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YAYINeVİNİN NOTU
PKKönderliğindedoğupgelişenKürthalkınınvarolmamücadelesindezindandirenişininsonderecebelirginbiryerivardır.
ZindandirenişiveözellikleDiyarbakırzindanındayükselendireniş ulusal kurtuluş mücadelemizin kopmaz bir parçası, onun
1981-83 yılları arasındaki dönemine damgasını vuran temel bir
halkasıdır.
Hiçkuşkusuzherulusalkurtuluşhareketindesömürgecikarşıdevrimin tutsak alınan devrimciler ve yurtseverler üzerinde uyguladığıvahşizulümveişkencelerlebunakarşıgelişengörkemli
direnişlermevcuttur.Bütünulusalkurtuluşhareketlerininpratiği
bu alanda sergilenen unutulmaz kahramanlık örnekleriyle doludur. Ancak Diyarbakır zindanında sergilenen direnişi benzerlerinden ayıran ciddi farklılıklar vardır ve bu direnişin başka bir
örneğine tanık olmak oldukça zordur. Bu farklılığın temelinde
yatan ana olgu, uygulanan faşist-sömürgeci işkence, zulüm ve
zorbalığınamacıvehedefleridir.HiçbirdevrimcikurtuluşhareketindeDiyarbakırzindanındagörüldüğügibi,siyasalkimlikten
uzaklaştırmaçabalarıulusalkimliktenvehertürlüinsanideğerden yoksun kılma hedefine kadar vardırılmamıştır. Hiçbir ülkenindevrimcikurtuluşmücadelesininpratiğindesavaştutsağının
fiziksel varlığı bu hedefe ulaşmak için kendisine karşı bir silah
olarakbudenliçılgıncakullanılmamıştır.Diyarbakırzindanındakisavaştutsağıinsanolarakayaktakalmanınyolunuölümükucaklamaktabulmuş,düşmanınkendisinekarşıkullandığıfiziksel
yaşamınıdüşmanayöneltilenenkeskinsilahhalinegetirmiştir.
12Eylülaskeri-faşistdarbesiylebirliktebirgenelricatdöneminegirilirvedışarıdakalabilenpartigüçlerininönemlibirbölümüyurtdışınaçekilirken,direnişinkesintisizolaraksürmesini
sağlayanesasgüçlerzindandirenişçileriolmuş;Diyarbakırzindanıdevrimcidirenişinanamerkezihalinegelmiştir.Budirenişinesasrolü,zindanlardayoğunlaştırılanzulümvezorbalıkpolitikasınıgeriletmesindevezindankoşullarınınbelliölçüdeiyileş7

tirilmesindearanamaz,aranmamalıdır.Belirleyiciolanbudeğildir. Zindan direnişinin belirleyici olan yanı, PKK önderliğinde
doğ up gel iş en ulus al kurt ul uş müc ad el es in i 15 Ağust os
Atılımı'nabağlayanbirköprüişleviniyerinegetirmesidir.
12EylülfaşistrejimininPKK'lisavaştutsaklarını,uğrunayaşamlarını adadıkları değerlere karşı savaşan kişiler durumuna
düşürmeyeçalıştığıvebununiçinheranıölümebedelbirzulüm
uyguladığı iyi bilinmektedir. Esas olarak cezaevlerinde teslim
alınaninsanlığınıkusmuşbazıhainlerdenoluşturulanve“Türklüğün yeniden şahlanışı” sloganıyla ortaya çıkan “Genç Kemalistler Birliği” adlı oluşumun niteliği, faşist rejimin başlangıçta
savaştutsaklarınavegiderektümKürdistanhalkınaegemenkılmak istediği politikanın ne olduğunu açıkça göstermektedir.
PKK'lisavaştutsakları,12Eylülfaşistrejimininakıllaradurgunluk veren bu saldırıları karşısında kahramanca direnmişler, ancaksekizayıaşkınbirsüredevamedenbudireniş1981yılıortalarında yenilgiye uğratılmıştır. Mazlum DO⁄AN yoldaş, M.
HayriDURMUﬁveKemalP‹Ryoldaşlarınönderlikettiğisavaş
tutsakları, bu yenilgi ve teslimiyet ortamını tersine çevirerek,
düşmanınzindanpolitikasınıkesinyenilgiyeuğratmakiçinolağanüstübirçabaharcamışlar;halkımızınönderlerivekahramanlarıolanbuyoldaşlarbizzatkendivarlıklarınızindandirenişinin
zaferineadamışlardır.
YenilgininardındanDiyarbakırzindanındakiilkdirenişkıvılcımıMazlumDO⁄ANyoldaştarafındançakılmıştır.PartinindevrimciçizgisinevemilitanhattınaenöndeulaşanMazlumyoldaşınşahadeti,teslimiyetveihanetinhertürlübelirtisinekarşıbir
isyan çağrısı niteliğine sahiptir. Bu sadece yenilgi koşullarında
bulunan savaş tutsakları kitlesine değil, PKK'nin tüm kadro ve
savaşçıyapısıylaKürdistanhalkınayapılmışbirçağrıdır.Ferhat
KURTAY, Mahmut ZENG‹N, Necmi ÖNER ve Eşref ANYIK
yoldaşların 17 Mayıs'ta kendi bedenlerinde tutuşturdukları özgürlük ateşi Mazlum yoldaşın direnişi temelinde yakılmış ve
onun devamı olmuştur. 21 Mart ve 17 Mayıs direnişleri savaş
8

tutsaklarınıderindensarsaraközeleştiriyolunasokmuşvekendilerinedevrimciçıkışyolunugöstermiştir.
M. Hayri DURMUﬁ, Kemal P‹R, Akif YILMAZ ve Ali Ç‹ÇEK yoldaşların şahadetiyle noktalanan 14 Temmuz Büyük
Ölüm Orucu, zindan direnişinde bir doruğu temsil etmekte, bir
dönümnoktasıoluşturmaktadır.Budirenişletümsavaştutsakları
direnişe ve aynı anlamda kapsamlı bir özeleştiri sürecine çekilmiş; parti çizgisine uygun bir direniş savaşımı zindan pratiğine
egemenkılınmıştır.14TemmuzDirenişiilezindandakiteslimiyetortamıtamamenkırılmış,düşmanınegemenkılmayaçalıştığı
ihanettümbelirtileriylekesinyenilgiyeuğratılmıştır.
Budönemegelinceyekadar,Türkegemensınıflarınınzindan
politikasınınbirbaşarıgrafiğiçizdiğinisöylemekyanlışolmayacaktır. Kemalist rejim, muhalefetin belli bir gelişme gösterdiği
dönemlerde solun düzen dışına çıkmış yanlarını budamak amacıylaoperasyonlaragirişmiş,tutuklukitlesiüzerindeuyguladığı
rehabilitasyonlasoluehlileştirmedebaşarıkazanmıştır.Bireysel
düzeyde kararlı direnişçilerin varlığı bu gerçeği değiştiremez.
Sömürgecidüşman,14TemmuzDirenişi'ylekesinbiryenilgiye
uğramasına rağmen, PKK'li savaş tutsaklarını da aynı akıbete
uğratmagirişimlerindenvazgeçmemiş,tersinesavaştutsaklarını
PKK'nin devrimci çizgisinden saptırmak amacıyla özel savaşı
alabildiğine yoğunlaştırmıştır. ﬁener provokatörünün de bilinçli
çabaları sonucunda 1982 direnişçiliğinden ciddi sapmalar meydanagelmiş;anlamısonderecezenginolanbudirenişçiliközellikle1984'tensonrazindankoşullarınıniyileştirilmesinedönüştürülmüştür. Reformizme başlangıç oluşturan ve süreç içinde
farklı bir yaşam biçiminin şekillenmesine yol açan bu sapma,
provokasyonuntemeldayanağıhalinegelmiştir.
Zindankoşullarınıniyileştirilmesiniesasalanbirdirenişçilik,
ist em i ne denl i iyi niy etl i bir ist em olurs a ols un, son uçt a
Kürdistan'da yaşanan savaş gerçekliğinden kopuşa götürecekti
ve nitekim belli oranda gerçekleşen de budur. Hele temelinde
imhanın yattığı bir faşist-sömürgeci politikanın sahiplerinden
9

böyle bir istemde bulunmak, sadece düşmanı tanımamakla kalmamak,aynızamandakorkunçbiryanılgıiçindeolmakanlamınagelmektedir.Zindandadirenmiş,kazanmışveböylelikleadeta
görevini tamamlamış bir devrimcilik anlayışı bu temelde gelişmezeminibulmuştur.
23-28 Ağustos 1991 tarihleri arasında toplanan PKK Zindan
Direniş Konferansı, 1982 direnişçiliğinden ciddi bir sapmanın
doğup geliştiğini tespit etmiş; düşmanın esas itibariyle zindana
dayalı olarak geliştirmeye çalıştığı provokasyonu açığa çıkarıp
mahkum etmiştir. Bir aylık bir sürece yayılan ve PKK Genel
SekreteriAbdullahÖCALANyoldaşınyoğundesteğivedenetimialtındagerçekleşenkonferanssürecindekitartışmalar,düşmanınbuzemindeyürüttüğüözelsavaşverehabilitasyonpratiğinin
özelliklerinivesonuçlarınıbütünnetliğiylegözlerönünesermiştir.Konferanshazırlıksüreciaynızamandakapsamlıbirözeleştirisüreciolmuş,düşmanınyıllarcasavaştutsaklarıüzerindeuyguladığı rehabilitasyon politikasının etkilerini açığa çıkarıp gidermiş,zindandirenişçileriniPKK'ninmilitandirenişçizgisive
devrimciyaşamıylabütünleştirmektesondereceetkinbirroloynamıştır.
ElinizdekibukitapAbdullahÖCALANyoldaşınPKKZindan
Direniş Konferansı hazırlık sürecinde ve konferans sırasında
yaptığı çeşitli değerlendirmelerden derlenerek hazırlanmıştır.
Zindanlarda sergilenen kahramanca direnişlere övgüler dizmek
yerine,kemalistrejiminbuzemindeyürüttüğüözelsavaşıirdeleyenvedüşmanınrehabilitasyonpolitikasınınetkilerinivesonuçlarınıgidermeninyolunuortayakoymayıesasalanbukitap,halkınkurtuluşdavasınagerçektenbağlıolanlaraçısındanbirkaynak yapıt durumundadır. Yayınevimiz bu alandaki büyük bir
boşluğu dolduracağına inandığı böyle bir yapıtı okuyucularına
sunmaktankıvançduymaktadır.
WeşanênSerxwebûn
Eylül1994
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Önsöz yerine
ZİNDANLArDA YeNİLMeYeN
DeVrİMCİLİK PKK'NİN YeNİLMeZ
YÜrÜYÜŞÜYLe BAĞLANTILIDIr

15 Temmuz tarihi, zindan direnişçiliğinin kapsamlı bir biçimdeveyetkinbirtemsilgücüylebualandadeğerlendirilmeye çalışıldığı Zindan Direniş Konferansı'nın birinci yıldönümüne denk düşüyor. Zindan Direniş Konferansı adı altında
yürüttüğümüz bu çalışmaların üzerinden geçen bu bir yıllık
süreçiçinde,zindandakiyoldaşlarımızdakendikonferanslarınıgeliştirdiler.Tutsakyoldaşlarımızınzindancephesininetleştirdikleri, önemli sapmalara zemin hazırlamadan mücadeleyesahiplikettikleri,bunupartileşmeningüçlübirdayanağı
halinegetirdiklerivebukonudabaşarısağladıklarısöylenebilir.Özellikleidamvemüebbetlecezalandırılmakistenenyoldaşlarınağırlıkteşkilettiğibuçalışmalar,partininzindandaki
kitlesininpartiçizgisineveonundoğrudüşünceveyaşamtarzınaçekilmesindeönemliroloynayabilecekdurumdadır.Yine
merkezi düzeyde de benzer bir gelişme vardır. Yani hemen
hemen bütün cezaevlerinde, bu sahada ulaşılan sonuçların
özümsetilmesivedayatılmakistenentasfiyeciliğinboşaçıkarılmasıezicibirbiçimdesağlanmıştır.
11

Düşmanın zindana yönelik baskı, işkence ve daha sonraki
rehabilitasyon uygulamalarını dikkate almadan, politikasının
sonuçlarını yalnızca insan haklarının çiğnenmesi biçiminde
elealmanınvebutemeldebirkarşıkoymanınnedenliyetersizvebüyükyanılgılarladoluolduğubugündahaiyianlaşılmıştır.ÖzellikleBatı'nındakörüklediğitarzdasorunasadece
işkenceyekarşıinsanhaklarıçerçevesindebakmak,onunötesindeki esas amacı teşkil eden siyasetten uzaklaşmak, yani
depolitizasyonu görmemek demektir. Oysa düşmanın, örgüt
yaşamına karşı çıkarma, bireyci yaşamı körükleme ve kişiyi
kendi can varlığının telaşına düşürme, bundan yola çıkarak
çoksahtebirliberalizmeğiliminigeliştirmeveböylecedevrimciörgütlerkarşısındaişkenceylesonuçalınamadığıyerde
sahtebirliberalizmezeminhazırlayaraksonuçalmabiçimindekiikiyönlüyöntemininçokönemlibirsiyasalamaçiçerdiği bugün daha da netleşmiş bir biçimde gözler önündedir.
Dünyagenelindeolduğugibi,Türkiye'dedebuşekildesonuç
alınm ay a çal ış ıld ı. Bu yakl aş ıml a Türk iy e sol u üzer ind e
önemlibaşarılarsağlandı.
Sömürgeciliğin aynı başarıyı PKK üzerinde de çok daha
vahşice ve ince tarzdaki uygulamalarla kazanmak istediği,
ama yürütülen büyük mücadeleden ötürü PKK olayında bunun tersine çevrildiği görülmektedir. Zindan direnişçiliğine
yönelik yaklaşımlarımız sistemliydi. Bunun parti tarihi içindeki önemli yerini ve gerçekleştirilen direnişleri hep doğru
değerlendirmeye çalıştık. Zindan önemli bir mücadele alanıdır,fakatengellerledoludur;tahammüledilmesidahazorbir
alandır. Sabır isteyen, kendi özgünlüğünden ötürü farklı mücadelebiçimlerinedeihtiyaçgösterenbiralan.Buradadapartileşmevedirenişhattıönemlisorunlarolarakkarşımızaçıkmaktadır.Dağdakigerillanınsorunlarıylazindandakisorunlar
arasında özde bir fark olmamakla birlikte, biçimde farklar
olabilir. Ancak mücadelenin temposu ve yoğunluğu açısından,hemenhemenaynımilitanlığısergilemekgereklidir.
PKKdışarıdahertürlütasfiyeciliğekarşıbüyükmücadele
12

verdi. Gerçekten denilebilir ki, yurt dışında özellikle yozlaşmayavetasfiyeciliğeolanaksunanzeminikullanmakisteyenlere karşı en köklü mücadelelerden biri verildi. Diğer güçler
ve partilerden hiçbirinin veremediği bir mücadeleye tanık
olundu. Hatta dağdaki gerillaya çok yabancı olan parti-dışı
yaklaşımların tahribatlarına karşı büyük mücadele verildi.
PKKbukonulardaenderrastlananbirpratiğibaşarıylasonuçlandırdı.Aynıdurumbuyıllardazindanpratiğiiçindesözkonusuydu.Şimdibualanbelkibiraznetleşmiştir.Düşmankuşatma,sızmavetasfiyeetmeyiüçcephedendesüreklidayattı.
Nit ek im bu sald ır ıl ar çok sist eml iyd i. Düşm an kes inl ikl e
planlıyöneliyorvesonuçalmakistiyordu.Bütünbunlarparti
tarihinde iyi anlaşılmıştır. Denilebilir ki, her üç alandaki kuşatma, sızma ve tasfiye etme çabaları belli dönemlere denk
geliyordu.Düşmanherdönemipartimiziçinbiryıkılışdönemi olarak önüne hedef koymuştu. Bu temelde yükleniyordu.
Çok karmaşık yöntemlerle üzerimize gelişi söz konusuydu.
Sadecekababaskıveimhayıuygulamaklakalmıyor,onunsonuçları üzerinde reformizme çekme ve ondan sonra da tasfiyeyeyolaçmaamacınıtaşıyordu.Eğerdevrimciçizgiyeyüksekbirduyarlılıkvebüyükbirkararlılıklasahipçıkılmasaydı
ve özellikle taktik yetmezliğe düşmeden bir mücadele verilmeseydi,belkidebeşonkezpartiolmaktançıkmışolurduk.
Geçenyılbudönemdegördükki,zindanadayatılantasfiyecilikte birçok yöntem iç içe kullanılmıştır. Öncelikle çok acımasızbirişkencesürecininardındantünelinucundasahtebir
umutışığıyakılmıştır.Düşmanınbu“umutışığı”nıdatasfiyecilerinelinevermesi,bunlarvasıtasıyla“gelinburadakurtuluş
var”diyeçoktehlikelibiryanılgıyı(kibusızmabiçimindedir)
sağlamayayönelmesi,çokaşağılıkbazıöğelereliyle,amaçok
incebirtarzdaformüleetmesi,yapıyıvegiderekbütünpartiyi
yanıltmaya çabalaması söz konusudur. Eğer buna karşı çok
sistemlibiryönelimolmasaveözellikleböyleözgürbiralanda
çalışmazeminibulunmasaydı,büyüktahribatlarıngüçlerimizi
parçalama,büyükkargaşaiçinedüşürme,hattasilahlımücade13

leyi tasfiye etme, giderek partinin bütün devrimci öğelerini
çokaşağılıkyöntemlerleişleyemezveyürüyemezdurumagetirmetehlikesivardı.Düşmanneredeysebunubaşaracaktı.
Zindan alanındaki büyük direnişin başına getirilmek istenenlere bakalım: Büyük Ölüm Orucu Direnişin'e 45. günde
katılma,sözdeşuurunuyitiripİstiklalMarşı'nıokuma,talimatıuygulamaadıaltındayapıyatektipelbiseyidayatma,içten
vedıştanşebekelereliylesağlanankontrolleyapıyıtamamen
kendinealetetme,otünelsorunlarındakatliamakadargidebilecekoyunlariçindebulunma,enkötüsüdeçoksahteveliberaldiyebileceğimizyozbiryaşamınçoksistemlibiruygulayıcısıolmataktikleriyanında,dışarıyaçıkanyapıdabireyselyaşamendişelerininoldukçaegemenolması,ençokdirenmeden
yanatavıralmasıvedirenişsilahınaanlamvermesigerekenlerinoralıbileolmamaları,hattabazılarınınçokiğrenççıkarlartemelindedüzenleuzlaşmayayönelmeleri,kendinioldukçadışavuranvepartiyedayatılanyaklaşımlardı.Sabırlıvesiyasal yönü ağır basan bir yönelme olmasaydı, bu çıkış tarzı
özellikle1989-90'danitibarençoksistematiktasfiyeciliğinbir
parçasıolarakpartiyeepeycegüçkaybettirebilecekti.Enkötüsüdezindandirenişçiliğinitanınmazdurumadüşürecek,bu
mirasıdüşmanahizmetetmeninaracıhalinegetirecekti.Bunu
gör üp kaps aml ıc a değ erl end irm ey e çal ışt ık. Özell ikl e 14
Temmuzdirenişkararlılığınabağlıolmanınneanlamageldiğinibütünyönleriyleaçmakiçinçabaharcadık.
Zindanyapısıüzerindekapsamlıdurmamızsonucunda,çok
kemikleşmişbazıyaşambiçimlerinenasılsığınıldığını,partininpratikhattıylabirleşmektennasılçekinildiğini,nasılkolay
kolayeğitimsürecinegelinmediğinigördük.Ancakısrarlıçabalarımızsonuçtaetkilioldu.“Bizimyaptıklarımızdoğruydu,
direnişçiyiz”iddiasıvardı.Arkadaşlariçindebulunduklarıyanılgıları göremiyorlardı. Yanılgılarını görmeleri için gittikçe
daha kapsamlı yönelimlerimiz sonuçta yanılgıyı kendilerine
kavrattı; böylece reformizme ve giderek tasfiyeciliğe sonuna
kadar açılan kapılar kapatılmaya çalışıldı. Özellikle el birli14

ğiyle körüklenen o insan hakları çerçevesindeki direnişçilik,
giderekburjuvaliberalizminekoşmavebukonudakemikleşmişkişiliklereöncülüketmeiyigörülerekciddibireleştiriye
tabi tutuldu. Sonuçta tekrar parti çizgisi ve pratiğine bağlanmaya yönelik çözüm getirildi. Yapı bu konudaki yanılgısını
gördüvekapsamlıözeleştirilerlepartiylebütünleşmeninyolunuaçtı.Bualandagerçekleştirilenlerönemliydi.Fakatbunun
daha kapsamlısının zindanlarda gerçekleştirildiğini görüyoruz. Hemen hemen zindanın ezici kitlesi oldukça güçlü özeleştirilerleyenidenpartiylebütünleşmeyeyönelmişvemesafe
kaydetmiştir. Çok ileri kapasitede bir bilinçlenme ve örgüt
olayınaaçıklıkkazandırma,yinebunupratikgörevlereyansıtmayolundasonbiryıliçindemesafealınmıştır.
DüşmanınbusüreciimkansızkılmakiçindayattığıEskişehiruygulamasıvardı.Aslındaşimdionudahaiyideğerlendirmekgerekir.TasfiyeciliğeölümcüldarbevurulduğugünEskişehir zindanının kapısı tekrar açıldı. Tarih aynıdır, uygulama
bilinçlidir. Yani tasfiyeciliğin tasfiyesine yönelmeye ve bu
yolda adım atılmasına karşı, düşmanın, özellikle özel savaş
kliğininverdiğicevap,görülmemişbirimhavetasfiyeuygulamasıydı.Hükümetingeçicibirdurumuyaşamasısözkonusuydu.Zatenbuyüzdenkıyametkoptu.Adaletbakanlığımeselesihalaçözümlenmişdeğildir.Amaçbizimsiyasalhamlemize ve zindandakileri tekrar parti çizgisine çekme çabalarımıza darbe vurmaktı. Bunu çok kişi anladı. Ama rejim ne
yaptığını biliyordu. Özellikle Özal çok iyi biliyordu; çünkü
kendisibupolitikanıniçindeönemlibirroloynuyordu.Özal,
“PKK'lileri affedebiliriz” şampiyonluğuna soyunduğu gibi,
yavaş yavaş tasfiyeciliğe maddi olanaklar sunma (örneğin
Batmansomutundabuçoknettir),milyarlıkteşviklerdağıtma
vezindandançıkanlarıişebağlamauygulamalarıdadoğrudan
onunyönlendirmesialtındaydı.Ancakbupolitikanınbaşarıya
ulaşamayacağı anlaşılınca, korkunç bir işkenceye sarıldılar.
Bu da söz konusu politikanın bilinçli geliştirildiğini göstermektedir.
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Dediğim gibi, o zaman bizim de taktiklerimiz vardı. Zindandauygulamayakonulduysada,buistenilendüzeydeolmadı.Ancaksonuçtaönemliolan,uzunyıllardanberihazırlanan
birtasfiyeplanınınyapımızıtasfiyeetmesininkolayolmaması, en üst düzeyde müdahalenin yapılması, ama bazı sapmalı
yanlarıolsadapartininteslimolmayanyapısınındirenişçiliği
esastutumolarakbenimsemesi,itirafçılarvedöneklerintasfiyesivetasfiyeciliğinçokyönlüolarakaçığaçıkarılmasısonucundamükemmelbirpartimilitanlığınaulaşılmasıdır.Dolayısıyla zindan cephesinin partiye çok güçlü bir dayanak konumundatutulmasısağlanmışoldu.
Günümüzde zindanlar önemli oranda bizim savaşçılar ve
taraftarlarımızladoludur.Amahepsidirenişhattıdahilindedir.
Bir ara çok yaygınlaştırılmak istenen itirafçılık, artık sömürgecilerin aleyhine bir eğitim aracı olarak kullanılmak durumundadır.PişmanlıkYasasınasıldışarıdatersineetkigöstermekten öteye gidememişse, itirafçılık yasası da yapıyı eğitmenin bir aracı haline getirilmiştir. Biz bu temelde zindanda
da geliştirilen konferansların değerli olduğunu düşünüyoruz.
Özellikle Aydın'ın, Antep'in ve diğer cezaevlerinin geliştirdiklerikonferanslarçokkapsamlıdır.Siyasaltartışmalar,geçmişideğerlendirmevegeleceğibelirleme,yineiçinedüşülen
hatalarakarşıeleştiri-özeleştirisilahınıkullanmasözkonusudur. Bu temelde ileri düzeyde başarılan bir sonuç ve varılan
kararlarvardır.Oldukçatutarlı,gerçekçivedevrimcikararlar
söz konusudur. Yine hepsi de yerinde olan çağrılardır. Zaten
hepsipartiningenelkarardurumuylauyumludur.Butemelde
olumlu bir pratik gelişmenin beklenebileceğini sanıyorum.
Özellikle parti edebiyatını geliştirebilirler; hem legal örgütlenmeleri,hemdeşehirörgütlenmelerinibesleyebilirler.Zindanıeskidenolduğugibi,şimdidahadafazlapartiiçinsavaşçıeğitmealanıhalinegetirebilirler.
ZindandirenişçiliğininilkdefaPKKtarihindeböyleyenilmemesitarihselbiranlamasahiptirveöncügüçdurumundadır.Zindanlardayenilmeyen,Diyarbakırzindanındayenilme16

yen devrimcilik, PKK'nin yenilmez başarılı yürüyüşüyle çok
sıkı bağlantılıdır ve onun temel taşlarından biridir. İnsanlık
onurunun bitirilmek istendiği bu yerde onur savaşının kazanılması,itirafçılığınbaşarısızlığauğratılması,umudundevrim
lehindeveinancındevrimebağlılıktemelindezaferkazanmasıtarihseldeğeriçokyüksekbaşarılardır.Özelliklemevcutfaşizmin niteliği göz önüne getirildiğinde, bunun değeri daha
iyianlaşılır.
Bizbukonferansçalışmalarınıesasitibariyleböyledeğerlendiriyor ve onaylıyoruz; bu çalışmaları selamlıyoruz. Hiç
şüphesiz militanlaşmak için bu bir başlangıçtır. Pratikle bütünleştirmeden daha iyi özümsenemez. Yeniden partiyle bütünleşirken, bunu tam militan ölçülerle gerçekleştirmek birdenolmaz.Kararlılıkiyidir,çözümlemeiyidir.Belirlenengörevlerle bunu yürütmek olanak dahilindedir. Gerisi biraz zaman ve denetim işidir. Eski gafil durumlara düşmemek, bu
konudasürekliuyarıgörevlerineişlerlikkazandırmak,bireyselinisiyatifleridoğrukullanmak,özellikleçokçayaşanançekişmeleregirmemek,düşmanınbukonudayarattığıoçoksıkıntılı ortamı yoldaşlar arası çelişkilerde alet etmemek, tek
vücut,tekdüşüncevetekiradeolmakartıkolanakdahilindedir.Partibunubeklemektedir.Girilendoğruyoldadayoldaşlarımızınhızlıadımlarlabunupratiktebaşarıylakanıtlayacaklarıkesindir.
Bubiryıllıksüreçtegerçekleşenkonferansçalışmalarınedeniyle zindan cephesine ilişkin olarak böyle kısa bir değerlendirme yapıyoruz. Özellikle bazı genel değerlendirmeler
yapıyoruz. Zindan tarihinin ayrıntılarını bilecek durumda da
değiliz. Biz ne gelişmeleri yaşadık ve ne de bunun ayrıntılı
birbilançosuvardır.Dolayısıylaolgularailişkindeğerlendirmehatalarıolabilir.Bunutemelalmamakgerekiyor.Eğerbu
tür hatalar varsa, bunları rahatlıkla düzeltiriz. Sorun, olgular
üzerinde değerlendirme hatasına düşüp düşmemek değildir.
Temel eğilim konusunda doğru mu yaklaşılıyor yoksa yanlış
mı, önemli olan budur. Ve sanıyorum yaklaşım doğrudur. O
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ayrıntılarıbelirlemek,hercezaevininvehattaherkişininyaşadığı olayları ortaya koymak ve yazılı hale getirerek tarihi
aydınlatmak mümkündür. Biz buna saygılıyız ve elimizden
gelen desteği de her zaman sunarız. Bu açıdan bazı bireysel
rahatsızlıklar abartılmamalıdır. “Parti beni tam anlayamadı,
doğrudeğerlendiremedi”biçimindekiendişeleregerekyoktur.
Bu kişiler, doğruları rahatlıkla ortaya koyabilirler. Doğrunun
neolduğunupartiyeizahedebilirler.Birdüzeltmegerekiyorsa
parti düzeltir. Bu konuda herhangi bir endişe olmamalıdır.
Belki anında düzeltme olmaz, ama ileride mutlaka olur. Oldukça güven içinde bulunulmalıdır. Yanlış anlaşılma ve ve
gözdenkaçırmaolabilir.Amabubelkizamanlamaişiolsada,
haklı neyse sonuçta kesinlikle yerini bulur. PKK'nin tarihi,
geç de olsa zafere ulaşanın doğru devrimci tutum olduğunu
çok iyi kavratmıştır. Her bireye ilişkin de, şehit düşse bile,
bunun telafi edildiği açıktır. Dolayısıyla bazı arkadaşlardaki
olası rahatsızlıklar hızla aşılmalıdır. İşler doğru yola koyulmuştur.Hiçbirendişeyemahalvermedenişekoyulmakvebununiyigeleceğineeminolmakiçindegüngeçtikçepratikgörevlerde kendi kendini yetkinleştirmek, içine girilmesi gerekentekdoğrututumdur.
PKK Genel Sekreteri Abdullah ÖCALAN
15 Temmuz 1992
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Parti tarihimizin en yaşamsal bir döneminden geçerken,
partimizinönderlikettiğiulusalkurtuluşmücadelemizsadece
ulusaldüzeydedeğil,uluslararasıdüzeydedeheralandaetkileyicivesonuçalıcıbirdönemiyaşıyor.Özellikle15Ağustos
Atılımı'nınyedinciyıldönümünügeridebırakırken,tarihetam
bağımsızlıkveözgürlükiçingözünüaçanbirhalkgerçeğine
dayanmak, bunu özgüce dayalı bir biçimde ve mücadelenin
sağlamstratejikvetaktikdayanaklarıaltındagerçekleştirmek,
bu temelde zindan direnişinin güçlü sesini her zamankinden
daha fazla mücadeleye katabilmek, amansız esaret yıllarının
engin tecrübeleri kadar yıkıcı sonuçlarını da gözden geçirmek, partiye verilmesi gerekeni mutlaka vermek ve aşılması
gerekeni aşmak gibi son derece hayati bir amaçla gerçekleştirmek durumunda olduğumuz Zindan Direniş Konferansı,
gereklerininyerinegetirilmesihalinderolünümutlakaiyioynayacaktemelbirpartiçalışmamızolacaktır.
Partimizin gelişmesinde ortaya çıkan bütün yetersizliklere
rağmen,başındanberionahakimolandevrimci-sosyalistide19

olojisivebutemeldeyöneldiğiulusalkurtuluşvedemokratik
savaşımı,yapılmasıgerekeninyapıldığını,mutlakayapılması
gerekeninuğrunaherşeyinsergilendiğinigöstermektedir.Bu
temeldeyürütülensavaşınulusalgerçekliğimizeverilmesigerekenbirkarşılıkolduğu,ulusalimhayıtemelpolitikayapan
düşmankadar,onunbupolitikasınınsonucagitmesineenbüyükkatkıyısağlamışolanherdüzeydekiişbirlikçiliğededayatılmasıgerekenpartiçizgisi,onunuğrunaamansızbirsavaşımvegerekeninmutlakayapılmasıiçinverilenbirmücadele
olduğuşimdiçokdahaiyianlaşılmaktadır.Buanlamda,PKK
gibi bir oluşum, olmazsa olmaz kabilinde tarihin gündemine
sokulmakvebaşarısıuğrunaherşeysergilenmekdurumundadır,diyoruz.PKK'ninortayaçıkıştarzı,yaşamıvesavaştarzı
buydu.İştebaşlangıçtanbugünekadargelinenbuçalışmayla
doğru söz söylenmiş; tüm yetmezliklere ve tarihin o lanetli
bütünengellemelerinerağmen,yapılmasıgerekenküçümsenmeyecekbirbaşarıylayapılmıştır,diyoruz.Bizbutemeldeinsanlık özümüze ters düşmemenin büyük savaşımını verdik.
Belki görkemli başarılar sağlayamadık. Ama gerçekliğimiz
söz konusu edildiğinde, insan olmayı hak edecek ve onun
onurlusıfatınalayıkolacaktemelişlerinyapıldığınısöylüyoruz. Bu sanıldığından daha fazla önemli bir çabadır. Bunun
layıkıyla kavrandığı, herkesin bu temelde kendini gereken
borcu ödeyecek duruma getirdiği ve böylece bir kişiliği hak
ettiğisanılmamalıdır.Savaşhalabutemeldedir.
Bizyaşamıalçakçageçirtmeyeceğimizeahdettik.Herşeydenvazgeçilebilir,herşeydenyoksunolunabilir,amanamuslu insanlar olmayı hak edecek ne lazımsa o yapılacaktır, dedik.Bubizimaçımızdanbüyükbirdirenmeydi.Buöyleadına
büyüksavaşlardenilen,ulusalsavaşvesınıfsalsavaşdenilen
olaylardan da önce gelir. Biz önce verilmesi gereken savaşı
verdik.Buradaşimdiyekadarolanpartitarihindebelkibirçok
birey birçok şeyden daha da yoksun bırakılmıştır. Zaten zindan başlı başına yoksunlaşmanın gerçekleştiği bir alandır.
Zindan kişiyi bütün değerlerden, hatta insani değerlerinden
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bileyoksunlaştırmayı,hemdehayvanlarabileuygulanmayacak yöntemleri dayatan politikalarla onu olumlu temelde her
şeydenyoksunbırakmayıvebununyerinedüşürülmüşinsanı
yaratmayıhedefler.Dahadakötüsü,biztoplumgerçeğimizin
tümüyle bir zindandan farklı olmadığını biliyoruz. Genelde
toplumsalkoşullarınvezindankoşullarınınyoksunlaştırmaya
tabitutulması,hemdebununsadecebeşonyılındeğil,yüzyıllarınesaretialtındagerçekleştirilmesigibisondereceuğursuz,talihsizveçokkötübirdurumuyaşamamızsözkonusudur. Sav aş şud u: Büt ün bu yoks unl aşt ır ılm al ar a rağm en,
PKK'deolannedir,esasalınmasıgerekennedir,mutlakakurtarılmasıgerekenneolmalıdırgibisorularaağırlıkverdik.Şunudaaçıkçasöyleyeyimki,ikiayaküzerindeyürümekinsan
olmakiçinyeterlideğildir.İkiayaküzerindeyürüyenler,hele
heleentemelinsanikonulardasınırlıbirbaşarısahibideğillerse, her türlü lanetlenmeye müstahak insanlardır. Biz çok
açıkçainsanolmanınöylesanıldığıgibibasitbirolayolmadığınısöyledik.Benkendimiahım-şahımbirisaymam,amatemelinsanlıközelliklerisözkonusuolduğunda,bellibirgelişmedendebahsedebilirim.Buönemlidir.
Halkımızıncoşkusunubuyıllardagörüyoruz.Builginçolduğukadaranlamlıbircoşkudur.Sontahlildeşunaişaretedilmektedir:Halkımıziçindeonurbirazkurtarılmıştır.Buciddi
biraskerivesiyasalzaferolmamaklabirlikte,insanibironur,
insanonurununzaferidir.Zindandasloganlaştırdığınız“İnsanlıkonuruişkenceyiyenecektir”biçimindekicümletamıtamına halkımız açısından da geçerlidir. Onun yaşadığı genel bir
zindandır.Bununiçindeonursavaşımıkazanılmıştır,diyoruz
vebuönemlibirkazanımdır.
Düşünüyorum, şimdi bizim bu tip yaşamımızla kimseye
fazla maddi ve hatta manevi değer katma durumumuzun olmadığıbilinir;öylegelişkinbirkültürün,gelişkinmaddikoşulların,hattasiyasalkoşullarvesosyalolanaklarınolmadığı
bilinir. Ama dikkat edilirse, sıra bunlara gelinceye kadar,
esasta kazanılması gerekenin çok önemli olduğunu söylüyo21

ruz.PKK'nindebuolduğunu,PKK'yianlamakvetanımakistiyorsak,PKK'ninöncelikleveesasitibariylekurtarmasıgerekenin ne olduğunun ve bunu kurtarıp kurtarmadığının göz
önünegetirilmesigerektiğinisöylüyoruz.Gerçektendebubir
onurdur.Halkımızınbununlanekadarşereflendiği,bununneresindeolduğuayrıbirsorundur,fakatbununilkadımlarıatılmıştır.
Sizlerin de en geri bir duruma oturtulmak istendiğiniz bilinmektedir. Zindan direnişçiliğinin en göze çarpan özelliği
maddi,manevivekültürelyaşamolanaklarındanuzaklaştırılmayıveyoksullaştırılmayıyaşamışolmasıdır.Bu,bugünüzerindeençokduracağımızbirkonudur.Çünkübucezaeviterbiyesi denilen bir yöntemle gerçekleştirilen, kendisine karşı
çokbüyükbiriçsavaşverilmezseinsanıntuzağınadüşmekten
kurtulamayacağı ve kişiyi yeniden topluma kazandırmanın
çokgüçolacağıbirdurumdur.Bununtahribatıişkencedendahabüyüktür.Düzeninbununlaintikamalmakistediğiaçıktır.
BuintikamıdaPKK'ninentemel,özellikleenbüyükzindan
direnişkahramanlarıveşehitlerinin“vazgeçemeyeceğimizen
temeldeğerbudur”dediklerideğerleresaldırarakalmakistemiştir. Son tahlilde zindana dayatılan düşman politikasının
özübudur.Direnişşehitlerininbüyükkavgasıbuanlamdadır.
Bunubirazdahanetleştirmeninbüyükönemivardır.Şöyle
ki,politikagibiinsanınkendisiniheranbüyükhatalarlakarşı
karşıyabulacağıbirsavaşımda,eğerçoğunuzçoktehlikelibir
biçimde yaşadığınız durumlara düşmek istemiyorsanız; esası
gözdenkaçırmayarak(insanınbaşınaherşeygelebilir,birçok
şeyeldengidebilir),ölümüneeldekalmasıgerekeninneolduğunuiyigörüyorveonukendinizealıkoyuyorsanız,butehlikeleri aşmak için en özlü olanı elde etmiş, en özlü olanı kazanmış olursunuz. Zindan pratiğinde bu anlamda bir başarıdanbahsedilebilmelidir.Esasolannekadarsosyalvesiyasal
hak kazanıldığı, ne kadar çıplak işkenceye maruz kalındığı
değildir; esas olan ruhunu satmamak, onurunu satmamak ve
çiğnetmemektir. Temelde korunması gerekenin bu olduğu ve
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hiçşüphesizpolitikayayansımanınbuözleilgiliolabileceğini
bilerek,bunugözardıetmemeveherşeyinönünealmatemelind e yen id en part il eşm ek, P KK'yi kavr am ak, mümk üns e
onunlayenidenvedahaderinliğinebütünleşmekbirgörevolmaktadır.
Biz burada PKK'yi bütün yönleriyle ortaya koyacak durumda değiliz. Gerçekten PKK'nin kavranması ve bunun da
ötesindeoluşumununbazıözellikleriniyansıtmakiçinçokçalışma yaptık. Bu temelde birçok rapor sunulmuştur ve hatırı
sayılır bir biçimde incelenmektedir. Açıklık ilkesinin en çok
PKK'devehemdeörnekbirbiçimdesergilenmesisözkonusudur.Bubelkidebenzerbirçokklasikörgütlerinörgütlenme
ilkelerini aşan bir açıklıktır. Bunun nedeni şudur: Gerçekler
çırılçıplakolmayısevervebuenbüyükdevrimdir.Bizdeöyleyaptık.Birçokşeyidahagizli,kapalıkapılarardında,politikçıkarlarbunugerektiriyordiyeyapabilirdik.Amayapmadık.Kişilerinkendileriniaçığaçıkardıklarıorandaneolduklarınıifadeedecekleriniveneyeyarayabilecekleriniortayakoyacaklarınaderindeninanıyoruz.Kapalıinsandan,kapalıkutu
gibikalmışveçözümlenememişinsandanherşeybeklenebilir.Buiyiyedekötüyedegötürebilir.Amaiyinindeğil,kötününaçıklıktankorkmasıgerekir.Aslındaçağımızındaolumlu
yöndeençokzorladığıilkebudur.Sağlanmayanaçıklık,yetmiş yıl sonra da olsa kendini hissettiriyor. Zindanın kendisi
karanlıkbiryerdir,buradabirçokşeykaranlıktahalledilmeye
çalışılır. Orada insan karartılır, beyinler ve yürekler karartılmaya çalışılır; ışık diye yansıtılan, daha çok düşmanın sahte
biryönlendirmesidir.Bizimdahakatmerlibirkaranlığıyaşadığımız göz önüne getirilirse, normal çağdaş ölçülerle kendi
gerçekliğimizeyaklaşamayacağımızaçıktır.
GeneldePKKveözeldezindanbünyesinideğerlendirirken,
gerçektenniteliklerimize,onuntarihselliğivegüncelliğiiçinde yakalanmasına önem vermeliyiz. Bir yöntem olarak bunu
mutlakauygulayabilmeliyiz.Ayaklarüzerindeyürümek,çağdaşinsangörüntüsüylebiçimlenmekbizimdurumumuzukur23

tarmıyor.Kendimdenzorumyoktur,amamevcutinsanmentalitemiziiyikarşılamıyorum.Bununlazaferintamsağlanabileceğindenkuşkuluyumvebununiçindeçalışmalarayükleniyorum.Bununvazgeçilmezbirgörevolduğuaçıktır.Eğerelin
körü,topalı,yüreksizivebeyinsizikendisinirapdiyedayatıyorsavebizdegafildeğilsek,düşmanınvegericiliğinetkisidirdediğimizherşeybizigırtlağımızakadarsarıyorveenyakınlarımızı bile tehdit ediyorsa, gafil olmamak gerektiği çok
açıktır.Yapılmasıgerekendebirodenliaçıktır.Bizbununla
uğraşmayaçalışıyoruz.İştebuolmazsa,diğerbütünçalışmaların anlamını yitireceği bir durumla karşılaşmaktan kurtulamayız, diyorum. PKK'de işleri ilerletmek istiyoruz. PKK'de
kişileri yenilmez kılmak istiyoruz. Bunun bize gerekli olduğunusöylüyorum.
Beninsanındeğişebileceğinevedeğiştirebileceğinemüthiş
inananlardanım ve gerekeni yapanlardanım. Fakat kendine
basitbiroperasyonubilegerekligörmeyenkişininbirşeyler
gerçekleştirebileceğineinanmadığımgibi,onunbüyükbirtutucuolarakdikildiğiniçokiyigörüyorum.Bubüyükeleştirisel yaklaşım ne içindir? Herhalde hakaret etmek ve zevk almakiçindeğildir.Olmuyordediğimizdurumuaşmakiçinbazıgerçeklerinfarkındayım.Bizçağınlanetligerçeğiyiz.Çünküçağbizekapalıdır.Yüreğinizvedilinizhaklılıktemelinde
kendini ne kadar konuşturursa konuştursun, kimse buna eyvallah demiyor. Herkes benim diyor. Yani geçerli olan yasa
güçlü olanın yasasıdır. Geçerli yasa, bu temelde haksızlığın
sanadayatılanörgütlüyasasıdır.Bubirgerçektir.Seninyüreğinvebeyninnesöylersesöylesin,karşındakigüçegemendir;
haksızdır, ama bir o denli şiddetle örgütlenmiş bir gerçektir.
Bunukavrayamayanlardelilergibibaşınıoradanorayavurur
ve bir sonuca gidemezler. Biz bunu da açmaya çalışıyoruz.
Şimdi bazı duygu ve düşünceleriniz oluşmuştur. Ben bunları
gerçektenyeterligöremiyorum.Bununlabirçorbayıbilekurtaramayacağınızı belirtirken, bunu hakaret olsun diye söylemiyor,birfantazidendebahsetmiyorum;biryaşamgerçeğini
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ısrarlavurgulamakistiyorum.
Buyaşımakadarkendimebellibirdisiplindayatırken,bunu işkence olsun diye yapmıyorum. Kendi şahsımda başarı
olanağınısağlamakiçinyapıyorum.Bilirsiniz,çoksıkıölçüp
biçilen, çok yüksek bir sorumluluk ve duyarlılıkla yürütülen
bir mücadele önderliği vardır. Bundan çıkaracağınız biricik
sonuç şudur: İşte dayatılan bu zorba örgütlenmeyi karşılayabilecek, ayakta kalabilecek, ezilmeyecek, mümkünse biraz
ilerleyebilecek bir formasyona ve öze ulaşmak vazgeçilmez
göreviniz oluyor. Çok açık ki, sizler ortadasınız; kendinizi
zindanda savaşım içinde bulurken, çok abartılı bir biçimde
hiçdeonunkoşullarınıgözönünegetirmedenkazanabileceğinizdenemindinizvekendinizebirkişilikformasyonunulayık
görüyordunuz.Benhalabiryandanbucesaretehayranlıkduyarken,öbüryandandabunubüyükbirendişeylekarşılamaktan kendimi kurtaramıyorum. Bu ne cesaret, bu ne kendine
güven! Fakat bir o denli de bu ne gaflet! Buna, karşındaki
tehlikeyi görememe ve karşı çıkışın nasıl sağlanacağını bilememe diyoruz. Bu zavallılık aynı zamanda sizin hikayeniz
oluyor.Benimöyleahım-şahımbircesaretimolmasada,dikkat edilmesi gereken biricik özelliğim, düşmanın bütün pençelemelerineveyutmagirişimlerinerağmen,ayaktakalışıbaşarmamdır.
Düşman çok büyük hamlelerle üzerimize geldi. Gerçekten
bütünpolitikhünerinikullandı,bütüniçvedışittifaklarınıharekete geçirdi, ama amacına ulaşamadı. Bunun başlı başına
büyükbirsavaşımolduğunubilmekgerekir.Bubirazdasizin
yaşamınızınbağlıolduğubiryaşamdı.Zindandirenişininanlamıüzerindeduruyoruz.Onuolduğugibikavratmak,ölçüsünü iyi ortaya koymak istiyoruz. Partideki yerinin ne olduğunu, halihazırda partiye katkısının ne olacağını, bunu göstermenin önemini vurguluyoruz. Zindan pratiği kolay değildir.
Hel e bur as ı T C'nin sın ırl ar ı dah il ind ek i K ürdistan'sa ve
Kürdistan'ınDiyarbakır'ıysa,buradayıllarıdeğil,saatlerigeçirmenin bile kolay olmayacağı çok büyük bir gerçekliktir.
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Dahadaönemlisi,bununPKK'lileradıaltındakibirgrubadayatılanbiruygulamaolmasıdır.Zindandirenişininbirulusun,
bir insanlığın gömüldüğü, hatta sömürgecilerin deyişleriyle
üzerinin betonlandığı iddiasına rağmen bir canlanma ve fışkırmahareketiolduğunu,esasitibariyleböylebirözelliğide
temsilettiğinisöylemekgerekir.
Bizgeneldepartimizüzerineçokşeysöyledik;onundirenişi, en önemlisi de onun silahlı savaşımı ve gerillası üzerine
çok şey söyleyebildik. Yedi yıllık bir atılımın derslerinden
bahsettik ve bunları oldukça açmaya çalıştık. Bunun tarihimizdeki yeri, günümüzde neyi kurtarabildiği ve nasıl kurtarmasıgerektiğisorularınailişkinolarak,gerillayaveserhildana doğru yaklaşım kadar, onun başarısı için büyük bir çalışmayla hazırlık üstüne hazırlık yaptık. Tabii biz bunu yaparken,aynıyöntemletektekzindanındabirsavaşalanıolarak
değerlendirilmesinihepgözönünegetirdikvedeğerlendirmeyeçalıştık.Bugündahakapsamlıbirbiçimdebupratiğintarihimizdeki yeri nedir, ulusal kurtuluş ve parti tarihimizde ve
hattagerillamızdaöneminedirbiçimindeanlamlısorularsorarak, bunları cevaplandırmak istiyoruz. Bu temelde oldukça
çabaharcadık.
Bu alanda böyle bir konferans düzenlerken, bunun maddi
ve manevi sorumluluğunun ne kadar fazla olduğunu biliyorsunuz.Sıradanbirçalışmaylabirhazırlığıngerçekleştirilemeyeceğini,sağlamtemeldeveçokgelişkinbirörgütselçalışma
olmadan bunun sağlanamayacağını görüyorsunuz. Zindan
Konferansışununiçinyapılıyor:Herşeydenönce,zindandirenişininmücadelebütünlüğüiçindekiyerinedir?Zordurumdaolabilirsiniz,zindanpratikçileriçokçeşitlisorunlarlakuşatılmışvebunlarınaltındanfazlabaşarıylaçıkmamışdaolabilirler. Fakat eğer umutları diriyse ve iddiaları hala güçlüyse,
bununbilebüyükbiranlamifadeettiğinigözönünegetirmek
zorundayız. Basit bir pratiğin bir savaş pratiği olarak değerlendirilemeyeceğiçokaçıktır.Bukonferansınenönemliaşamalarındanbirisidezindanpratiğininyerliyerineoturtulma26

sıdır.Zindandirenişçileripartitarihinde,ulusalkurtuluşmücadelesinde ve hatta insanlık kavgasında yürekleri, beyinleri
vehattaçıplakelleriyleneyaptılarvebuneanlamagelmelidir?Bunaaçıklıkkazandırmakiçinbukonferansıgerçekleştiriyoruz.
Dikkat edilirse, çok acil bazı pratik görevleri gerçekleştirmekten ziyade, çeşitli nedenlerle yeterince üzerinde duramadığımızzindanörgütlülüğünüelealmayaçalışıyoruz.Dışarıdaki örgütle bağını kuramadığımız zindanın kendi katkısını
dışarıyafazlayansıtmadığı,kendiiçindebirçoksorunuyaşadığı ve en önemlisi de buradaki büyük direniş değerlerinin
heba olmakla karşı karşıya kaldığı bilinmektedir. Mademki
büyük bir direniş var; kişisel de olsa, örgütsel de olsa, yine
tahribatvesaptırmalarlakarşıkarşıyadabulunsa,bununbüyük anlamını ortaya koyabilmek, bu konuda tamamen adil
davranabilmekvehakkıolanahakkınıverebilmekönemtaşımaktadır.Hakkışuanlamdakullanıyorum:Birdirenişvesavaşımdeğerivarsa,bunumutlakaörgütemaledebilmekçok
önemli olduğu ve bu konuda en temel görevleri söz konusu
olduğuiçin,böylebirgündemlepartiyedegüçkazandıracak
vebirçoksoruyacevapteşkiledecekbirtoplantıdırveyerindedir,diyoruz.
Zindandaortaksorunlarınyaşandığı,yineortakbazıdirenişpratiklerininyaşandığı,benzerdüşmanpolitikalarındanetkilendiği,saptırıldığıvesaptırılmayaçalışıldığıbilinmektedir.
Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız ki, 1980'lerin başında büyükbirtutuklamayagiriştiğinde,düşmanınamacıizibilekalmamacasınapartiyitasfiyeetmekti.Bu,yüzdedoksanoranındagerçekleştirildiğibiçimindebirdüşmandeğerlendirmesine
dekonuoldu.Yanipartiiçerialındı,içeriyealınanpartiyargılandı ve idama mahkum edildi. Eğer infaz gerçekleştirilmediyse,bununbaşkanedenlerivardır.Ortayaçıkanşeyşudur:
Zind an a alın an PKK, imh ay a alın an P KK'dir, ayr ı bir
PKK'dir.PKKburadayaimhaediliryadaözündenboşaltılır.
Bunundışındaüçüncübiryolyoktur.Bunudüşmanaçısından
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söylüyorum. Düşman ya imha eder, ya da kendi çıkarlarına
göretasfiyeyevedönüşümeuğratır.Bureformizmdenbaşlar,
açıkveyagizlibirişbirlikçiörgütlenmeye,hareketeveyaeğilimekadargider.Düşmanın,heleheleyüzyıllarındeneyimine
dayananvebukonudaözellikleimhaetmekveteslimalmaktanbaşkabirşeydayatmayandurumugözönünegetirildiğinde,PKK'yeneyidayatacağıaçıktır.Bubirgerçektirvegüçlüdür.Birdefabunuveriolarakgörmekvedüşmanıbaşkatürlü
değerlendirmemekgerekir.Düşmanıngerçeğibudur.
Bizimdebirgerçeğimizvardır.Fakatbuçokzayıfbirörgütselgerçektir.Güçlübirsavaşımıyoktur.Kesinliklenehalkıylatambütünleşmiş,nedeuluslararasıinsanlıklabirleşmiştir.Kendisinihalkınabiletamitirafettirememiş,ülkevehalk
gerçekliğiuluslararasıalandatamkabulgörmemiş;ilkbirkaç
adımıatmayaçalışmışsada,dahabaşaramadantutsaklıkaltınaalınmıştır.Bunlarbirgerçektirvetutsakdüşmebukoşullar
altında olmuştur. Direnmeyi mümkün kılacak temel zayıftır.
Direniş kişiliği de öyle güçlü şekillenmemiştir. Fakat adına
onur dediğimiz sıfata ulaşmak, insan olmak, ayakta kalmak,
tarihinbudönemineşereflibirsözveyabirkaçcümlebilebırak ılm ak ist en iy ors a dir enm ek ger ek iy ord u. Özell ikl e 14
Temmuz direnişçilerinin doruklaştırdığı direniş hamlesinin
en özlü ifadesi buydu. Onlar tarihin bu döneminde bir ulus
için, insanlığın bir kesimi için söylenmesi gereken en temel
birkaçsözüsöylediler.Fakatbunlaröylesözlerdirki,söylenmemesihalindebirpartihiçolupgider,birulushiçolupgider.Artıkdiğerşeylerdendebahsetmeninanlamıkalmaz.Bu
direniş hamlesinin bu anlamda doruk olduğunu söylüyor, bu
sonrakisürecinentemeltaşıdırvedoğrudur.Buanlamdabir
direnişzaferindenbahsedilebilir.
Kuşkusuz burada kazanan bir cephe savaşı değildir, yumruk yumruğa kazanılan bir savaş değildir; esaret altında ve
zorbela“bizpartimizdenvazgeçmeyiz,halkımızınveülkemizingerçeğindenvazgeçmeyiz;bubirgerçektirvebununiçin
gerektiğinde hayatımızı veririz” şeklindeki bir direniştir. En
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yakıcıveenbüyüksavaşdabudur,diyoruz.Dahasonrakisüreç aslında niceliksel bir süreçtir. Öyle fazla niteliği yoktur.
Belirleyiciolanda14Temmuzdirenişçilerinintavrıdır.Düşman bu büyük direniş tavrının üzerine nasıl gelmiştir? Düşman bunun üzerine bir yumuşatma tedbirleri paketiyle gelmiştir;bazıitirafçılarıortayasalma,özellikle“pişmanlıkyasası”nı işletme ve ajanlaştırma biçiminde gelmiştir. Burada
ölümü ve imhayı dayatmanın yenildiği bir gerçektir. Zaten
ölümveimhayenildiğiiçin,düşmanbupişmanlıkveyumuşatmatedbirlerineyönelmekzorundakalmıştır.
Hemenbelirtelimki,gerçektebuyalnızcabirkaçkişiyedayatılan bir politika veya PKK'nin içerideki varlığına yönelik
birtutumdeğildir.Belirlenensiyasetlerulusalçaptakisiyasetlerdir.İçerideölümüyenendirenişhareketi,dışarıdadayenmenintemeliniatmıştır.İçerideimhasiyasetinekarşıdirenen
veölümünüzerineyürüyerekbunugerçekleştirenparti,dışarıdadaenbüyüktemeliniatmıştır.Düşmanilkdefaimhasiyasetindençarketmeyiöğrenmiştir.Buanlamdaimhasiyasetininbüyükbiryenilgiolduğunusöylüyoruz.
Ardındanyinetehlikeli,uğursuzvetasfiyeamaçlıpolitikalar gündeme gelmiştir. “Pişmanlık yasası”nın ve itirafçılığın
1985'ten itibaren uygulanması sadece içeride değil, dışarıda
daaztehlikeliolmamıştır.Düşmanbirandayumuşakça,“seni
yaşatırım,amasendebanaböyleuşaklıkyaparsın”demektedir.Düşmangelenekselyıkımpolitikasınıuygulamaktançok,
aslında bir derece farklı olarak, bazılarını düşürebileceğini
söylemektedir. Yani politika yapmaktadır. İçerideki yapının
üzerineböylegelinmiştir.Bilindiğigibiburadabazıaşınmalar
görünmektedir.
Nedenilirsedenilsin,1980'lerinortalarındagerek15AğustosAtılımı,gerekseiçeridekioyenipolitikyönelişleryenibir
dönemi ifade etmektedir. Uluslararası gelişmelerin de etkileri
vardır. Dünya çapında yeni değişiklikler söz konusudur. 12
Eylül rejimine biçilen rol ve süre aşılmaktadır. Dolayısıyla
düşmanın yeni birçok politikayla özelde zindana ve genelde
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partiyeyaklaşacağıaçıktır.Buradazindanadayatılanşey,kesinlikle iyi niyetli olduğunu söyleyemeyeceğimiz, hele hele
insan haklarına bağlı olmanın gereği diyemeyeceğimiz, özel
savaşındahadeğişikbiryöntemiolarakdeğerlendirebileceğimiz bir yaklaşımdır. PKK'nin bir kişilik erozyonuna uğratılmakistendiğinettir.Kabaişkencevekabaitirafçılık,aslında,
1985'lerinesasyanıdır.Belirttiğimgibidirenişbaşarılıolduğu
için,bukonudadatahribatsanıldığıkadarfazladeğildir.Üç
kişidedirenişitemsiletse,buyeterlidir.Fakat1985'tensonrakidurumbirazmuğlaktır.Direnişingerçekdeğerleriyleözünde direnişle oynama biraz karışmıştır. Bu önemlidir. Zaten
Zindan Konferansı'nın en çok üzerinde yoğunlaşacağı konu
buolmaktadır.Birmuğlaklıkvardır.GerçektenPKKçizgisininözelliklesilahlısavaşımdüzeyindekarıştırılmasıvemuğlaklaştırılmasısözkonusudur.Buyıllar,çözümlemelerinkendisinibirihtiyaçolarakençokdayattığıyıllardır.Çizgikarıştırılıyor;çizgiteorikolarakkabulediliyor,amapratikgereksinmeleri yerine getirilmiyor. Silahlı savaşım üzerine en iyi
cümlelerveyazılardöktürülüyor;amaentemelyaşamsalpratikgörevlersözkonusuolduğundatersişeylerdayatılıyor.
PKK çözümlemelerini gözden geçirirseniz, gerçekten bu
yıllarda bir deformasyon ve muğlaklaştırma tehlikesinin var
olduğunugöreceksiniz.Bununbirçoknedenivardır.15AğustosAtılımıyenibirdönemiaçıyor.Bunagüçyetiremeyenler
vekendileriniyenileyemeyenler,durumuneylekurtaracaklar?
Muğlaklaştırmaolgusuteoriilepratikbağıylaoynama,zaman
ve zemine dayanan görevler yerine, dayanmayan görevleri
öneçıkarmabiçimindekarşımızaçıkıyor.Politikabuanlamda
lastikgibidir.Politikaylaoynayabildiğinkadaroyna!Dilson
derecedemagojiktir,yuvarlayabildiğinkadaryuvarla!Budönemdeçizgininüzerineişteböylegelindi.Tambirmuğlaklaştırmak,gerekenigerektiğiyervezamandatamyapmakyerine
tersiniyapmak,kurtarılmasıgerekenadımıkurtarmakyerine
sağa sola çekiştirecek birçok adıma yol açmak tehlikeli bir
tarzdaortayaçıktı.
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Bilirsiniz, 3. Kongre'ye doğru giderken yapılan değerlendirmelervardır.İşlerinmuğlaklaştırıldığınailişkinciddieleştiriler mevcuttur. Zor durumda bulunmamıza rağmen, bunun
sınıfsal dayanaklarını, siyasal ve askeri yönlerini aydınlatma
temelbirgörevolarakkendisinidayatıyor.Bunubaşaramazsak, aslında muğlaklaştırma işi tam bir oportünizmle sonuçlandırılabilir. Tasfiye gelişiyor. Önderlik etmesi gerekenler,
“buişbukadarolur”noktasındakendileriniiknaedebiliyorlar.Buaynızamandagörevlerinbaşındaveyineönderkonumundaolanların,dahasonraalçakçapişmanlığıveitirafçılığı
dayatanların, “PKK adına ancak bu kadar yapılabilir” biçimindeki iddiasıdır. Bunun ardından ne kadar itirafçılığın,
“ılımlıPKK”adıaltındanekadarPKK'yibitirmeçabalarının
geliştirildiğinibiliyorsunuz.İçeridebutehlikebirgelişmedir.
Aynı şey 1985'in sonlarında dayatılıyor. “Bu iş böyle olur,
birkaçtarihiadımattık”deniliyor.Aslındabunlarınnetürtarihseladımlarolduğudagörülmeyedeğer!
Burada hemen şunu belirtelim: Bunlar kötü niyetliydiler
demeye de gerek yoktur. Zindandaki itirafçıların da başlangıçta kötü niyetli olduklarını söyleyemeyiz. Hepsi iyi niyetliydiler.Fakateğeranındevrimcigörevlerinegüçverecekve
onusonunakadarkarşılayacakdurumunyoksa,oportünizme
düşersin.Oportünizminilkadımlarıdaböylegelişir.Ilımlılık,
biraztavizvermeveardındansonunakadargitme!Buradada
güç yetirilemiyor; güç yetirilemediği için gündemi farklı geliştirme,silahlımücadeleyehorbakmaveasgariihtiyaçlarını
bilegiderememedurumunadüşülüyor.Sonuçtambirtasfiye
oluyor.
Bizbunakarşı3.Kongre'yigüçlükılmakistedik.Bununla
yetinmedik.Benceardıardınayapılançözümlemeler,ardıarkasıkesilmeyenhazırlıklar,müdahaleüstünemüdahalelerbizim en önemli devrimci görevlerimiz olarak görülmelidir.
Çizgimuğlaklaştırılmakvedevrimciözündenboşaltılmakisteniyor.Dönemegöremutlakagerçekleştirilmesigerekengörevler yerine, aslında acil veya belirleyici olmayan (ki bu
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oportünizmin başvurduğu yöntemlerden biridir) bir gündem
vebazıpratikadımlarlagelişmeyeçalışılıyor.Obüyükmücadelebuoluşumlaraveyabutipdayatmalarakarşıdır.“Örgütlenmeye ve eyleme gelemem veya günün doğru taktiklerine
gelemem,bunlarınemrettiğihazırlıklarıyapamam;bambaşka
vebomboşşeylerle,başkaüsluplarveçalışmatarzıylauğraşırım.”Dayatılanmantıkiştebuydu.Bizimdebütüngücümüzleyakıcıgörevleridayatmamız,biziensontaktikönderlikdediğimizkapsamlıdeğerlendirmeleregötürdü.Tabiipratikolanaklardaadımadımçarçuredildiğiiçin,hazırlıkdenilenolayı daha köklü olarak ele almak ve taktik önderliğe mutlaka
bazı olanaklar hazırlamak, 3. Kongre sonrasının en amansız
çalışmalarıoldu.
Zindandakimuğlaklaştırmadabunabenzerbirdurumuifadeeder.Düşmanındahafazlaetkisivardır.Silahlımücadeleninveyurtdışınınüzerindekietkisibüyüktür,fakatzindanda
daha büyüktür. Burada bunu derinliğine gözden geçireceksiniz.Buenönemlibirgörevdir.Bizdetaylarınıdüşünmekdurumundadeğiliz.Sizyaşadınız.Özelsavaşıntekteküzerinize
gelmemesini“düşmanbizeyaklaşamaz,bizihiçbirolumsuzluğa bulaştıramaz” biçiminde değerlendiriyorsanız, bu ancak
birgafletolabilir.Doğrudanveyadolaylıetkilerinisilahlısavaş birlikleri üzerinde ve yurt dışında bu kadar geliştirenler,
herhalde bu etkileri sizin üzerinizde de geliştirebilirler. Yani
düşmandışarıdainsafsızdırdaiçeridemiinsaflıdır?Düşman
dışarıdahemdeelisilahlıbirdevrimciüzerindeetkiliolmayı
başaracakda,sizinüzerinizdemibaşaramayacak?Bukendini
son derece çocukça aldatmak olur. Düşman bunu yapacak,
hemdefazlasıylayapacaktır.
Düşmanınbunu1984-85'tegeliştirmesininnedeni,partinin
yenibirtarihseladımatmasıdır.15AğustosAtılımı'nınsizin
açınızdan ne anlam teşkil ettiğini bilmelisiniz. 15 Ağustos
Atılımı gerçekten bu dönemin en tarihi, en sonuç alıcı ve
mutlakaatılmasıgerekenbiradımı,hemdebirazgecikmişbir
adımıdır.Buatılımulusalsorunudeğişikbiraşamayagötürü32

yor.Kürdistançapındabirçokdengeyialtüstediyor.Yeniden
mevzilenmelere yol açıyor. Hiç kuşkusuz etkilerini zindana
dayansıtacaktır.15AğustosAtılımı'nınzindananasılyansıdığıveilksonuçlarınınneolduğubilinmektedir.İdamlardurdurulmuştur. Unutmayın ki, bu adım atılmasaydı, idamlar gerçekleşecekti.Buaçıkimhanınönünegeçildi.Enetkileyicisonuçlarından biri budur. Zindanın üzerindeki büyük baskıları
ikinci plana düşürdü. Baskıları daha çok dışarıda gerillaya
yansıttı.Buyumuşamaaltındadiğerönemlibiretkendebudur. Yani silahlı direniş yenilirse, sıra cezaevine gelir; yenilmezsecezaeviikinciplanabırakılır.15AğustosAtılımıdüşman için böylesi bir ikilem yarattı. Bu ikilem aynı zamanda
zindanüzerinedahadeğişikgelişinindenedenidir.Vebuçok
önemlidir.
Tarihte de bu böyledir. Düşman zindanın dışarıdaki direnmeyleilişkisinikesmekveyaondansaptırmak,giderekonunlaarasınamesafekoymak,onuezmeyeçalışırkeniçeriyibiraz
yumuşakbırakmakisteyecektir.Amacıbudur.Düşmanönceleri bütün hışmıyla içerideki parti üzerine yükleniyor, dışarıdakilere “kılıç artıklarıdır” diyor ve önemsiz görüyordu. Bizimiçinburadaböyleydi.1984-85'lerdensonraisebütünhışmıyla dışarının üzerine yüklenmesi, bu sefer içeriyi ikinci
plandabırakmasısözkonusudur.İşteoyumuşamatedbirlerinin diyalektiğini böyle anlamak gerekir. İdamların durdurulması ve baskıların dozunun biraz hafiflemesi öyle düşmanın
iyi niyetinden filan değil, taktik değişikliğindendir; “dışarıyı
ez,sonraiçerininhesabınıgör”politikasınınifadesidir.
Biliyorsunuz,idamlarıkaldırmadılar;“1990'larakadarikinciplandatuttular.Çünküozamanböylebiruygulamakendilerinin aleyhine sonuç verecekti. Bu iyi niyetlilik değil, tam
bir siyasal taktikti. Zindan ortamını biraz yumuşatmanın nedenişuydu:Dahafazlabaskı,içeridekileridahaçokmilitanlaştıracaktı. Zindanın bu direnişçi özü de vardı. Bunun için
onları biraz çarpıtacak, özellikle PKK'nin militan hattından
birazuzaklaştıracakyöntemleruygulayacaktı.Zatenitirafçılar
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daaçıkişkenceninterssonuçlarverdiğini,bununyerinegerekirsePKK'ninreformistleşmesininkabuledilmesinisöylüyorlardı.Yani“sorunvardır,amabureformistçehalledilmelidir;
birpolitikamızolmalı,yaklaşmalıyız”diyorlardı.Dışarıdada
bunuuygulamayaçalıştılar.İştezindandatasfiyecilikdediğimizvebugünbaşınıaçıkbirbiçimdeuzatıpkonuşanbiröğenin de dilinde olabilir, çok sayıda kişinin de dilinde olabilir;
buönemlideğildir,önemliolanbirşekillenişinortayaçıkmasıdır.Ensonbelgelerlekanıtlandıki,PKK'nindirenişhattına
karşımüthişbirsaldırısözkonusudur.Buöylebirgündeoluşanbirkişilikfilandeğildir,zindantarihininbirürünüdür.
Buitirafçı,butasfiyeciveprovokatifbirtipMazlumların
halifesiolduğunusöylüyor,Hayrilerinkendineeliniverdiğini
söylüyor,Kemallerlenasılbağıolduğunusöylüyor.Şunugörelim: Bu büyük direniş şehitlerinin anıları ve somut yazıları
vardır, mücadeleleri de vardır. Ama provokatör cezaevini bu
demagojiye alet edecek veya özellikle muğlaklaştırıp alet
edecekkadardayolalmıştır.Muğlaklaştırmanın1985'lerinen
büyükdeformasyonuolduğunusöyledik.Muğlaklaştırmaçizgiyleoynamak,çizgiyiözündenboşaltmaktır;çizgiyimilitan
temeldebirformasyonyerine,çoksahtebirliberalizmveher
anlamagelebilenbirbiçimdedönüştürmeninçabasıdır,dedik.
Bununküçümsenmemesigerektiğiniortayakoyduk.Nitekim
şimdiçarşafçarşafdökülenbildirivebroşürlerdendeçokiyi
anlıyoruz ki, aslında basit çalışılmamıştır. Ben işe sadece
ucuz bir ajanlık edebiyatıyla yaklaşmıyorum. Bunların özel
savaşınsicillimemurlarıolduklarınıdasöylemiyorum.Aslında buna gerek de yoktur. Politikada buna ikinci düzeyde yer
verilir.Esasitibariylebiryozlaşmavemuğlaklaşmanınyaşandığıbirgerçekolarakkarşımızaçıkıyor.
Ensonburadakieleştirilerimizsözkonusuoldu;sizlerebazıdeğerlendirmeleryaptık.Bunlarbelkibirazabartılıdır,bazı
yönleri belki yerinde olmayabilir. Ama bana göre bunlar oldukçadikkatealınmasıgerekeneleştirilerdir.Yaratılanözlem
ve talepler, içine girilen politik doğrultu, gerçekten PKK'nin
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militançizgisininuzağınadüşüyor.Belkiözdebağlılıkkopartılmamıştır; manevi olarak bağlı olduğunuzu söyleyebilirsiniz, ama bağlılık sadece manevi değildir. Manevi ve siyasi
olarakgenelörgütlenmeyebağlıolsada,mevcutörgütlenmeninbileartniyetlivekasıtlıbirbiçimdedeğilde,biroluşum
özelliğiolarakbirazfarklılaştığıortayaçıkıyor.Bubirsapma
değildir,ayrıbirPKKfilandadeğildir,aslındaPKK'ningenel
ölçüveözelliklerindenuzaklaşmaktır.Eğerdikkatedilmezse,
balgibibirtasfiyeciörgütlenmedeolabilir.
Nitekimsözümonazindanönderigeçinenalçağınbukonuda dile getirdiği görüşleri veya küfürleri gördünüz. Nereye
götürüyor,neyiamaçlıyor?“İkinciEnternasyonal'ekarşıBolşeviklik, Plehanov'a karşı Lenin”; hatta daha yeni cümleler!
Bizkendimizi“yenidünyadüzeni”nekaptırmışızda,kendisi
dünya çapında uluslararası düzenlemeye karşı dikilen en büyük engelmiş; tek başına direniyormuş! Bunlar nereden çıktı
diyebilirsiniz.Kibubirserseridir,Kürdistan'daörnekleribolcagörülenhadsizhesapsızaşağılıktiplerdenbiridir.Fakatyinedezindanınbeslediği,zindanınetkilediğiveetkilendiğibir
tipoluyor.Etkiolumluveyaolumsuzyöndeolabilir.Hemde
önderdüzeydekendinidayatmışbirtipüslubu,özelliklerive
muğlaklaştırdığıyaklaşımlarıylabirangeneliyansıtır.Düşünelim: Bugün en çok bize doğrudan saldırı söz konusudur.
Bizolmasaydık,sizböylesineileribirönderlikiddiasıylasavaşan birinin yaklaşımları içerisinde acaba nerede olacaktınız?Sizböylecümlelerdöktüremezsiniz,böylebroşürlerkalemealamazsınız.Fakatbununbirruh,birdüşüncevebirkişilik olarak dayatıldığını da inkar edemezsiniz. Kendisiyle
birlikteydiniz, ortak merkezdiniz. Bütün taktiklerin ağzından
çıkarıldığıbiröğepolitikadabunlarıdikkatealmazsa,çokderinveustabirpolitikacıolamaz.Karşıdakiöğekendinegöre
politika yapıyor, kendine göre tek bir kişiyi kazanmanın büyüksavaşımıiçindedir.Bizibileetkilemeyiçokustacaayarlıyor. Bütün gücü kullanarak politika yapıyor, daha önce de
yapmıştır. Bunu yeterince kavramayan, bu muğlaklaştırmayı
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ve şekilsizleştirmeyi, böylesine bir baş olup gitmeyi önleyemeyen içerideki zindan yapısı oluyor. Ya karşısında yer alıp
yenilen,yadayanındayeralarakdikkatetmeyensizinkendi
gerçeğiniz oluyor. Eleştirilen buydu.Bunun üzerinde önemle
durulmasıgerektiğinisöyleyendebizdik.
Dolayısıylasaldırıdahaçokbizeyöneltildi.Bizzindanyapısınınpartiyebağlıolduğunainanıyoruz.Zatenşunudasöyledik. Zindanın yüzde doksanının bütünüyle parti ve genel
önderlikhattınabağlıolduğuaçıktır.Fakatzindanınmuğlaklaşmayıdayaşadığını;çizgidebirnetsizlik,birşekilsizleşme
ve deformasyona uğramanın varlığını da bugün görüyoruz.
Zindan örgütlemesi, dışarıya yansıma, zindandakilerin kendi
aralarındaki ilişkileri, yoldaşlık ve yaşam ölçüleri oldukça
aşınmıştır.Özellikledışarıdakisilahlımücadeleyefazlagelememe (ki niyet düzeyinde bunda kasıt aramıyoruz), düzenle
bütünleşmenineğilimolarakdahayaygınlıkkazanmasıvelegalizme batma tehlikesi fazladır. Niyet dışında bunun böyle
olduğunu söylüyorum. Daha fazla bunu hissettiren kendinizsiniz.Düzenlebütünleşmevelegalizmebatmanınoldukçageliştiğinibiliyorsunuz.Butehlikehalasomuttur.Buneanlama
geliyor?Bu,partitaktiğikarşısındaciddibirşekilsizleşmeyle
karşı karşıya bulunduğumuzu ve bulunduğunuzu gösteriyor.
Bunlar ortaya çıkmış gerçeklerdir. “Benim içimdekiler farklıydı, ben farklı bir şeye gitmek istiyordum” diyebilirsiniz.
Bütün bunlar doğru olabilir. Fakat ortada bir parti ve günün
militanşekillenmesiyerine,önünegeçilmemesihalinderahatlıkla sapmaya kadar gidebilecek bir gidişatın olduğu da açık
birgerçektir.Bunudilegetirirken,işinPKK'nininkarınaulaşmış olduğunu söylemiyoruz. Hayır, PKK'yi inkar etme gibi
birdurumyoktur.PKK'ninvarlığıylaçelişmeksözkonusudeğildir.Bu,hemdeiyiniyetlicePKK'ningenelalanıiçindebulunm a tem el ind e ort ay a çık an bir dur umd ur. Farkl ı bir
PKK'lilikiçindesiniz,farklıamaçlarınızsözkonusudur,demiyorum.GenelolarakPKK'niniçindekalınmakisteniyor.Burada sonuna kadar azimli de olabilirsiniz. Fakat örgütsel ve
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pratikyolalış,özelliklebukonudagerekeğitim,gereksepratikle bütünleşmenin çeşitli nedenlerle tam yapılamaması, biraz da içine girilen örgütsel tutumlar, dikkat edilmezse bir
sapmayakadargidebilecekbirtehlikeyihissettirir.Eleştiriler
bunlardır.
Hiçşüphesizsizdahakapsamlıdeğerlendireceksiniz.Zaten
bukonudakararlaradaulaşılacaktır.Butemeldepartiylebütünleşmederken,partininideolojikvepolitikhattıylavehatta
örgütsel çizgisiyle bütünleşmekten değil, bir yaşam tarzıyla
bütünleşmektensözediyoruz.Bahsettiğimizbiruygulamadır.
Dikkatederseniz,bizimburadasizeuzunsüreilginçveyabiraz da zor gelen bir yaşamımız söz konusudur. Ama bu çok
önemlibirPKKözelliğidir.Buradabuyaşamtarzınısergileyemezsek,savaşgerçeğineelatamayız.Buradayaşananrastgelevebirazdaaklaaykırıbiryaşamdeğil,PKK'ninvarabileceği bir sonuç, PKK'nin bugünkü taktiklerinin yürüyebileceğizorunlubiryaşamşeklidir.Fakatzorlandınız,hattauzun
bir süre zorlandınız. Bir yaşam tarzıyla bütünleşmenin çelişkisinikendinizizahetmelisiniz,amabencehaklıolanpartidir.
Partininburadakiyaşamtarzıdahasonuçalıcıdır.Budüşmanınkontroledemeyeceğibiryaşamdır,esasalınmasıgereken
yaşamdır.Bubizzatkendikendinizibütünleştirmenizgereken
yaşamtarzıolmaktadır.Kalıpgibibunauyundemiyoruz;ama
sizde de direniş yaşamı ve özellikleri vardır, bu anlamda bir
katkıtarzındakendinizikatmalısınızdiyoruz.Dolayısıylayaşamla bütünleşme, partinin savaşan mevcut yaşam, çalışma
vevuruştarzıylabütünleşmegereklidir.İlgilideğerlendirmelerdebunuözenlekoyduk.Sizindeçalışmavevuruştarzınızı
mutlaka gözden geçirmeniz ve bir bütünleşmeyi sağlamanız
gereklidir.
Bukonulardadazindanınçalışmavevuruştarzınasıldönüşümeuğratılmalıdır?Benceyapılmasıgerekendeğerlendirmeler ve geliştirmemiz gereken kararlar vardır. Daha da somutifadeedersek,taktikönderlikhattısizidahaçokuğraştırır.
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PKK'detaktikönderlikdenilenolaynasılgelişti?PKKnasıl bir taktiğe sahip olabildi? Bu taktik şekillenme gerçekten
gerekzamanitibariyle,gereksekoşullarıylanasılortayaçıktı?
Busiziniçinyenibirdurumdur.Bubizimiçindebaşlangıçta
yeni bir durumdu. PKK başlangıçta sınırlı bir taktik özelliğe
sahiptir.Bunundabilinennedenlerivardır.İdeolojikvepolitikgelişmedöneminingüçlüörgütselveaskeritaktikleriolamaz.Bildiğinizgibi,taktikbirazdahagelişmişbirörgütvarlığınıgerektirir.Birazörgütselolanaklar,savaşımolanaklarıve
mevziler olmalı ki, taktiği konuşturabilesiniz. Bunlar zindan
için belki sınırlıydı. Dolayısıyla güçlü bir taktik önderliğe
ulaşmamanızıyadırgamıyoruz.Amabununpartiiçindeböyle
olmasınıiddiaedemezsiniz.Partininbüyüdüğünü,örgütünsavaşımolanaklarınınarttığınıvebirçokmevziyituttuğunubizzat kendiniz görüyorsunuz. Bunun ne anlama geldiğini çok
iyi değerlendirmek durumundasınız. Bu da taktik önderlik
hattınaulaşmaktır.PKK'ninönderlikhattında,onuntaktikönderlikhattındayeralmakistiyorsanız,herşeydenöncebutaktiğin nasıl oluştuğuna, neyi içerdiğine ve bununla ne kadar
bütünleşeceğinizeilişkindeğerlendirmelerinizigeliştirmelive
kendinizi kararlaştırmayı bilmelisiniz. Bu temelde bir aşama
gerekir.İçeridekileraçısındanolsun,dışarıçıkanlaraçısından
olsun,geneldezindanyapısıiçinPKK'nintaktikbütünlüğüne
ulaşmak,hemdekendinidönüştürerekvealıştırarakulaşmak,
başarılması gereken bir görevdir, diyorum. PKK'nin taktikte
öngördüğüörgütçalışmasına,eylemvesavaştarzınagöreşekillenmek ve kendini yeterli hale getirmek başarmanız gerekenbirgörevdir.
Benceideolojikvepolitikdüzeydeyenidenbütünleşmegörevleriokadarzordeğildir.GeneldePKK'ninideolojikvepolitikçizgisininözelliklerisizindeesasaldığınızvebağlıkaldığınıztemeldedir.Dahafarklıideolojikvepolitikyaklaşımlargeliştirecekdurumdaveyaaykırılıktaolacağınızısanmıyorum.Geneldeöngörülen,kabulgörenvekararlaştırılanbutemeldeki çizgi, taktik düzeydeki ve hatta stratejik düzeydeki
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çizgisisizindeçizginizdir.
Partimizinözellikle4.Kongrekararsüreci,butemeldebu
konferansıdabağlayankararsürecidir.Kongreningeliştirmiş
olduğu kararlar konferansın da onaylayacağı kararlardır. Fakatbuzindankonferansıolduğuiçin,zindangerçeklerininde
ilave olarak kararlaştırılacağı bir konferans oluyor. Zindan
gerçekliğinigenelkongrebütünlüğüçerçevesineoturtma,bu
tem eld e kongr e kar arl ar ın a tab i olurk en, ek kar arl arl a 4.
Kongre'yigüçlendirmegibibirmisyonusözkonusuolacaktır.
Özellikleulaşılmasıgerekenyenikarardüzeyindenbahsederkenbunubelirtiyorduk.
Vurguladığımızgibiekolaraküzerindeönemleduracağınız
diğerbirhusus,zindantasfiyeciliğininmahkumiyetineilişkin
kararlargeliştirmektir.Özellikledoğruyaşamtarzıvepartinin
devrimciçizgisiylebütünleşirken,birdemahkumedeceğiniz
yanlar,yaşambiçimiveözellikleri,örgütveçalışmaanlayışları,vuruştarzıveanlayışlarıvardır.Sontahlildebirtasfiyecilikolgusuylakarşıkarşıyayız.Bununmahkumedilmesisöz
konusudur. Önemli bir görev olarak bunu yapmalısınız. Şu
anda özellikle bazı gerici güçlerin, düşmanın ve istihbarat
çevrelerinin bu tasfiyeciliği çok iyi kullanarak partiyi uğraştırmalarıgibibirdurummevcuttur.Budahafazlazindanıilgilendiriyor.Sadecezindanıdeğil,fakatdahaçokonuilgilendiriyor. Bu tasfiyeciliği değerlendirmek ve bütün yönleriyle
mahkum etme temelinde kararlara ulaşmak, özellikle bunu
zindanyapısınayansıtacakbiçimdevehattazindanaçağrılar
biçimindegeliştirmek,bukonudakisonuçlarıdiğeryoldaşlara
götürmekgibidahaacilbirgörevsözkonusudur.
Yineekolaraksuçdüzeyindebirçoktavırvedavranışvardır. Çizgiye karşı suçlar işlenmiştir. Bunları da ortaya koyacak bir sorgu komisyonu söz konusu olabilir. Genelde 4.
Kongre'deböylebirsorgulamakomisyonuoluşturdukvebazı
sonuçlara ulaştık. Bu hala geliştirilmesi gereken bir süreçtir.
Cezaevi süreci için de böyle bir sorgulama gerekir. Birçok
olay ve olgu soruşturulabilir. Burada oluşturulacak bir sorgu
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komisyonuiçeridedekendisiniörgütleyebilir.Yineülkeiçindededüzenleepeybütünleşmelervardır.İçerideitirafçılarve
hainlervardır.Dediğimgibibizzatbirtasfiyecilikveşekilsizlik vardır. Bunların hepsini sorgulayabilir. Cezalandırılması
gerekenlereilişkinönerilerinigeneldepartinindenetiminesunabilir.Bununböylebirdeğerlendirmeylebirliktekararlaştırmayısağlayacakbirkonferansolduğugörülmektedir.
Diğerönemlibirgerçekdeşudur:Partimizinherdöneminde olduğu gibi, siz de çok önemli bir aşamayı yaşadığınız
için, hiç şüph es iz değ erl end irm e özel eşt ir is el olac akt ır.
PKK'ningenelyapısıiçinbireleştiriveözeleştirisüreci,daha
da önemlisi, ayırtedici, geliştirici ve netleştirici bir biçimde
zindan pratiğine yöneltilecektir. Yani eleştiri ve özeleştiri
önemlibirifadeolarakkendisinihissettirecek,yaklaşımözeleştiriselolacaktır.
Özeleştirisilahınanasılyaklaşılmasıgerektiğinideğerlendirdik.Bunubirkezdahaelealmayagerekyoktur.Busilahı
birgeliştirmeyöntemiolarakkendiyetmezliklerinizeyönelmede kullanacaksınız. Daha önce belirttiğim gibi, birçok
yetmezlik ve yanlışlıklar vardır. Bu onlara yönelmenin en
güçlü silahı olarak işlev görecektir. Bu silahı kullananlar
mevcutyetmezliklerlesavaşabilirler.Busilahıiyikullananlar, mevcut partinin bütünlüğüne ulaşabilirler. Dolayısıyla
özeleştiriyiiyibirsilaholarakkullanın;tektekkullanın,bir
bütünolarakkullanın.Budabirtürkararlaştırmadır.Belirttiğimgibi,partiningeneltaktikhattısizindetaktikhattınız
oluyor. Öyle sanıyorum ki, bizim bir bütün olarak stratejik
düzeydeyürüttüğümüzönderlikileideolojik,politik,örgütsel ve askeri düzeyleri temel taktik hususlara bağlama hususlarınıkongredeolduğugibikararlaştıracakdurumdasınız.
Yani katıldığınızı ve onayladığınızı belirtme biçiminde görüştazelemeyöntemiylebirkatkınızolabilir.Bunlarkısada
olsakararlarhalindesunulabilir.
Bununyanısıradikkatiçekençeşitlihususlarıdeğerlendirebilirsiniz.Dahaçoksiziilgilendirenkararlarıbolbolalırsınız.
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Ama yine partiye yararlı gördüğünüz hususları da kararlaştırın. Öneri getirmek yerindedir ve beklenen budur; parti bununla güç kazanır. Dolayısıyla bu konferansın anlamı, parti
tarihimizin önemli bir mücadele alanının hesaplaşması, parti
gerçeğimiz içinde olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendirilmesiolmaktadır.Bu,yerindebirçalışmadır;zindanarolünü
oynatmanınderlitopluveplanlıbirçalışmasıdır.Fırsateldeykendeğerlendirilmesigerekir.Bufırsatıyakaladınız.Davanızabağlıolduğunuzdaneminsiniz.Amabununancakörgütsel
alanda ve eylem çizgisinde muazzam bir yoğunlaşmayla değer kazanabileceği, inancın ve duygusal temelde bağlılığın
ancakbudüzeydemaddileşmeklebirifadeyekavuşacağıkesindir. Buna güç yetireceğinizi sanıyorum. Biz zindan direngenliğininbunagüçyetireceğineherzamaninandıkvebunu
önemligördük.Bütünzayıflıklarıveeleştirilerigözönünegetirmemizerağmen,yenikatılanlaravehattaepeycemücadele
pratiğiolanlaranazaran,bütünleşmekonusundaenbellibaşlı
iddiasahibininsizlerinolmasıgerekir.Fakatgerçektenancak
zindanın verdiği olumsuz duyguları, hayalleri ve pratiksizliğin, tabansızlığın ve çalışma olanağı bulamamanın yarattığı
kişiliktahribatınıgözönünegetirerek,bunuaşarak,eminolmayıvepartiuğrunayaşamayıartıkmaddibirgücekavuşturmayı sağlayabileceğinizi göreceksiniz. Partinin temelde beklediğidebudur.Butemeldepartininyönelimleriniiyigörmenizgerekir.Partisizegüçverirken,butemeldevebubiçimiylegüçalmakdaistiyor.Özlüolanlarınolumsuzluklarınıaşarken,ancakpartiyegüçverebileceklerinisanıyorum.
Herzamanyapıldığıgibibütünyontulmamış,biçimlenmemiş ve her türlü hataya açık kişiliklerle partimize katılmak,
ona yapılacak en büyük kötülük oluyor. Buna asla müsaade
etmeyin. Biçimlenmemiş kişilikleriniz, doğru taktik önderliğe,onunvuruştarzınaulaşmamışbirdevrimcilikbaşabeladır.
İyiniyeti,fedakarlıkvecesaretdüzeyineolursaolsun,butür
devrimcilik kendini sık sık belalar biçiminde dayatmaktan
kurtaramaz.Buanlamdapartiiçipolitikanınbirsanatolduğu41

nu bilmeniz ve gereklerini layıkıyla yerine getirmeniz halinde,bunuicraedebileceğinizigözardıetmemelivehattabence
örnekdüzeydebiryansımayaulaşmalısınız.
Partimiz gerçekten büyük bir hamle içinde gelişmektedir.
Sosyalistiçeriğivedemokratikniteliğiörnekdüzeydeoldukçagelişimgösteriyor.Sadeceulusaldüzeydedeğil,güngeçtikçebölgeselveuluslararasıdüzeydededikkatleritopluyor.
Ulusal savaşım cephemiz gerçekten düşmanın beklediği gibi
yenilmekşuradakalsın,hergeçengünartanmevzilerkazanıyor. Bu mevziler gerçekten ciddi ve daha da iyi savaşılacak
mevzilerdir.Bunlarneöylekolayeldeedilen,nedeöylekolayvazgeçilecekmevzilerdir.Bumevzilerbirulusunkaderini
belirliyor,birdevrimingidişatınıbelirliyor.Gözönünegetirilmesi ve çalışmalarınızı bağlamanız gereken temel de güncel
olarak işleyen bu taktik düzeyimizdir. Biz savaşan bir partiyiz;sıcaksavaşımıgünlükolarakOrtadoğu'dadaenkapsamlı
yaşayanbirhareketiz.Birçokdevlettendahafazlasavaşanbir
örgütüz. Savaşan örgütün militan şekillenmesi gerçekten askerinitelikteolur.Bugerçektensizinşimdiyekadarkiyaşam
ölçülerinizdenfarklıyaşamölçülerinigerektirir.Bu,benimde
kendimi uzun süre hazırladığım ve temel parti çekirdeğini,
güçlerini, kadrolarını ve savaşçılarını hazırlamak istediğim
birşekillenmedir.Savaşanpartiylehenüzkendiniideolojikve
politik olarak ifade etmeye bile kavuşturamayan parti farklıdır.Bizimdışımızdakibütünpartiler,Türkiye'deveOrtadoğu
düzeyindedoğrudürüstbirideolojikvepolitikhat'aulaşmadıklarıgibi,ulaşsalarbilezırnıkkadarbirtaktikçabayasahip
olmayanvehelehelesilahlısavaşımaaslayaklaşmayanpartiler ve örg ütl erd ir. Hatt a devl etl er bil e böyl ed ir. Benc e
PKK'ninbuözgünlüğünüençoksizgözönünegetirmelisiniz.
Yani savaşan örgüt farklı örgüttür. Bu örgüt farklı ruh, farklı
düşünceveözelliklemilitankişilikister.Askerikişilik,günün
yirmidört saatinde tetikte olan kişiliktir. Eğer PKK'nin taktiğiyle tam bütünleşmekten bahsedecekseniz, güncel savaşıma
yetenbirkişiliktenbahsetmelisiniz.Bunundasağasolaçekiş42

tirilecekhiçbiryanıyoktur.
PKK'nin savaş gerçeğini kabul ediyorsunuz; onun savaştığını çok iyi görüyorsunuz. Gerçekten bu öyle bazı eylemler
biçimindegidenbirsavaşdadeğildir;planlanan,ülkesathına
yayılan ve giderek güç kazanan bir savaştır. Yine bu salt bir
askerisavaşdadeğildir.Biryandanideolojikvepolitikgelişmeyeyolaçarvehalkıçekerken,diğeryandandagünlükolarak kendi militanını ve savaşçısını eğitim ve tecrübeyle kazanmasıgerekenbirsavaştır.Bunlarınhepsiiçiçedir.Bunlar
savaşımımızın özellikleridir. Savaşırken eğitileceksiniz, eğittikçesavaşacaksınız;örgütlenipsavaşacakvesavaşıpörgütleneceksiniz.
Buradazorluklarınızınolduğunusanıyorum.Katlanamıyorsunuz; katılmakta çok zorlanıyorsunuz demiyorum, ama henüzbununhavasınaveformasyonunagirememişsiniz.Bunun
formasyonunagirmeksiziniçinçokönemlibirgörevdir.Buradaki yaşamınız sizi partiyle bütünleştirmede önemli bir rol
oynayacaktır.Aynızamandaburadakidevreyisağlamyaşayacaksınız.Busontahlilderuhvedüşünceitibariyle,yaşamve
vuruş tarzı itibariyle kendini güncel savaşıma hazırlamaktır.
Günün tutarlı parti militanı olmak da bununla mümkündür.
PKK'nin halihazırda yürüttüğü savaşı farklı değerlendirmeye
tabi tutacağınızı sanmıyorum. Yürüttüğümüz silahlı savaşımınsorunlarınelerdir?Dayatıcıgörevlerinelerdir?Politikrapor olarak aynen size de sunmuş olalım. Son yaptığımız
planlamabirpolitikrapordur.Bunusizedeaynensunuyoruz.
Gerçektenbuplanlamadurumuörnekbirpolitikrapordüzeyindedeğerlendiriyor.Eleştirilerdeyapıyorvegörevleriortayaçıkarıyor.Siyasalveaskeridüzeyde,serhildandüzeyinde,
gerilla düzeyinde ve hatta daha da fazla bu görevlerin nasıl
yerine getirileceğine ilişkin içine girilmesi gereken çalışma
tarzıvehattaeylemanındakivuruştarzınakadarbirçokolguyudikkatleaçıklamayaçalışıyor.Buanlamdailavebirpolitik
raporolarakişlemelisiniz.
Hazırladığınız politik rapor, bence bu politik raporla ta43

mamlanmalıdır.Sizinpolitikraporunuzdahaçokzindanıçözümlerken,bizimplanlamapolitikraporumevcutgünceliçözümlüyor; mevcut güncel durumda savaşan partiyi, partilileri
vemilitanlarıçözümlüyor.Sizdeböylebirpartilimilitanve
savaşçıolacağınıziçin,bupolitikraporuiyiözümsemek,iyi
kararlaştırmakvekendinizibutemeldeiyikatmakgibibirgörevlekarşıkarşıyabulunuyorsunuz.Eğitimledekendinizikatacaksınızveçeşitligörevlendirmelerlebukonudadahadaiyi
yoğunlaşarak, gücünüz ölçüsünde iyi bir militan, iyi bir komutan,iyibirönderdurumunagelmeyibaşaracaksınız.
Görüyorsunuzki,önümüzdekiçalışmalarbaşarabileceğiniz
çalışmalardır. Çok ciddi farklılıkların doğacağını sanmıyorum. Dediğim gibi genelde partinin politik hattı dahilindesiniz. İdeolojik ve politik hattı iyi yaşamışsınız. O sorunu aşmayaçalışıyoruz.Partiningüncelsavaşgerçeğivardır.Onunla bütünleşmeyi de her zamankinden daha fazla sağlayacak
imkanakavuşmuşoluyorsunuz.Benceeniyikıymetibilmesi
gereken bir kesim de siz oluyorsunuz. Bu yeni katılanlar ve
hattasavaşanlar,özgürlüksilahınındeğerinisizinkadarbilemezler.Eğermahkumiyetinveözgürlüğünneolduğusorusuna bir cevap aranırsa, en iyi cevabı siz verebilirsiniz. Mahkum olmak ve silahtan alıkonulmak veya özgürlük silahına
kavuşmak nedir? İşte bu silahtır. Ama en önemlisi de örgütlenmesilahıdır.Bubüyüksavaşanpartisilahı,sizinenbüyük
mutlulukduyacağınız,“ençokmuhtacız”diyeceğiniz,dolayısıylaonakavuşmanınkıvancınıPKK'ninherhangibirtopluluğundan,birgerilladan,yenikatılanlardadahilherkestendaha
fazlayaşayabileceğinizbirsilahtır.Onudahakıymetlideğerlendirebilecekdurumdasınız.Mevcutmuğlaklaştırmadanötürü,belkibunafazlaanlamveremediniz.Hemenbelirteyimki,
ben burayı yadırgadım. Büyük özgürlük silahına büyükçe
koşma,onubüyükgözdengeçirmeveonubüyükdeğerlendirmeyiilketaptahemenbaşaramamanız,bunagözdikememenizhaklıolarakbiziyadırgattı.Budurumunuzbizişudüşünceleregötürdü:Acababunlarözgürlüktenmibirazuzakdüş44

müşlerveyaözgürlüksilahınınbüyüklüğününedendeğerlendirmiyorlar?NedenPKK'dekigelişmeyibiricikveenyapışılacakbirgelişmeolarakkabuletmiyorlar?Bunubirazeleştirdik.Tekrariddiaediyorumki,siziniçinenfazlayapışılacak,
özüms en ec ek, en önd e değ er biç il ec ek ve a maç o lan şey
PKK'ninsavaşangerçeğidir.Bunabüyükanlambiçeceksiniz.
Hattabusilahınkıymetiniiyibilmeyenlerekıymetiniiyibildirecek,onunörgütlenmesine,özgürsavaşmevzilerine,dağına,içvedışbütünbağlantılarınaiyisahipçıkmalarınısağlayacak,düşmanıngeriletilmesiveetkisininkırılmasınınneanlamageldiğinieniyideğerlendirecek,birtutumvesorumluluk duygusu olarak sürekli partiye aşılayacak ve bu temelde
hayatibirroloynayacakkadrolarvemilitanlarınbaşındagelmelisiniz. Bu son derece anlaşılır bir şeydir. Bunun dışında
bir yaklaşım içinde bulunmak anormaldir. Partinin bu konudaki beklentileri farklı olduğu gibi, bu sizin de vazgeçilmez
hakkınızvegörevinizolmaktadır.Partikendisaflarınıbutemelde size sonuna kadar açık tutuyor, olanaklarını sunuyor.
Bence bir devrimci militana sunulacak en büyük değerler
bunlardır,onasunulacakenbüyükarmağandabudur.Bizbunusunmayaçalıştık.
Biz bazılarının ve bazı örgütlerin çokça yaptığı gibi, size
bireyselolanaklarsunmadık.Birazdaoluşturulmuşduygularınızahitapetmekveyoksunluklarınızacevapvermekgibibir
yöntemesaplanmadık.Bizimiçinböyleyaklaşmamakdoğaldır.Neredenbakılırsabakılsın,gerçektenenyakışacakolanın
“alelinesilahı,savaşsavaşabildiğinkadar,alintikamınıalabildiğinkadar,yıllarboyuncaçektiğinacılarıçıkarıncayadek
vurvurabildiğinkadar”demekolduğunainanıyorum.Gözlerinlegördüğünherşeye,“birgünelimebusilahgeçerse,nasıl
intikamalacağımıbilirim”dediğinsözünebağlılıkiçin,busilahıkullan,diyorum.Birazmertsen,gerçektensözününeriysen, buna hakkını ver diyorum. Görülüyor ki, en yiğitçe söz
bu temelde olur. En yiğitçe yoldaşlık, ancak bu savaşa tüm
değerlerinisunmaklasözkonusuolabilir.Partibutemeldegö45

revlerini yerine getirmiştir. Parti hiç aceleye getirmeden ve
kesinliklealtındançıkamayacağınızbirbiçimdedeğil,kolaylaştıracaktedbirlerialarak,görevlerinizibaşarmanızayardımcıolacaktır.
Ben kendim bu alanda elimden geleni yapmaya çalıştım.
Gerek fiziksel olarak toparlanma açısından, gerekse manevi
olarak toparlanma açısından elden ilk gelenler yapıldı. Buna
dikkat edeceksiniz. Yine giderek partinin pratik hattına oturmanıziçin,bazıeleştirilerlebirlikteadımadımönaçıcıçalışmalardasunuldu.15AğustosAtılımı'nınyedinciyıldönümü
sizindeyaygıncakatıldığınızbirbiçimdekutlandı.Yineeğitim devresi vardı; bu devre oldukça çözümlendi ve ağırlıklı
olarak katıldınız. Bu bir tür partileşmenin güçlü bir biçimde
sağlandığı bir çalışmadır. Bütün bunlar iç içe ve özenle yaşandı.Bubelirlibirilerlemeyeyolaçtı.Şimdiböylebirtoplantıyla bunu sonuçlandırmak, bir anlamda da oldukça güç
alacakvegüçverecekbirbaşlangıçhalinegetirmekistiyorsunuz.Mevcuthazırlıkdüzeyiböylesinebirbaşlangıçyapmaya
uygundur.Zindandakiyapıdadörtgözlebunubeklemektedir.
Düşmanın son provokatif bazı gelişmelerde beklentileri
vardı; işbirlikçilerin bazı beklentileri vardır. Bizim için fazla
ciddiolmasada,buhazırlıkvetoplantıonlarakarşıiyibircevapteşkiledecektir.Tabiiacelemizvardı.Aynızamandageleceğinüzerinebüyükbirhışımlayürüyenbirhareketiz.Günlerimiz savaşın sorunlarıyla dolu geçen günlerdir. Olanakların
iyi değerlendirilmesini bilmek, devrimci militanlığın ustalıklarındanbirtanesidir.Dediğimgibibundansonrasınıdabaşta
zindanolmaküzere,içerinindışarıyayansıyanbütünöğelerine yansıtacağız. Partinin bütün çalışma alanlarına yansıtacağız.Bukonudaenufakbirendişeyeyerolmamalıdır.Bu,aynızamandaPKK'ninağırlığınıveolgunluğunudagözönüne
getirerek,kendiniziözgürceamaiyiyeiterekveolgunlaştırarakkatabileceğinizçokaçıkbirçalışmanızolacaktır,diyoruz.
Buanlamdakonferansınbaşarılıolacağınainanıyoruz.
Yinetoplantılarınızazamanzamankatılmayaçalışırım.Bu46

radagenişbirPKKtopluluğuvardır.Olanaklardahilindeonlarındaenazındanbirseyirciolmavegerektiğindekonuşmalarakatılmahakkıolabilir;böyleaçıkbirbiçimdedeyürüyebilirvebudoğrudur.Partimizinplatformlarındabuaçıklıkoldukçagüçkazandırır.Butemeldebundansonrakiçalışmalarınızın üstün başarılarla geçmesini dilerken, kendimden bitecek,oldukçagerçekçivesonuçalıcıçalışmayıdaesirgemeyeceğim. Bu temelde sizlere üstün başarı dileklerimi sunarken,
zindandakiveötekialanlardakibütünyoldaşlarabubiçimiyle
birkarşılıkvermekleveyageçdeolsagörevleredahaiyikarşılık vermek biçiminde kendimizi biraz mutlu hissediyoruz.
Hepsinebundansonrapartimizebüyükgüçkatacaklarınailişkininançlarımızıdabelirtiyoruz.Çalışmalarınızınbuanlamdabuyoldaşlaradaeniyibirselamteşkiledeceğini,bizimde
bu temelde kendilerini selamladığımızı tekrar belirtiyorum.
Bütünyoldaşlarımızdabutemeldegerekenkatkıyıyapabilirler.Sorunlarınızvarsa,onlarınkatkılarınıdaisteyebilirsiniz.
Bütünbunlardagösteriyorki,buiyibirçalışmadır,hakkı
verilmesigerekenbirçalışmadır.Başındadabelirttiğimgibi,
kurtarılansoyludeğerlervardır.Zayıflıklarınızvezorluklarınızolabilir.Amasontahlildekurtarılançokönemlibirdeğerse,bununhatırasınakatlanılabilir.Bizşimdiyekadariştebunusağladık.Bubenceenesaslıolandı.Diğerdurumlarıaşarız.Kendimizebüyükgörevlerinadamıolarakrolbiçtiğimize
göre,başlangıçtakimsenininanmakistemediği,amaşimdiartık inanılır hale gelen rolün adamı olma bir gerçektir. Bunu
kendimizeyakıştıralım.Butemeldetekrarsizeiyiçalışmalar
veüstünbaşarılardiliyorum.
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SİYASAL Ve ÖrGÜTSeL
DUrUM ÜZerİNe rAPOr

Günceluluslararasıdurumunözelliklerinelerdir?Reelsosyalizmdeki tıkanmanın emperyalist-kapitalist sistem üzerindekietkilerinelerolabilir?Reelsosyalizminsorunlarınınkapitalizme taşırılmasıyla emperyalist-kapitalist sistemin bunalımları hangi doğrultuda gelişebilir? Bu bunalımlar bundan
sonradevrimlerenasılyolaçabilir?SovyetlerBirliği'nde,Batı
Avrupa'da, ABD'de ve sosyal gelişme düzeyi geri olan ülkelerde ne tür sonuçlar doğurabilir? Türk egemenlik sistemi
mevcutuluslararasıdurumdameydanagelendeğişikliklerden
nasıletkilenebilir?Yeniuluslararasıgelişmelerterörleayakta
kalmasavaşımıverenTC'ninyaşamasınahizmetedebilirmi?
İdeolojik-politik tükeniş sürecini yaşayan kemalizm, kendi
içindebiralternatifüretebilirmi?Resmimuhalefetreformcu
birçıkışyapabilirmi?Kemalizmbiçimindesomutlaşanideo-
lojikvepolitikyapılanmanınaşılmasımümkünmüdür?Devrimseçeneğiuluslararasıplandaortayaçıkanyenigelişmeler48
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dennasılvehangiölçüdeyararlandırılabilir?Busorularacevapverebilmekiçinbirkezdahagünceluluslararasıduruma
kısacabirgözatmak,Türkfaşistrejimininiçindebulunduğu
durumuyenidenözlübirbiçimdedeğerlendirmekveburadan
yolaçıkarakgörevlerimizinetleştirmekgerekmektedir.
I- Mevcut uluslararası durumun özellikleri
Özellikle partimizin ortaya çıkışı döneminde yaptığımız
değerlendirmeler fazla basmakalıp olmasa ve hatta özünde
bugünü içeren bir nitelikte olsa bile, yine de farklılaşmış bir
durumla karşılaştığımızda, uluslararası gerçeklikteki değişikliğinönemliolduğunugöreceğiz.Gerekulusalsorununçözümüne ilişkin, gerekse daha güçlü bir demokratik açılım için
yenideğerlendirmelereihtiyaçvardır.
1970'liyıllarındevrimciçıkışındauluslararasıdurumailişkin olarak yapılan değerlendirme basmakalıp bazı özellikler
içeriyordu.ÖzellikleEkimDevrimi'nedayalıdeğerlendirmelervardı.Biçimdedegörünse,EkimDevrimigünümüzdebizzat gerçekleştiği ülkede büyük bir deformasyona uğramaktadır.Mevcutdurumda,“sosyalizminbunalımı”ndansözedilerek, işin içinden çıkılmaya çalışılmaktadır. Gerçekleşen sosyalizminhangiölçüdesosyalizmolduğutartışılmakistenmektedir.
Öyl e anl aş ıl ıy or ki, dah a gerç ekl eşt iğ i aşam ad a E kim
Devrimi'ninsonuçlarınıoldukçaiddialıveabartılıbirbiçimde
formüle etmek, devrimin sıcak ortamının kaçınılmaz bir ifadesi, hatası veya onun subjektif özelliği olmuştur. Dinler de
dahil,heröğreti,kendisinigerçekleştiğidöneminensonsözü
olarakifadeetmiştir.MaalesefbuEkimDevrimi'nindeiçine
düştüğübirdurumdur.ÖrneğinHazretiMuhammed'egöreİslamiyet son dindir. Fransız Devrimi, bu devrimin temsilcileri
tarafından, insanlığın söyleyebileceği en son söz olarak değerlendirilmiştir.EkimDevrimideaşağı-yukarıbunlarabenzer bir ifadeye sahiptir. Bilimsel sosyalizm esas alındığında,
50

aslındabutürbirabartmayadüşmemekdahayerindeolacaktı.
Biz de uzun süre bu değerlendirmeleri benimsedik. Şunu
daaçıkçabelirtelimki,birMüslümanasorarsanız,İslamiyetin
sondinveMuhammed'indesonpeygamberolduğunusöyleyecektir.İslamlıktabunadayalıbirütopya,cennetvecehennem ütopyası vardır. İyi bir Müslüman bu ütopyayı sonuna
kadaryaşamayaçalışır;butemeldekendiyaşantısınayönvermekister.Burjuvaölçüleriçindeyaşamakisteyenlerde,FransızDevrimiöncesindevesonrasındageliştirilenilkelerivebu
devrimin yaşama damgasını vuran esaslarını son söz sayar;
iyibirburjuvaolarakyaşamayıyaşambiçimlerininenüstünü
olarak addederler. Onların da bir ütopyası vardır. Bugün bu,
özellikle “insan hakları” adı altında mükemmel bir burjuva
ütopyasıolarakinsanlığaegemenkılınmayaçalışılmaktadır.
Ekim Devrimi'nin de benzer bir ütopyası vardı; bu komünizmütopyasıydı.1980'leregelindiğinde,komünistütopyanın
gerçekleştiğibilesöyleniyordu.Amabununbirabartmaolduğu ve bilimselliği pek esas almadığı bugün açığa çıkmıştır.
Aslında bilimsel sosyalizme dayalı bu tür abartılı ve fazla
gerçekçiolmayanütopyalarayönelmemekgerekirdi.Gelecek
için iyi rüyalar görmek ve hayal kurmak gereklidir. Ama bu
sadecehayalolarakanlaşılmamalıdır.Hayaligerçeğinyerine
koyarsak, kaçınılmaz olarak bugünkü karmaşık gelişmeleri
ifadeedememedurumunuyaşarız.
Öyleanlaşılıyorki,bizdehayalilegerçekkarıştırıldı.Kavramların gücü sayesinde, ütopya olarak anlaşılması gerekeni
gerçekolarakalgıladık.Tabiikavramlarıgerçeğinyerinekoyduk.İslamlıktankalmaalışkanlığımızlakendimiziahirzaman
teorileri türünden teorilerin içinde bulduk. Emperyalizm ve
proleterdevrimlerçağı,gittikçegerileyen,çürüyenvecançekişen emperyalizm, giderek gelişen, egemen olan ve komünizme giden sosyalizm gibi kavramların ne kadar gerçeğin
ifadesiolduklarıderinliğinekavranmadan,hepsibirbirinekarıştırılarakpiyasayasürüldü.Bizdahaönceleridegerçekleşen
sosyalizmindurumunufazlaiçaçıcıbulmuyorduk.Bu1980'li
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yıllarınortalarındaiyiceaçığaçıktı.Heleuluslararasıdüzeydekisiyasalveaskeridüğümlenmeyivekördüğümügördüktensonra,buteorikveyahayalciyaklaşımtutarlılığınıyitiriyordu.Şöylebirdüşünceyeyolaçmakistiyorduk:Bukördüğümçokkeskinbirdevrimle,hızlabirdünyadevriminedoğru
gitmekleaşılabilir.Objektifolarakbununolanakdahilindeolmadığıgörülüyordu.
Öte yandan Troçki ve ardıllarının sürekli devrim teorisi
vardı.Amaböylebirdevriminhiçdegerçekleşebilirolmadığı
açıktı.Mevcutreelsosyalizmkomünizmekadarilerlediğiiddiasındaydı. Günümüz dünyasının gerçekliğinde bu iddianın
datutarlıolmadığıortadaydı.Bizreelsosyalizmininsanlığın
genel durumundan koptuğunu ve insanlığa karşı büyük sorumsuzluk içinde olduğunu söylüyorduk. Reel sosyalizmin
devrime ve insanlığın temel sorunlarına karşı sorumsuzluk
içindebulunduğunu,hattainsanlığıngeneliaçısındankapitalizminifadeettiğisorumlulukkadarbirsorumlulukbileedinemediğini söylemeye çalışıyorduk. Henüz bugünkü altüst
oluşlarmeydanagelmedenönce,reelsosyalizmintemsilcilerininkendileriiçinbirhayalyarattıklarınıvebununiçindedebelenip gittiklerini belirtiyorduk. Bunlar kendilerini oldukça
çelişkisizvebütünsorunlarınıçözümlemişbircennetütopyasınakaptırmışlardiyorduk.
Ree l sosy al izm in içind e bul und uğ u bu dur um bir az da
MustafaKemal'inütopyasınabenziyordu.MustafaKemalde
Türktoplumunun“Sınıfsız,zümresizveimtiyazsızbirkütle”
olduğunusöylüyordu.Bununsontahlildeşovenbirmilliyetçilikolduğunubiliyoruz.Bizböylebirtehlikeninsosyalistülkelerde de mevcut olduğunu ve bu ülkelerin ağır bir krizle
karşılaşmaktankurtulamayacaklarını,sonaltüstoluşlarolmadançokönceleridilegetirmiştik.Değerlendirmelerimizde,reelsosyalizminöncüsükomünistpartilerininçokbüyükbirsorumsuzlukiçindebulunduklarını,insanlığakarşırollerinioynayacak durumda olmadıklarını ve bir tükenişin içine doğru
yuvarlandıklarını ortaya koymuştuk. Dolayısıyla bu gidişatın
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fazlasonuçverecekbirgidişatolmadığınıvemilliyetçiliğitırmandırmaktanötebirsonuçgetirmeyeceğinibelirtmiştik.Nitekimgelişmelerbunudoğruladı.Hattaenaşırıyavardırılmış
birmilliyetçiliktürününsosyalistolarakadlandırılanbuülkelerdeortayaçıktığıgörüldü.GeorgeBushgibibirkişiyebile,
“Ben buradaki şoven milliyetçiliğe karşıyım” dedirtecek kadarşovenbirmilliyetçiliğingeliştiğiaçığaçıktı.
Kuşkusuzbununçokönemlinedenlerivardır.Doğrutemellerde geliştirilmeyen bir sosyalizm, beraberinde kapitalizmi
geliştirir. Hele bu, sosyalizmin iktidarda olduğu ülkelerde
gerçekleşmişse,sosyalizmintemelindenayrılmakçoktehlikelibirsapmaolarakgelişecek,budurumdakolektifkapitalizm
veyadevletkapitalizmiortayaçıkacak,budaklasikkapitalist
ülkelerde faşist temellerde örgütlenen yapılara çok benzeyecektir. Biz geçmişte de bunu söylüyor ve bu noktaya dikkat
çekiyorduk.Nitekimbununemarelerideazdeğildir.
Yine aynı dönemdeki değerlendirmelerimizde üçüncü bir
çözümyolununsistemlerinkarıştırılmasıolduğunusöylemiş;
bu kördüğümün aşılması ve özellikle nükleer dehşet dengesi
altındakibukördüğümünyırtılmasıiçin,mevcutsosyalistgelişmeleritekrarkapitalizmlekarıştıraraktıkananreelsosyalizmi aşmak, biraz daha iyi anlaşılması açısından çözüme gitmekiçinkartlarıkarıştırmakgerekir,demiştik.Sömürüyedayalı birçok eşitsizliği bünyesinde barındıran egemen dünya
ortamında, kendini komünizm hülyasıyla aldatmanın ve Robinson Crouse'un adasına benzer bir dünya kurduğunu iddia
etmeningerçekçiolamayacağıaçıktır.Helesosyalizmgibiinsanlığınkaderindeköklüolarakyeredinmekisteyenbirsistemin,kendisinibubiçimdedünyainsanlığındankopararakbağımsızbiradacıkdurumunagetirmesi,sosyalizminözüneaykırıdır. Kendini insanlığın temel sorunlarından bu denli koparmanın sosyalizmle ilgisinin olmaması gerekir. Hatta bize
göre sistemleri böyle birbirinden ayırmak da fazla gerçekçi
değildir.
ÇokçasözüedilenveoldukçatrajiksonuçlaryaratanBerlin
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Duvarı türünden duvarlar örmeleri, aslında reel sosyalizmin
temsilcilerinininsanlığıntemelsorunlarıkarşısındakendilerini nasıl duvarlarla koruma altına almak istediklerini göstermektedir.BerlinDuvarı'nınsembolikanlamıbuydu.Hattaortaçağdaolduğugibikendisinikalelerekapatarak,kalınsurlarıngerisindemutlubiryaşamtesisetmekisteyenfeodalsosyalizmgibibirsosyalizmindeolabileceğini,amakaleiçindekilerin yaşantısının insanlığın sorunlarıyla bağlantısının olamayacağını biliyoruz. Ortaçağın kalın surlarla çevrili kalelerindegüvenlikdevardı.Buralardadabiryaşamdüzeyitutturulmuştu.Amabukalelerinsahipleriçoğunluklabirerdespottu, birer kral veya beydi. Sosyalist ülkeleri de böyle çitlerle
çevirmek,olsaolsasosyalizmağalıklarıveyabeyliklerioluşturmakgibibirşeydir.NitekimDoğuAvrupa'dakibirçoksosyalist ülkenin şeflerinin durumu buydu. Bunlar adeta sosyalizminağalarıvedükalıklarıkonumundaydı.
Bizbutehlikeyigörüyorvesosyalizmadınabüyükbirtalihsizlik olarak değerlendiriyorduk. Daha o yıllarda bunun
sosyalizmiçindegelişmemesigerektiğinisezinliyorvedüşünmeyeçalışıyorduk.Bu,tamamenkurtarılmasabile,küçükbir
adac ıkt a hay al i bir yaş am ı kurt arm ay a benz iy or; Rob ert
Owen'inkapitalizmdenizindeküçükbirkooperatifhareketiylebirşeyleryapmaütopyasınıandırıyordu.Nitekimgünümüzedoğrugelindiğinde,buütopyanınfazlagerçekçiolmadığınınveinsanlığındevsorunlarınaçözümgücüolamayacağının
anlaşılmasını geri bir adım olarak görmüyoruz. Dolayısıyla
ardındangözyaşıdökmüyoruz.Yıkılanşeyinsosyalizmdeğil,
onun çok saptırılmış bir biçimi olduğuna inanıyoruz. Bunu,
başındanberiütopyailegerçeğinkarıştırılmasınınvebundan
birçoksapmanınvemezhebinortayaçıkmasınınsonbulması
olarak değerlendiriyoruz. Bir ütopyanın yıkılması, bir öğreti
olarakbilimselsosyalizminkrizdebulunduğuvesakatolduğu
sonucunu asla doğurmaz. Bu, sadece ve sadece sosyalizme
dayalıbirütopyanınfazlaabartmalıolduğunuvegerçeğinyerine konulduğunu, gerçekleşme şansı olmadığı için bu ütop54

yanınyıkılmayamahkumolduğunuvebizzatsosyalizminbunakarşıböylesibiryaklaşımiçindebulunduğunugösterir.
Biz,geriülkelerinhayalettiklerisosyalizminneolduğunu
iyibiliyoruz.Bunlarhertürlümilliyetçilikduygularınısosyalizm olarak sunuyorlar. Bu ülkelerde sosyalizmle ilişkisi bulunmayan bazı kişilikler, kendilerini adeta tanrı derecesinde
dokunulmazkişilerhalinegetirdiler.Butiplerçokkötübirer
diktatöroldularvehattafiravunlargibikendilerinimumyaladılar. Bize göre bunlar abartmalıydı. Sosyalizmin büyükleri
olamazdemiyoruz.Sosyalizmdedebüyüklüklervebüyükkişiliklerortayaçıkabilir,bukişiliklereyüzyıllarcasaygıgösterilebilir.Amaböylesaptırılmışsosyalistdükalıklarvebeylikleroluşturulmasınıdasosyalizmekarşıişlenenbüyükbirsuç
olarakdeğerlendiriyoruz.
Kaldı ki, henüz bir karış vatan toprağını kurtarmamışken,
partimiziniçindebilenekadarkötüdiktatörveşeftaslaklarınınortayaçıktığınıiyibiliyoruz.Hiçbirçabaharcamadan,bir
güniçindebütünemeklerimizekonmakisteyenlerinhiçdeaz
olmadığınıiyigörüyoruz.İştereelsosyalistülkelerinşeflerinin durumu da biraz buna benziyor. Dolayısıyla yıkılan sosyalistöğretideğildir,diyoruz.Sosyalistöğretiyitemeldetoplumun bilimsel ifadesi olarak ele alıyoruz. Fizik nasıl geçici
maddideğişikliklerinvekimyadasüreklideğişimlerinbilimselifadesiise,sosyalizmdetoplumlarıngelişmesininbilimsel
ifadesidir.Toplumvaroldukça,onunbilimselifadesideolacaktır.Dolayısıylasosyalizmgiderekgelişenvebilimselniteliğedahafazlayaklaşanbiröğretiolarakvarlığınısürdürecektir.Sosyalizmindoğrutanımıbudur.Biröğretiolarakbilimsel
sosyalizm böyle olduğuna göre, onu bazı ülkelere ve hatta
şefliklere bağlı kılmak, sosyalizmi bir din derekesine düşürmekdemektir.Busosyalizmibirdin,onunönderlerinidebirerpeygamberolarakgörmekdemektir.Bu,sosyalizmidoğru
yüceltme anlayışı olamaz. Bunun yerine sosyalizme katkılar
yapılır; hem teoride ve hem de eylemde katkıda bulunulur.
Sosyalizmekatkıdabulunanlarınyaratıcılığıövülebilir,bunla55

ra saygı gösterilebilir. Bu yine de bilimsel ölçüleri elden kaçırmamak koşuluyla olur. Sosyalizm içinde özellikle buna
karşımücadeleetmekönemlibirrolifadeetmektedir.
Sosyalizm emek hareketidir, tercihini her zaman emekten
yanayapanbirharekettir.Sosyalizmemeğe,emeğinüretkenliğine,yaratıcılığınaveözgürleşmesineenöndeyerverir.Buna sadakatle bağlılığı ölçüsünde kişiye değer vermek, buna
değer verenleri ve yol açanları sosyalist olarak görmek, sosyalistönderveörgütolarakdeğerlendirmekyerindedir.Ama
emeğinbubiçimdeifadesinekatkıdabulunmadan,emeğinsonuçlarınaelkonulmasıdurumunudakesinlikleemeğevesosyalizme, emeğin kurumlaşmasına, onun ideolojik ve siyasal
ifadesinebirsaldırıolarakgörmekvekararlıbirbiçimdebuna
karşı durmak gerekir. Bu, sosyalizmin bir başka cephesinemücadelecephesinedoğruyaklaşmayıgereklikılar.Sosyalizminbututumlarınifadesiolduğunuiyibiliyoruz.Yanisosyalizmüretimsürecinidoğrudeğerlendirmek,emeğinrolünüortayakoymak,emeğinözgürleştirilmesimücadelesinebağlıolmakvebunuemeğiniktidarınakadargötürmekdemektir.Bu
konuda gerekirse siyasal iktidarı zorla ele geçirmeye kadar
gitmeksosyalizminözüdür.Özdevebiçimdebunabağlıkalmaölçüsündesosyalistolmaktansözedilebilir.
Bizbilimselsosyalizminöğretisineinanıyoruz.Buöğretiye
bağlıyız,amabuçerçevedevebutanımdahilindebağlıyız.
Bize göre Ekim Devrimi önemli bir sosyalist devrim olmaklabirlikte,devriminütopyasınındahabaşındanbirçoksakatlığıiçerdiğiniveabartılıolduğunubiliyoruz.Lenin,başındanberigiderekbüyüyenRusşovenizminibüyükbirtehlike
olarak değerlendiriyordu. Yine bürokrasiyi ve sakıncalarını
farkediyor;dahaozamandantoplumdan,halktanveemekten
kopuşsürecinigörüyordu.Dahadevriminsıcaklığıortamında
halklararasındakieşitsizliğinsonderecehassasolduğuveşovenizmin tehdit oluşturduğu söyleniyordu. Kuşkusuz daha
sonrakisüreçlerdebutehlikelerinazalmadığı,tersinedahada
arttığıgörüldü.EkimDevrimiönemlibirdevrimolmaklabir56

likte,yinedefazlaabartılmaması,heleheledünyayıikikampa ayırdığı ve hızla gelişen bir komünist devrime doğru götürdüğübiçimindeaktarılmamasıgerekirdi.Troçki'ninküçükburjuvatabansızlığınınsavunduğuhızlagerçekleşenbirdünyadevrimininolanaklardahilindeolmamasınınnasılbirsapmaya yol açtığını biliyoruz. Buna karşılık, özellikle uygulamadaStalin'inönderlikettiğitekülkedesosyalizmikurtarma
vebukezeldeolanıntekülkedesosyalizmininşasınahasredilmesi yaklaşımı da tutarlı değildi. “Tek ülkede sosyalizmi
kurtarma”adıaltındaRusşovenizmineyolaçıldıvebugiderekgelişmişbirRusmilliyetçiliğinedönüştü.BugünSovyetlerBirliği'ndeortayaçıkanbiryığınulusalçelişkivehattaçatışmada bunun acı sonuçları görülmektedir. Sosyalizmi kurtarm a adı alt ınd a böyl e bir sapm ay a gir ilm es i, Sovy etl er
Birliği'nin kuşatma altında bulunduğu, bu nedenle parti ve
devletinçokgerekliolduğubirgerçekliğiifadeetsebile,partininçokkatıbiraygıtveadetabirkastörgütühalinegetirilmesi, bunun yanısıra devletin de en çok korunması gereken
birkurumolarakdeğerlendirilmesi,aslındasosyalizminözüneaykırıydı.
Sosyalistülkelerbuaraçlarayüklediklerimisyonuöylebir
düzeye çıkardılar ki, kendilerini dünyadan tecrit ettiler. Emperyalist-kapitalistsistemlearalarınaduvarlarördüler.Buülkeleregirebilmekiçinneredeysepartigenelsekreterininizninialmakgerekiyordu.Buülkelerinbirkişininyurtdışınaçıkabilmesi için muazzam bir uğraş vermesi zorunluydu. Bürokrasivekayıtlarlakendisinibudenliinsanlıktankoparanrejimlerinsosyalistolamayacağıbilinmeliydi.Nitekimhepsiyıkıldı.
Kendisini duvarlarla koruma altına almak isteyen bir sosyalizmutançvericibirdurumdabulunuyordemektir.İnsanlar,
yurtdışınaçıkışıoldukçazorlaştıranveülkeyegirişibirdizi
kayıtlarabağlayanbirsistemleolsaolsagerçeklerdenuzaktutulabilir.Bununsosyalizmintemelinsanisorunlaracevapverenözüylebirilgisininolamayacağıbellidir.Nitekimbuülke57

lerdesınırgüvenliğibirazcıkgevşetildiğinde,milyonlarcainsan dışarıya aktı ve akmaya devam ediyor. Oysa tam da bununtersisözkonusuolmalıydı;duvarlarörmesigerekenkapitalizmolmalıydı.Çünküçirkinvesömürücüolanveaşılması
gerekenkapitalizmdi.Feodaldükalıklargibikendisinikalelerekapatmasıgerekenkapitalizmolmalıydı.Doğrusudabuydu.Bununtersininsözkonusuolmasıciddibirsapmanınvarlığınaişaretetmektedir.Buşimdiyıkılmayaçalışılmaktadır.
Bu konuda reel sosyalizmde bir tıkanmanın olduğu kesindir.Kimlernezamanvenasılbunayolaçtı?Şimdibutartışılmaktadır. Bu iyi ve bizim öngörülerimize de uygun olan bir
tartışmadır.Bununiçinyadırgamadık.Kendilerinireelsosyalizminhülyalarınakaptırmış,duyguları,düşüncelerivemideleriyleonabağlanmışolanlarınsosyalistülkelerdekigelişmelerkarşısındaüzülmeleribizimiçinhiçbirdeğertaşımamaktadır. Biz çok önceleri bu tür yöneticilere duyduğumuz nefreti
açıkçaortayakoyuyorvebunlarısosyalizminkötümemurları
olaraktanımlıyorduk.
Hemen belirtelim ki, bu reel sosyalist ölçüler arkadaşlarımızdadabirazşekillenmiştir.Bizbaşındanbeributipşekillenmeleri iç açıcı bulmamak gibi bir yaklaşım içindeydik.
Dikkatedilmemesihalinde,buölçülerleşekillenenlerinkapitalizminölçülerindendahafazlabirbireyciliğibilekendilerineyakıştırabileceklerinigörüyorduk.
Bunedenlesüreklibunakarşıdurmayaçalıştık.Arkadaşlarımızın üzerinde reel sosyalizmin etkileri sanıldığından da
fazlaolabilir.Sosyalizmdiyebellediğimizolaylarınçoğugerçekte reel sosyalizm kökenlidir. Bizim bu sosyalizmle ciddi
bir bağıntımızın bulunmadığını anımsatmak gerekir. Dolayısıyla bugün adına “sosyalizmin krizi” denilen şey, burjuva
düzeninin temsilcilerinin söylediklerinden çok farklıdır. Bu
aslındabirhayalin,birsapmanınvehattakapitalizmeoldukça
hizmetedenbiryapınınyıkılmasıdır.
Bizegörekapitalizmibirazdahauzunömürlükılanşey,bu
türsosyalizmintakendisidir.Gerçektenşunuaçıkçabelirtebi58

lirizki,kapitalizmbirazcıkesenliğekavuşmuşsa,bunaenbüyük katkıyı reel sosyalizm sağlamıştır. Neden? Çünkü Her
şeyden önce, reel sosyalizm insanlığın önemli bir kesiminin
bunalımınıkapitalizminüzerindençekti.Gerekulusal,gerekse sosyal kurtuluş hareketleri, kapitalizmin başına bela kesilen ve onu yıkıntıya götürecek olan bu güçler, reel sosyalizmingiderekdahatehlikelihalegelensapmalarınedeniylekapitalizmiçintehlikeolmaktançıkarıldı.Reelsosyalistülkelerin sosyalistsiz bir sistem oluşturduklarını, apayrı bir dünya
kurduklarınıvekomünizmedoğrugittiklerinisöyleyerekkendilerinialdatmaları,kapitalizmerahatbirnefesaldırttı.
Birdüşünün:BuortamdaEtiyopyadevletbaşkanıgibibir
yığ ın aşir et şef i kend is in i sosy al ist i lan ett i. Böyl el er i
Türkiye'dedeçoktu.Sosyalistöğretiyleuzaktanyakındanilgisibulunmayanveözellikleonunahlakiözelliğindenhiçhaberdar olmayan tipler, kendilerini sosyalist şef olarak adlandırdılar. Sonuç, Türkiye'de kapitalizmin rahatlaması oldu.
Dünyayıbiryanabırakalım,TKP'ninvarlığınınTürkkapitalizmineyapılmışenbüyükdestekolduğunusanıyorum.TKP
denilenolguolmasaydı,enazındanonundahasonrakisapmalarla yüklü biçimi, o kokuşmuş mülteciliği ve yine kemalizminsadıkbirhizmetçiliğitemelindeTürkiye'nintemelsorunlarınakatkılarıolmasaydı,cumhuriyetadıverilenbugünküolgu karş ım ız a çık am azd ı. Bun un iyi gör ülm es i ger ek ir.
TKP'ninyaptığıbukadardadeğildir.DışarıdansağlananSovyetlerBirliğidesteğiveiçeridenTKP'ninpayandaolmasının
Türkkapitalizmininvücutbulmasındakikatkısısanıldığından
çokdahafazladır.Budünyaçapındadabirazböyledir.
Reel sosyalizm veya başını Sovyetler Birliği'nin çektiği
sosyalizm,kapitalizminbaşınabelaolabilecekbirçokgücübu
konumdan uzaklaştırdı. Yaratılan sistem, sahte komünizm
ütopyası biçiminde ifadesini bulan bir yapıyla 70 yıl gibi
uzun bir süre kapitalizmin kendisini toparlamasına yol açtı.
Eminim ki, sosyalizm bu biçimde çarpıtılmamış olsaydı, kapitalizmbirçokcephedekendisiniağırsorunlarlakarşıkarşı59

yabulurvekendiyıkımınınkoşullarıdahaiyihazırlanabilirdi.Günümüzdeüzerindeençokdurulmasıgerekenbirsorun
da,kapitalizmiböylebiresenliğekavuşturanreelsosyalizmin
kapitalizmlebağlantısıolacaktır.Dahadoğrusureelsosyalizm
açıkçakapitalizminengelişkinbirbiçimideğilmidir?Belki
desosyalizmadınagüçlübirkapitalistgelişmeninyaşandığı,
kapitalizminvardığıensonaşamaemperyalizmiken,buaşamanın kapitalist biçiminin de reel sosyalizm olduğu görülecektir.BugünSovyetlerBirliğiinsanınınezicibirkesimibüyükbirkapitalistarayışiçindedir.Peki,buhangianlamagelir? Elbette Sovyet sosyalizminin hepsi kapitalizmdir demek
istemiyoruz. Ama bu ülkede sosyalizme ilgi yok denilecek
kadar azalmıştır ve Batı kapitalizmine öykünmenin son haddinevardığısöylenmektedir.Bundançıkarılacaksonuç,gelişkinbirkapitalizmin,üretimaraçlarıfazlagelişmemişveulusalgelişmeningüçlüolmayanvegeribirülkeninkoşullarında,sosyalizmadıaltındakapitalizmigeliştirmişolmasıdır.
Daha önce de bu tür değerlendirmeleri zaman zaman sunmayaçalışıyorduk.Kapitalizmikolektifleştirmekmutlakakapitalizme götürür demek doğru değildir. Kolektif kapitalizm
sosyalizmingelişmesindedebiraşamaolabilirdi.Bununvurgulanması gerekir. Ama kolektif kapitalizm partinin giderek
bürokratlaşmasıvedevletingiderekdahafazlagüçlendirilmesi biçiminde bir üstyapıyla kuşatılmışsa, bunun sosyalizme
değil kapitalizme götüreceğini görüyoruz. Üretim araçlarını
ve hatta insan emeğini kolektifleştirmek elbette gerekliydi.
Bu sosyalizmin de ön aşamasıydı. Ama daha sonra partinin
bunun etrafında bürokratik bir aygıta dönüşmesi ve devletin
çokgüçlükılınmasıda,sosyalizminözüneaykırıydı.Bukapitalizmegötürecektivegerçekleşenbirazdabuoldu.
Budurumsosyalizmadınahiçbirşeyyapılmadığınıgöstermez,amakapitalizmindahaçokgüçkazandığınıortayaçıkarır.Nitekimşimdimevcutsosyalveekonomikdurumkapitalizminlehinedahagüçlübiraçılımlaçözümlenmekistenmektedir.Kuşkusuzbudahagelişkinbirsosyalveulusalmücade60

leyeyolaçacaktır.Kapitalistöğeler,sakatbirsosyalizmiçindeyadasosyalizminsaptırılmışbirbiçiminekarşıkendidevrimlerini yaptılar. Bu devrim kapitalizmi güçlendiriyor gibi
görünsevetekrarkapitalizmedönüşüngüçlübirakımhaline
geldiği düşünülse de, gerçekte bu durum kapitalizmin reel
sosyalizm vasıtasıyla kendi bunalımını hafifletme ortamının
son bulmasıdır. Dolayısıyla bu kapitalizmin daha ağır bunalımlaradüşmesidir.Kapitalizmasılbundansonragerçekrayına oturacak ve özellikle bunalımlı yapısını yaşamak durumundakalacaktır.Kapitalizm,özellikle1950'lerdensonrareel
sosyalizmin kendisine sağladığı üstünlük durumunun verdiği
gelişmeyi artık sürdüremeyecek, derin bunalımları bundan
sonrayaşayacaktır.Yenigelişmelerlebirliktekapitalistsistem
veya dünya görünürde gelişiyor gibi olsa da, özünde gelişen
şeyonundoğrutemellerdekibunalımıdır.
Bubunalımlarbundansonradevrimlerenasılyolaçabilir?
Sovyetler Birliği'nde, Batı Avrupa ülkelerinde, ABD'de ve
sosyalgelişmedüzeyigerihalklardanasılsonuçlardoğurabilir?Bununsonuçlarınıhergüngörüyoruz.Bizegörebudaha
gerçekçibirdünyadurumudur.Böylebirdünyadengesiortamında,halklarınkurtuluşsorunlarıeskisindendahafazlagündemleştirilebilir.
Unutmamakveçokistisnaideolsavurgulamakgerekirki,
Kürdistan bu 70 yıllık reel sosyalizmin kurbanıdır. Ülke ve
halkolarak,Kürdistan'ınveKürtulusununtasfiyenineşiğinde
olması durumunu reel sosyalizmin kurbanı olmak biçiminde
değerlendiriyoruz.Neden?BugünSevrés'inyenidenhortlatılmakistendiğisöylenmekte,Kürdistansorununadoğruyaklaşılmamaktadır. Sevrés Antlaşması'yla Kürt sorununa getirilmek istenen çözüm aslında kemalist çözüme göre daha geri
değildi. Özellikle kemalist diktatörlüğün halkların azgın bir
katiliolduğu,birkaçhalkıtasfiyeettiğiveKürthalkınıdatamamen boğuntuya getirmek istediği gerçeği göz önüne getirildiğinde,Sevrés'iböyledeğerlendirmekmümkündür.Ancak
hemenşunudabelirtelimki,Sevrésbizimiçintercihedilirbir
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çözümdeğildir.Ancakemperyalizmkoşullarındakemalizmin
katliamcıyaklaşımıylakıyaslandığında,Sevrés'indahainsani
olduğu,hattaulusalvesosyalaçıdangelişkinliğiifadeetmeye
yatkın bir duruma yol açtığı söylenebilir. Kemalist çözüm,
katliamcı bir çözümdür.Hiç kimse bunun radikal olduğunu
söyleyemez.Katliamınradikalizmiolamaz.Helehalklarıntemelulusalvesosyalgelişmelerinikatliamlarlaönlemeninilericiliklehiçbirilgisiyoktur.
Reel sosyalizmin en büyük hatalarından birisi de budur;
onun bugün sonuçlarını çok pahalıya ödediği bir anlayışı da
budur.Sözümonakemalizminsınırlıbiranti-emperyalistyanı
vardı.Busınırlıanti-emperyalizmuğruna1925-40yıllarıarasındaki dönemde Kürdistan halkı katledildi. Birçok azınlık
halk bu radikalizm uğruna tarihten silindi. Bunun nemenem
bir radikalizm olduğu ve emperyalizme nasıl muazzam güç
verdiğibellidir.TürkrejimininşuandaOrtadoğu'daemperyalizminençokdayandığıilerikarakollardanbirisiolduğugerçeği dikkate alındığında, kemalizme böyle bir yakıştırmada
bulunmanınnedenlifelaketlisonuçlarayolaçtığıvedolayısıylabuyakıştırmanınsosyalizmleuzaktanyakındanbirbağlantısınınbulunmadığırahatlıklaanlaşılacaktır.
Budeğerlendirmelerebakarak,biziSevrésyanlısıolarakithametmek(ki,kemalizminyaklaşımıbudur),büyükbirkatliamcı yaklaşımı örtbas etmek demektir. Böylelerinin konuşmaya bile haklarının olmadığını vurgulamak durumundayız.
Sömürü lehine bile olsa, ulusal ve sosyal sorunlar emperyalizm koşullarında da çözüme gidebilir. Zaman zaman başvurulan bir yöntem de olsa, katliam emperyalizm koşullarında
tek yöntem değildir. Ama ulusal ve sosyal sorunların çözümünde,kemalizmintekseçeneğikatliamolmuştur.Bununnedenlerivardır.GelişmemişTürkulusalgerçekliği,gelişmemiş
Türk kapitalizmi, çok yüklü bir şovenizm ve imparatorluk
kültürübunedenlerinbaşlıcasıdır.OsmanlıİmparatorluğudağılıpgerideAnadolu'dakalıncanepahasınaolursaolsunonu
korumakadınamüthişbirşovenizmgeliştirildi.
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BilindiğigibiTürklerdebirdepaşalarıngerçeğivardır.Paşalariçindevletherşeydir;devletinbekasıuğrunaherşeykılıçtangeçirilebilir.Türkpaşalarınınböylesibirgelişmeözelliği vardır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Türkiye'de ulusal
vesosyalsorunlarınçözümündekatliamyöntemitekseçenek
olarakelealındı.1920'lerdeErmenilerveRumlar,günümüze
gelinceyekadariseKürtlervediğerulusalazınlıklarkatledildi.Sosyalsorunlarınçözümündekikatliam,MustafaSuphive
arkadaşlarının katledilmesiyle başlatıldı. Bu, günümüzde İstanbulveAnkara'dadüzenlenenbaskınlarda11gencintoplucakatledilmesiyledevamediyor.Türkrejimibusorunuantidemokratikvekatliamcıbirtemeldeçözmekistiyor.Kısacası
kemalistyöntememperyalizminçözümyöntemlerindendaha
tehlikelidir.
Katliamlaravehemdehiçbirgelişmeşansıtanımadanulusalvesosyalsorunlarınortadankaldırılmasınailericilikyaftasının vurulabileceğini sanmıyorum. Cengiz Han yöntemlerininneölçüdedevrimselniteliktaşıdığınısöyleyecekdurumda
değiliz.Ancakkemalizminbuyöntemlerinindedevrimciolduğunusöylemekçokzorgörünmektedir.Eskisinegöredaha
yenibirekonomik,sosyalvesiyasalgelişmeyimümkünkılan
bir hareket veya onun böylesi bir gelişmeye yol açmak için
kullandığı şiddet devrimcidir. Böyle bir şiddet devrimci şiddettir.Kemalizmebaktığımızda,onungetirdiğisistemindoğrudürüstbirkapitalistsistembileolmadığınıgörüyoruz.Kemalizmingerçekleştirdiğidevrimveyauyguladığışiddetyöntemi, kapitalizme hizmet eden bir devrim veya onun şiddeti
biledeğildir.Dolayısıylakemalizmelikanlıbirdiktatörlüktür.
Budiktatörlükbirazfaşizmeyaklaşmaktadırvehattafaşizmden bile geridir. Biz buna pro-faşizm adını veriyorduk. Bu
diktatörlüğün içeriğinde Osmanlı devletinin cellat geleneği,
halkların azgın düşmanlığı ve kendi öz halkına düşmanlık
vardır.Böylebiriktidar,Osmanlıgeleneğiyledespotizminher
türlüvahşetininsürdürülmesidir.
Geçenlerde yayınlanan bir yazıda, bir Osmanlı sultanının
63

“nizam-ıalemiçin”ondokuzşehzadeyiboğdurttuğubelirtiliyordu.Kemalizminyaptığıdabudur.MustafaKemalde“nizam-ı alem için”, yani kendi iktidarı uğruna en yakınlarını
katlettirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu, halklar bir yana, sultanların en yakın akrabalarına karşı bile acımasız bir şiddet
uygulamıştır. Bunun “nizam-ı alem için” yapıldığı söylenmektedir.Peki,buşiddetnekadardevrimselniteliktaşımaktadır?Öyleanlaşılıyorki,hemOsmanlıterörizmivehemde
kemalist terörizm devrimci bir içeriğe sahip olmadığı gibi,
her ikisi aynı zamanda kötü bir kardeş kavgasının da adıdır.
Kemalizminuyguladığışiddetiniçeriğindeilerlemeetkeniolmakgibibirdurumyoktur.Buşiddetçokkötübirgeleneğin
enkötüveensonkalıntısıdır.Bununbirazdahadeğerlendirilmesi gerekir. Türkiye'deki tartışmaların giderek bu noktaya
geldiğinisanıyorumvegelmekdurumundadır.Kemalistterörü doğr u bir biç imd e değ erl end irm ed en Türk iy e
Cumhuriyeti'ninenkazındankurtulmakolanaksızdır.
Şunagetirmekistiyorum:Reelsosyalizm,hiçbirgerekçeyle savunulamayacak olan katliamcı bir gelişmenin en büyük
destekçisioldu.Halklarburejimtarafındankatledildiğihalde,
TKPgibibiroluşumiçeridebununengüçlüdayanağıhaline
geldi. Reel sosyalizm gelişti, TKP kokuştu. Sonuçta sosyalizmadınaortayaçıkanenbüyüktahribatıTürkiyesomutunda gördük. Kürtler katledilirken, vahşiler ve gericilerin devrim adına temizlendiği iddia edildi ve katliamlar alkışlandı.
Reelsosyalizmaçısındanbununyüzkızartıcıbirdurumolduğu,dahadoğrususosyalizmdenbüyükbirsapmaolarakortayaçıktığıvedolayısıylabirçözümgücügibigörünsebilebu
niteliktebirçözümolmadığıaçıktır.
Dah a önc e de bel irtt iğ im iz gib i, Kürd ist an sor un u i çin
Sevrés Antlaşması emperyalist bir çözümdü. Şimdi reel sosyalizmaşıldığıiçinSevrés'intekrargündemegeldiğisöylenmektedir.HayırSevrésgündemegelmiyor.YinedeBatılıemperyalist güçler Türkiye'ye mevcut kapitalizmin yasalarına
göre bir çözüm dayatıyorlar. Bunu kısmen Irak örneğinde
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gördük.Hemenbelirtelimki,SaddamHüseyindiktatörlüğüyle karşılaştırıldığında, kemalist diktatörlüğün daha gerici,
onursuz olduğu ve halkların aleyhine bir durum ihtiva ettiği
görülecektir. Saddam da az veya çok bu geleneğin en son
temsilcilerinden biridir. Yine de Saddam diktatörlüğü kemalizmkadaruşakdeğildir.Bunedenlekolayteslimolmamıştır.
Saddam Hüseyin rejimi önemli ölçüde reel sosyalizmin bir
ürünüdür. Bu rejimin içeriğinde Arap milliyetçiliği ve şovenizmvardır;bunaArapgericiliğideeklenebilir.Bütünbunlar
onunbirçözümtarzıolamayacağınıortayakoyanörneklerdir.
Ortayaçıkanşeyşudur:Dünyaçapındamevcutaltüstoluşlar,bizimiçinsosyalizminveumutlarımızınyıkıldığıanlamınagelmemektedir.Tersinebizbugelişmelerisosyalizmadına
sürdürülenbirütopyanın,hemdesaptırılmışbirütopyanınve
kapitalizmeoldukçahizmetedenbirrejiminyıkılmasıolarak
değerlendiriyoruz.Buüçüncübiryololarakkendisiniortaya
koyuyor. Yeni durumda kapitalizm çerçevesinde ulusal ve
toplumsalsorunlardahadaağırlaşacak,amaaynıölçüdeçözümolanaklarınıdaortayaçıkaracak,enazındanbusorunları
çözümeulaştırmaolanaklarınıneldeedilmesinisağlayacaktır.
Bizkaybedilenlerefazlaüzülmüyor,dahaçokbiryüktenkurtulduğumuzainanıyoruz.Amayüktenkurtuldukdiyekapitalizmesarılmamakgerekir.Kapitalizmyineeskikapitalizmdir.
Bazı ek cepheler kazanmış gibi görünse de, onun gerçekliği
budur. Bu, kendi gerçek bunalımlarına ve dolayısıyla çözüm
yollarına kavuşmuş olan kapitalizmdir. Daha doğrusu, bu,
sosyalizmin bir tıkanmadan kurtulmasıdır; sosyalizm adına
geliştirilen, ama oldukça kapitalizme hizmet eden, kapitalist
vehattafeodaltoplumunbirçoközelliğiniçoktehlikeliuygulamalarlakurumlaştırmışolanbirsisteminyıkılmasıdır.
Görevimizşimdilikbugelişmeninuzunbirtarihselvegüncel incelemesini yapmak değil, bir ana değerlendirme yapmaktır.Bizimiçinbukonudageçmişdeğerlendirmeleriçinde
özeleştiri gerektiren ne olabilir? Kendimizi reel sosyalizme
fazlakaptırmamaklabirlikte(partimizgerçektenhiçbirzaman
65

kendisinibunakaptırmadı),geçmiştebizdebazıdeyimleriihtiyat kaydıyla kullanıyorduk. Partimizin gelişimine dikkatle
bakıldığında,bizimdebazıbasmakalıpyaklaşımlarımızınolduğu,ancakbunlarafazladeğervermediğimizhemengörülecektir.Bizimörgütlenmevemücadeletarzımızklasikkomünist partilerininkinden çok farklıdır. PKKbir anlamda daha
1970'lerdenbaşlayarakgünümüzegelinceyekadarreelsosyalizm e karş ı bağ ıms ızl ığ ın ı baş ar ıyl a kor um uş, o nun çok
önemlisapmalarınadüşmemiş,busapmalarlamücadeleetmiş
vebuaçıdankendisinibugünküaltüstoluşdönemineiyihazırlamışbirörgütlenmeninveyahareketinadıdır.Buanlamda
PKK'ninuluslararasıönemibüyükbirgelişmeninsahibiolduğunusöyleyebiliriz.Enazındanşimdiyedeğinkoruduğuvarlığıylabuböyledir.Butemeldedahaiyisonuçalabileceğimiz
birdünyadaolduğumuzainanıyoruz.Busongelişmelerlebirlikte,bizimiçinyetmişyılındezavantajlarıyıkılmışoluyor.
Dünyanınyenidurumunudeğerlendirirken,somutrakamlar
veeğilimlerdensözetmeyeceğim.Bunagerekolmadığıkanısındayım.Kapitalistçerçeveiçindedahaçokkişi,grupvekurum dövüşecektir. Aralarındaki rekabet giderek şiddetlenecektir.GünümüzdünyasındaABD,Avrupa,SovyetlerBirliği
ve Japonya kutupları vardır. Bunlar birbirleriyle sürekli çelişeceklerdir. Ezilen ve sömürülen ülkeler ve halklar diğer bir
çekişmeodağıolarakbunlarakarşıduracaktır.Biryandankapitalistdevletlerinkendiaralarındaki,öbüryandanbudevletlerleemekçilerarasındakiçelişkilerartacak,buçelişkileryeni
sorunlarla birlikte daha da hızlanacak, ulusal kurtuluş süreci
kendisini daha şiddetli bir biçimde dayatacaktır. Hatta şimdi
yeni sorunlar söz konusudur. Ortada tahrip edilen bir dünya
vardır.Kapitalizminbiryansorunuolarakortayaçıkançevre
kirliliği sorunu, temel bir sosyal hareketliliğe yol açacak kadargelişmişdurumdadır.Kapitalizmgerçektendünyayıtahrip
etmekte, hem çevreyi, hem de gökyüzünü tehdit etmektedir.
Bu hiçbir dönemle kıyaslanmayacak ölçüde yıkıcı sorunlar
ortaya çıkarmaktadır. Kapitalizm çevreyi adeta bir mezarlığa
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dönüştürmektedir. Betonlaşma hiç de az bir tehlike değildir.
Neredeyse dünyanın kirlenmedik bir yeri kalmamıştır. Hava
kirlenmekte,yeşillikyokolmaktaveboğucubiratmosferortaya çıkarmaktadır. İnsanların robotlaşma düzeyi hızla yükselmektedir.Bütünbunlarbaşlıbaşınabirdevrimprogramına
yolaçacakkadarağırsorunlardır.Eskininemeğinveulusların
kurtuluşu sorunlarına yeşilin kurtuluşu, havanın-iklimin kurtuluşu,hattainsanınbirtüketimcanavarıolmaktankurtuluşu
gibiciddisorunlareklenmiştir.İnsanlık,evreninsonugelmedenveyagüneşsistemisonbulmadan,çokkısasüredeböylesi
bir kapitalizm tarafından yok olmakla karşı karşıya bulunmaktadır.
Mevcut kapitalizm bu tehlikeye yol açtığına göre, insanlığınbunukabuletmemesi,kendiyokoluşunukabuletmemesi
demektir. Mevcut insanlık kavgasında buna kolayca boyun
eğilmeyeceğinibiliyoruz.Dolayısıylakapitalizminsonuçlarına rağmen, artan yoğunluk ve çeşitlilikte bir mücadele söz
konusuolacaktır.Bumücadeleninyenibiratılımınatanıkolacağız.Sosyalizmgünümüzeilişkindoğrubiryaklaşımgeliştirirken,emeğinveuluslarınkurtuluşusorunlarını,doğanınve
ikliminkurtuluşu,tüketimcanavarlığındanveahlakiçöküntüdenkurtuluşgibisorunlarıdaağırlıklıolarakişleyecektir;bunauygunbirtemeldeyenidenşekillenenprogramlarvepartiler söz konusu olacaktır. Partilerin dar aygıtlarına sığmayan
vekitlelerindahayoğunolarakkatıldığısiyasaleylemlergündeme gelecektir. Öyle anlaşılıyor ki, önümüzdeki dönemin
devrimsel çıkışları daha fazla kitlesel bir nitelik kazanacak;
hemnicelikvehemdeyoğunlukolarakdahagelişkinolacaktır.Biranlamdauzunsürelihalksavaşlarıdahakarmaşık,daha yoğun ve askeri olmaktan ziyade siyasal boyutu giderek
öneçıkanbirkarakterdegelişecektir.Elbetteaskerimücadele
deolacaktır.Ordularınçatışmatarzıylabirçoksorununüzerineyürümektenziyade,halklarınayağakalkarakmevcutiktidarlarıalaşağıetmeleribiçimindedevrimlergerekecekvegelişecektir.Bugününmevcutağırsorunlarıvebiravuçtekelci
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kapitalistindünyayıdehşetedüşürmesi,ancakhalklarıbubiçimdeayağakaldıranbirprogramveörgütlenmeyleaşılabilir.
Mevcut tartışmalar da herhalde bu yönlüdür. Bugün Doğu
Avrupa ülkelerinde gördüğümüz çıkışların hepsini kapitalizme dönüş olarak değerlendiremeyiz. Bu çıkışların içinde bu
tür gelişmeler de gizliydi. Bu daha da yoğunlaşacağa benzemektedir. Özellikle ABD emperyalizminin dayattığı statüko,
terör ve dehşet mutlaka bir kitlesel devrime yol açacaktır.
ABDemperyalizminükleertehditveşantajladünyayıtutsak
almak istemektedir. İnsanlık bunu hiçbir zaman kabul etmeyecekvebunakarşımutlakauygunbirmücadeleyolunubulacaktır.
BukonudaSovyetlerBirliği'ninbirşeyleryapmakistediğinibiliyoruz.AmaSovyetlerBirliğidenükleertehlikeyiortadankaldıramayacaktır.Nükleertehlikeninortadankaldırılmasıdadevriminönemlibirgörevidir.Bu,baştaAmerikanhalkı
olmaküzeredünyahalklarınınyığınsalbirtarzdaayağakalkmalarıyla başarılacaktır. Kapitalizmin Sovyetler Birliği'nde
görüldüğütürdenbirsosyalistsistemanlayışıylayıkılamayacağı,hattadahadagüçleneceğiortayaçıkmıştır.Bundansonrakapitalizminaşılması,halklarınsonderecekapsamlıvedaha şimdiden bunu öngören programlar, örgütlenmeler ve eylembiçimlerineyönelmeleritemelindegerçekleşebilir.Günümüzde sosyalizm tartışmaları bu çerçevede gelişecektir. Bu
olumlu bir gelişmedir. Bu, temel sorunlara daha gerçekçi ve
daha doğru çözümler bulmaya çalışan, ağır gelişse bile, gerçekliği nedeniyle tercih edilmesi gereken bir yaklaşım tarzı
olmaktadır.
II- TC'nin ideolojik-politik tükenişi
ve PKK'nin devrim alternatifi
İdeolojik-politik tükenişten kasıt nedir? Kuruluşunda bir
bütün olarak hem Türk milliyetçiliği ve hem de onun zafer
kazanmış biçimi olarak, Türkiye Cumhuriyeti çok sınırlı bir
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amaca sahip olan çok sığ bir milliyetçiliktir. Denilebilir ki,
cumhuriyetideolojisiaslındaenşoven,başındanitibarengelişmeye kapalı olan ve bu haliyle lanetlenen milliyetçiliklerdençokdahageribirmilliyetçiliktir.Buideolojininçerçevesinde sadece diğer halkların inkarı ve buna dayalı katliam
yoktur;aynızamandakendihalkınındainkarısözkonusudur.
Türk milliyetçiliğinde Türk halkını sevmek diye bir durum
sözkonusudeğildir.Türkmilliyetçiliğikendihalkınıdahorlayanbirmilliyetçiliktir.Türkhalkınındünyaçapındabugünkü horlanmışlık düzeyini göz önüne getirdiğimizde, bundan
bu milliyetçiliği sorumlu tutmamak kesinlikle olanaksızdır.
Ulusçuluk aslında bir yerde sınırlı da olsa bütün sınıfların
temsilciliğivesözcülüğünüyapar.AmaTürkmilliyetçiliğindebudayoktur.Bumilliyetçilikçoküstbirtabakanınçıkarlarınıulusalçıkarlaradıaltındavehemdeenzorbabirrejimlekendihalkınadadayatmayıiçermektedir.Türkmilliyetçiliğidışakarşı“TürkünTürktenbaşkadostuyoktur”,“BirTürk
dünyaya bedeldir” ibarelerinde olduğu gibi çok yalıtılmıştır.
Bir yandan kendini çok aşağılayan, diğer yandan çok üstün
gören çelişkili bir ifadeye de sahiptir ve böylece ulus olarak
daTürkhalkınıngelişmesineketvuruyor.
Budurumiçindençıkılmazbirideolojikkeşmekeşliğeyol
açıyor.Buideolojikkeşmekeşlikkendisinişutemeldegösteriyor: Geleneksel İslami ideoloji reddedildi. Tabii bu ideolojininyüzyıllaradayananbirtemelivardır.Böyleyasaklamakve
inkar etmekle ortadan kalkmaz, varlığını sürdürecektir. Ama
gayriresmiolarak,oldukçatahripedilerek,toplumsalfonksiyonu oldukça bozularak, bir yerde İslamlıkla da oynanarak
iğdiş edilecektir; reformasyona da uğratılmayacak, deforme
edilecektir. Böyle bir karmaşıklığa yol açıyor. Sosyalizmle,
sosyalist ideoloji ile oynuyor. Sosyalist ideolojinin TKP'nin
şahsında ne hale getirildiğini biliyoruz. Burada sosyalizm
özündenboşaltılmış,kemalizminsoldanbiryamasıdurumuna
getirilmiştir. Yine Müslümanlık da sosyal-şoven bir Müslümanlıkvesosyalizmdesosyal-şovenbirsosyalizm(artıkbu
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nekadarMüslümanlıkvesosyalizmise)diyetambirkarmaşıklıkyaratılmıştır.Bu,sosyalistideolojiyideiğdişediyorve
çoksahteMüslümanlarilesahtesosyalistlerortayaçıkarıyor.
Böylecekemalizmçoksahtekarcakendisinimaskeliyor.
Bununyıkıcısonuçlarınıortayaçıkaninsanşekillenmesindegörmekmümkündür.BugünTürkinsanıkaraAfrikainsanından daha fazla oyuncaktır; demokrasi ve temel haklardan
uzaktır. Türk halkı, 12 Eylül faşizmi gibi belki de dünyada
eşineenderrastlananbirfaşistrejimekarşınefesalamayacak
duruma getirilen bir halktır. Kendi halkını bu duruma getirdikten sonra, bu rejimin Kürt halkını veya diğer halkları ne
duruma getireceğini kestirmek zor değildir. Gerçekten böyle
bir ideoloji insanlığa, kendi halkına ve hatta mensuplarına
kargaşadanbaşkabirşeyverebilirmi?BuanlamdaTürkideolojisi tükenmiştir. Türkçülük ve Türk milliyetçiliği, onun en
sonbiçimiolanÖzalbiletükenmiştir.
KemalizmTürkmilliyetçiliğiyleyapaybiruluslaşmayayol
açtı.MustafaKemal,çokgerivediktatörceyöntemlerleolsa
da,Türkuluslaşmasınıbirazoluşturdu.Buuluslaşmaanti-demokratiktemeldeydi,teröristtivefaşistnitelikteydi.Amabu
milliyetçilikyinesınırlıdaolsabellibiruluslaşmayayolaçtı.
Daha sonraki süreçler tükeniştir. Türk milliyetçiliği oldukça
olumsuzbirişlevesahiptir.İçeridenkörüklenenbirşovenizm
vardır. Dışarıya karşı bağımsızlık çoktan yitirilmiştir. Zaten
ilk oluşumunda da fazla bağımsızlığı yoktu. Uydulaşma, bağımlılaşmavetıkanmagiderekdahadagelişti.12Eylülfaşist
rejimi,CHP,DPfazlabirayrımaelvermiyor,hepsiaynıolaylardır. Bazı sol çıkışlar oldu. CHP'nin sollaştırılması; DP ile
AP'ninvegünümüzdeANAP'ınliberalleştirilmesigibideneyimlerleaslındabuideolojikçıkmazdankurtulunmaya,özellikledevletçilikvemilliyetçiliksözümonaaşılmayaçalışıldı.
Lakinözükorunduğuiçinbumümkündeğildir.Ecevitsolculuğu çok tehlikeli bir sosyal-şovenizmdir ve gerçekten daha
dakörbirçıkmazolmaktanöteyebiriçeriğiyoktur.
Özellikle 12 Eylül'ün koruması altında geliştirilen ANAP70

Özaldeneyimi,dörtgörüşübirleştirmeadıaltındasonbirfaşist çabaydı veya Türk milliyetçiliğinin son bir çabasıydı.
Amagörüyoruzki,ANAPgerçektendinidesolculuğudakullanançokkötübiroluşumolmuştur.Denilebilirki,ANAPkemalist milliyetçiliğin veya faşist bir milliyetçiliğin en son,
amaenkarmaşık,enmuğlak,enbunalımlıvetoplumuençok
baştançıkaranbirbiçimiolarakişlevgörmüştür.Bumilliyetçilikten kaynaklanan politika da çok belirgindir. Politikaları
gerekülkeiçine,gerekseülkedışınayönelikolaraksonderece anti-demokratiktir; dışarıya yönelik olarak emperyalizme
bağımlı,hemsosyalizmin,hemdeulusalkurtuluşhareketlerinin aleyhinde bir tutuma dayalıdır. Ekonomik olarak da, dış
politikadadafazlagelişmeyeteneğindedeğildir.Çokhırsızca
vetalancıbirbiçimdedeğerlerikoparmasısözkonusudur.Oldukçanormalbirkapitalizmvebununnormalyasalarıbileişletilmemiştir.İstendiğikadarliberalizminuygulandığısöylensin, liberalizmle ilgisi olmayan ve hatta mevcut sosyalist ülkelerdekidevletçiliklerdenbiledahatehlikeliolanbirdevletçilikpolitikasımevcutturveşimdigerçektentambirçıkmazla
karşıkarşıyadır.Cumhuriyetinpolitiktükenişi,hiçbirdönemde 1990'lı yılların başlarında gördüğümüz kadar şiddetli değildir.Cumhuriyetikurtaracakideolojivepolitikadiye,oher
gün gördüğümüz kör döğüşleri yapılmaktadır. Bunların iktidarı ve muhalefetiyle havanda su dövmekten başka bir şey
yapmadıklarıçokiyibilinmektedir.Halkoldukçauzaklaşmıştır;gerçektenilerlemeşansınıbiryanabırakın,sonuçvermeyendurumuileterördenbaşkabiryöntemlehalledilemeyecek
kadarçıkmazdadır.
İdeolojik ve politik tükenişin olduğu yerde, terör ve özellikleözelsavaşgündemegirer.Budatesadüfideğildir.Bugün
TC'deyaşananideolojik,politikvegiderekekonomiktükeniş
veya iflas karşısında ayakta kalmak için neye ihtiyaç duyulmaktadır? Teröre. Tabii bu da kemalist dönemin terörünü
aratmayacakcinstenbirterörolacaktır.Türkiye'deÖzelHarp
Dairesi'nin1950'lerdekurulduğusöylenir.Amabubelkiyasal
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olarak böyledir. Aslında terör veya özel savaş terörü TC'nin
kuruluşunda vardır. Mustafa Kemal'in kendisi gerçekten bir
teröristtir;enyakınlarınıbileoldukçahaksızbirtemeldetasfiyeetmiştir.Bütünmücadelearkadaşlarınındurumunuincelersek,hepsiniçokhaksızbirbiçimdeveciddibirgerekçeyedayanmadantasfiyeettiğinigörürüz.Halkakarşıuyguladığıtamamenterördür.Halklarakarşıuyguladığınormalbirsömürgecisavaşdeğil,birözelsavaştır.Kürdistan'dagerçekleştirilen uygulamalar, Ermeniler ve Rumların göç ettirilmesi normal bir savaşın sonucu olmamaktadır. Özel savaşı günümüzün bir olayıymış gibi ele almak hatalıdır. Cumhuriyetin kuruluşununtemelindebuvardır;felsefeveuygulamaitibariyle
ideolojivepolitikadabuvardır.Dahasonrakisüreçbunungelişmiş ifadesidir. Yaşadığımız süreç ise onun tükenişinin ifadesidir.
İdeolojikvepolitiktükeniş,ekonomikiflas,ayaktadurmanıntekçaresiolarakterörüvazgeçilmezkılar.Kuruluştaterör
vazgeçilmezdir,çünküdemokratikyollagelişemiyor,halklara
özgürlük tanıyarak gelişemiyor, terörle gelişecektir. Bundan
başka çaresi yoktur. Ama yine de belli bir kapasitesi vardır.
Türk ulusunu ve kapitalistleşmesini biraz geliştireceği için
kemalizmin teröründe bir şeyler bulmak mümkündür. Başka
birdeyişlehalklarınvekendihalkınınaleyhindeolsada,hiç
olmazsaTürkuluslaşmasınaveTürkkapitalizmininsınırlıölçüdegelişmesineyolaçmıştır.Butemeldebiranlamıvardır.
Ama12Eylülfaşizminindahaöncesidevardır.12Marttürüdönemlerinterörüherhangibirsosyalveulusaliçeriğesahip değildir. Neyi geliştirecek? Milliyetçilik zaten ideolojik
olaraktükenmiştir.Politikalariçtevedıştatükenmiştir;kapitalistekonominingeliştirilmesiiçinartıkyenibirhamleyapması veya yeni potansiyelleri harekete geçirmesi söz konusu
değildir.Buanlamıylatükenenbircumhuriyetsözkonusudur.
Ömrünüdoldurmuşbircumhuriyetvardır;cumhuriyetinfideliğinde yetişenler, menfaat takımı vardır. Cumhuriyetinki bir
devlet olayı, yani bir gasp olayıdır; muazzam hırsızlamış ve
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değerbiriktirmiştir.Bunlardannasiplenenbüyükbirbürokrasi
vardır, büyük bir paşalar ordusu ve bir de büyük tekelciler
vardır. Zaten hepsi iç içe geçmiştir. Devlet sayesinde hem
ekonomide, hem de sosyal yapıda oldukça egemen olanlar,
yineordudaegemenolanlarvardır.Bunlarınhepsiülkeyeve
halkatamamenegemenlervesömürüyorlar.
İdeo l oj ik ve pol it ik tük en işl er i, kend il iğ ind en bunl ar ın
meydanıterketmelerineyolaçarmı?Hayır,açmaz.Amatükeniştükeniştir.Bununyerineayaktakalmakiçinyinedebir
çareyeihtiyaçlarıvardır.Odaözelsavaştır,içinegirilenson
teröristyöntemlerdir.Bunubirazgerçekçigörmekgerekiyor.
1990'ların başlarındaki cumhuriyet kesinlikle 1920'lerin
başlarındakicumhuriyetolmadığıgibi,bunlartabantabanazıt
aşamalardır. Önceki yükseliş, şimdiki ise yıkılış döneminin
cumhuriyetidir.Terörlekurulmuştur,terörleayaktatutulmaya
çalışılıyor. Peki, yeni uluslararası gelişmeler böyle bir rejimin,bucumhuriyetinyaşamasınaolanaksağlıyorveyalehindebirdurumyaratıyormu?BurejiminbaşıolanÖzal,özelliklekapitalizminbaşıileilişkilerineçokbüyükdeğerveriyor
ve ona oldukça yaltaklanıyor. Neden? Şunu çok iyi biliyor:
Türkiye Cumhuriyeti elden gidiyor. Bazıları “cumhuriyeti
Amerika'yakiraladı”diyorlar.Aslındabubirazdoğrudur,başka da onu ayakta tutacak güç yoktu. Adam yalvardı, her şeyiylepeşkeşçekti.“Bucumhuriyetiancaksenayaktatutabilirsin” diyor. Herkes suçu Özal'a yüklemek istiyor. Bu da o
kadarkolaydeğildir.Cumhuriyetinkendisiayaktaduramayacakdurumdadır.Birkoruyucuvekollayıcıyaihtiyaçvar.Bir
yererehineverilmesigerekiyor.BudaABD'denbaşkasıolamaz.AvrupaTopluluğu(AT)vasıtasıylaAvrupa'yakiralamak
istiyor, ama Avrupa fazla kârlı bulmuyor. Geriye dünya jandarmalığıkalıyor;dünyajandarmasıolduğuiçinde,kendisini
ençokABDkoruyacaktır.Nitekimyapılandabuoluyor.
Özal'ıngeliştirdiğiilişkileriöylekişiseldostlukilişkileriyle
izahetmekmümkündeğildir.AslındabuilişkileriTC'nintükenişineveyaayaktaduramazdurumunaçarebulmagirişim73

leri olarak değerlendirmek gerekir. Uluslararası yeni durum
bunuzorlaştırmıştır.VarşovaPaktıaskeriolarakdağıldığı,yinesosyalistsistembirazdakendikendisinifeshettiğiveyao
duruma geldiği için TC'nin kıymeti harbiyesi kalmadı. Artık
Sovyetler'ekarşıbirroloynamayaihtiyacıyoktur.Sovyetlerle
geliştirdiği ilişkilerle ABD kendisini daha iyi hissediyor.
TC'nin kıymeti kalmadı. Kendisini pazarlayacak değerden
yoksundur.12Eylüldönemindegünümüzedoğrugelindiğinde, cumhuriyetin özellikle uluslararası alanda böyle para etmesidurumusözkonusudur.
Unutmayalım ki, Türkiye, 1950'lerden sonra NATO'nun
Sovyetler Birliği'ne ve Ortadoğu'ya karşı dayanmak istediği
birülkedir.NATObugünhernekadarvarımdiyorsada,uluslararasıdengeleraltüstolduğundan,aslındaanlamınıyitirmiştir. Sovyetler'in başını çektiği sistem bu duruma geldikten
sonra,NATO'nunişlevibitmiştir,amaadıvardır.TC'yeöyle
fazl a kıym et biç ec ek dur umd a da değ ild ir. En son
Ortadoğu'da,özellikleİsrail'inkorunmasındaTC'yetaktikbir
öğevehattastratejiköğeolarakyerverilmekistendi.Bugün
ABD'dedeİsraillobisiTürkiye'yikoruyorvekolluyor.Buaslındaçokilginçtir.BugünTürkiye'yiaslındaAmerika'nınbütünkesimlerideğil(özellikleYunanveErmenilobisialeyhindedir),dahaçokYahudilobisikoruyor.KarşılığındaiseArap
alemine karşı bir kalkan görevini görmesini istiyor. İsrail'in
stratejikTürkiyeittifakıdabutemeldedir.İsrailaleyhtarıgelişmeler olduğunda, Türkiye'yi bir ileri güç veya kalkan olarak kullanmak istiyorlar. Nitekim Körfez krizi ve savaşında
dagörülenbudur.Çokiyibiliyoruzki,ABD'ninbölgeüzerindekihükümranlığınıgeliştirmesi,sontahlildeİsrail'ingüvenceye alınmasıdır. Başka bir deyişle Ortadoğu'daki “yeni düzen”aslındaönemliorandaİsrail'inetkisiveçıkarınınolduğu
bir düzendir ve Türkiye bunun koruyucu kalkanıdır. İşte bu
temelde“Ortadoğu'dabenimkıymetimartıyor”diyor.
Bunasılbirkıymetartışıdır?Bu,bütünüyleOrtadoğuhalklarının tepkisini çekecek bir kıymet artışıdır. ABD'nin yeni
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düzenlemesini ve İsrail'in buradaki korumasını sağlayan bir
korumakalkanıolması,dahaşimdidenbüyüktepkiyeyolaçıyor.Dolayısıylakıymetininartması,kendisiiçinartmamasından daha tehlikeli bir durum yaratıyor. Nitekim bizim bunu
değerlendirmemiz söz konusudur. Onun Arap alemi ile İran
veYunanistan'laolançelişkisinikullanmamız,bukıymetinin
onanekadarpahalıyaödettirileceğiniiyigöstermektedir.
Demekki,şuortayaçıkıyor:Günümüzedoğrugelindiğinde,TürkiyeCumhuriyetiaslındauluslararasıvebölgeselçerçevede güçlü bir dayanaktan yoksundur veye kendisine kıymet veren dengeler bozulmuştur. Her ne kadar hala kıymetli
olduğunusöylüyorve“kolaykolaybendenvazgeçmezler”diyorsadaişingerçeğibudeğildir.Dolayısıyladışpolitikadada
büyükbirçıkmazlakarşıkarşıyadır.İçpolitikadandahafazla,
dış politikadaki geleneksel dengeleri aşılmıştır. TC'yi var
eden,aslındabirazdaonunreelsosyalizmedayalıkonumuydu.1940'larakadarSovyetlerBirliğiileittifaktemelindegüç
kazandı.Dahasonrabunuadımadımsatarak,bukezreelsosyalizmesırtçeviripBatı'nınOrtadoğu'dakijandarmalığınasoyunduvekıymetkazanmayaçalıştı.İştebuson1980'lerinortalarına kadar bir kıymet kazanmaktır. Kredi aldı, ordusunu
güçlendirdi,gericifaşistsistemibirazdahagizledi.Şimdiyıkılaniştebudur.Yetmişyıldırdayandığızemin,dışilişkidengeleri yıkıldı; içte de yıkıldı. Dikkat edilirse, kemalizmin sınırlıuluslaşmaişleviçoktanbitmiştir.DolayısıylamilliyetçilikTC'yitutanbirharçolmaktançıkmıştır.Onunoluşturduğu
tekelci devlet kapitalizmi, zaten dünya çapında kapitalizmin
içinde bile kabul görmüyor; bu kapitalizm tükenmiştir. Özal
ikikoldan“Liberalim,serbestpiyasacıyım”diyerek,güçlübir
yıkılışa ulaşmadan, biraz bu enkazı aşmak istiyor. TC'nin
kendisiözündebürokrat,tekelcikapitalistbirdevlettir.Dediğimgibi,milliyetçilikharcıdaartıktutamazdurumdadır.
Ozamanyetmişyıldırbuiçvedışdengeleredayanancumhuriyeti bundan sonra hangi dengeler korur? Şimdi en temel
sorunubudur.Şöylebirtartışmageliştirilmekisteniyor:Cum75

huriyeti aşacak yeni ideoloji ve politikalar olabilir mi? Son
dönemlerde CHP'nin kalıntısı SHP'de tartışılan biraz budur.
Görünürdedeolsa,reformistçedaolsa,devleteyönverenve
altıok'taifadesinibulangelenekselsistemiaşmakistiyor.İnönügibibiriişteonuesasalmakistiyor.Zatenkendiiçindebürokratik, devletçi bir partidir. Bunun reformistleşmesi ne kadar mümkündür? Bu da tartışmalıdır. Onun için gelişmiyor.
Zaten halktan da fazla destek alamıyor. Ecevit'le kopuşması
daikiyüzlücedirvedahafazladevletçidir.Dahafazlaincekemalisttir. Dediğimiz gibi, ANAP ve hatta DYP onun liberal
ifadesiolmakistiyorlarsada,liberalliklerienazdiğerlerikadar sahtedir. Aslında daha ileri bir uç olarak, “ben yeniyim,
bütün görüşlerin senteziyim” diyen ANAP pratiğinin günümüzdekisonuçlarıgözönünegetirildiğinde,bununenbüyük
demagojik ve faşist nitelikte bir şaşırtma hareketi, en iğrenç
vesinsibirözelsavaşaygıtınınsiyasalifadesiolduğuiyigörülmektedir.Bunedenlegerçektencumhuriyetinömrüideolojik, politik, iç ve dış diplomatik dayanaklarıyla artık tükenmiştir,iflasıyaşamaktadır.İştebunoktadaözelsavaşınanlamıbütünçıplaklığıylakarşımızaçıkıyor.Birrejimartıkkendisini içte ve dışta ideolojik ve politik olarak geliştiremiyor
veekonomikolarakyenidenüretemiyorsa,burejimancakve
ancaktekbirşeyleayaktakalabilir:Budaçıplakzordur.Halkınüzerindeuygulananbaskıvesömürügözönünegetirildiğinde,çıplakzorundanekadarşiddetliolacağıöngörülür;bu
özelsavaşınşiddetidir,onungelişmesidir.
Türkiye'deki özel savaşın veya bir başka deyimle onun
kontrgerillasınınsıradanbirolayolmadığını,bazı“teröristörgütler”ekarşıbaşvurulanbirterörolmadığınıiyikavramamız
gerekiyor.Özelsavaşbusisteminayaktakalmasınıntekyolu
veya yıkılış sürecindeki TC'nin zorbela ayakta tutulmasının
ifadesidir.Zaten12Eylülrejimininkendisidebirözelsavaş
rejimidir. Daha önceleri gizliydi. Evren'in kendisi ve öteki
darbeci komutanların hepsi aslında özel savaş komutanlarıydı,amagizliyürütüyorlardı.Özelsavaşbirlikleriorduiçinde
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sınırlıydı; daha sonra orduya egemen oldular. Kemal Yamak
veötekibütünözelsavaşkomutanları,haladevletinkilitnoktalarınıtutmaktadırlar.12Eylül'degerçekleşendurumaslında
özel savaş aygıtının gizli ve sadece ordu içinde bir aygıt olmaktançıkarak,bütündevletevetoplumaegemenbiraçıkteröristrejimolarakkendisiniaçığavurmasıdır.12Eylülbudur.
Bu aynı zamanda sadece çıplak zorla kendisini ayakta tutan
birgerçekolmaktadır.Özelsavaşınyürürlükteolduğubirrejim, aynı zamanda karşısında bir halkı, halkları görür. Özel
savaşkimekarşıdır?Elbettebirkaç“teröristörgüt”ekarşıdeğil. Bu kadar yaygınlaşmış, rejime bu denli tümüyle hakim
olmuşbirözelsavaştümhalka,halklarakarşıdır.
İşinbuyanıçokönemlidir.1990'larınbaşlarındagerçekten
bunubütünyönleriylegörüyoruz.Herkesdehşetleözelsavaşın kendi kapısında olduğunu görüyor. Bir yanıltmayla bunu
maskelemegirişimlerigörüldü.Busahtereformistçabalaraslında özel savaş için bir örtüydü. Bir yandan iflas etmiş sol,
hattadevletçisol,diğeryandanMüslümanlıkpayandaolarak
kullanılmakistendi.İdeolojikaçıdanbuönemlidir.Milliyetçilik ideolojik olarak bir görev yapamaz duruma getirildikten
sonra, İslamcılık ve sahte solculuk imdada çağrıldı. Liberalizmideolojiolarakgündemegetirilmekistendi.Milliyetçiliğinbittiğiyerdebunlarortayaçıkarılıyorveyapaydır.Yapay
olduğuiçindedökülmektenkurtulamayacaktır.ANAPkullanacağıkadarkullandı;buideolojilerleyamavurabileceğikadarmilliyetçiliğeyamavurdu.Amaeğerkendisilimelimeolmuş ve tükenmişse, bu milliyetçiliği hiçbir yama kurtaramayacaktır.Nitekimolandabudur.
Peki,birterörrejimiolarak,özelsavaşnekadaryaşayabilir?Kendisininekadaryenidenüretebilir?
GerçekteneğerTürkiyeiçindesağlıklıbirtartışmaaçılmak
ist en iy ors a, rej im in kar akt er in in iyi gör ülm es i ger ek ir.
Türkiye'ninmuhalifvehattadevrimcigüçleriyledebazıtartışmalar yapıyoruz. Onlar devleti hala onun diğer kurumları,
örneğin parlamentosu, hükümeti ve bürokrasisi lekeli değil77

miş ve özel savaştan bağımsızmış gibi ele alıyorlar. DolayısıylaTürkiyesolureformizmdenkurtulamıyor.Solundevrimcibirmuhalefetdurumunaveçözümgücühalinegelememesi,aslındadevletinverejimintahliliileyakındanbağlantılıdır.
Türkiyesoluveyageneldemuhalefetiçin,ANAP'aalternatif
olamıyorlar, deniliyor. Bu bir anlamda doğrudur. Şu nedenle
doğrudur:ANAP'ınsentezlediğiveyayamaylaveeklentilerle
de olsa yürütmek istediği cumhuriyeti diğerleri yürütemez.
Bu nedenle de alternatif olamazlar. ANAP çok ileri olduğu
içindeğil,onunyönetimtarzınınçokçeşitliideolojileribirleştirmesibunayolaçıyor.ANAP“liberaloldum”diyor.Bunları
daçokikiyüzlücevekapkaçtarzındayapıyor.Diğerlerindebu
marifet olmadığı için, alternatif olamazlar, deniliyor. Kendi
içinde bu anlamda biraz da doğrudur. Eğer bunlar gerçekten
demokratikbirmuhalefetvetutarlıolsalardı,şimdiANAP'ın
esamesiokunmazdı.Çünküdiğerpartilerdeaynırejiminveyaideolojik-politikyapılanmanıntükenişsürecininifadesidir.
Bu tükenişi aşmaları şurada kalsın, onun üzerinde yaşamaya
çalışan ekiplerdir. Yarın belki de bu ekiplerden bazılarına iş
verirler.ANAPçokdöküldüğüiçinörtbasetmevemaskeleme
mekanizmasıolarakDYP'yeveyaSHP'yerolbiçebilirlerveya
hepsibirleşebilir.Bubirmaskelemeolayıdır.Enuygununasılsaöyleyaparlar.
Rejim kendi içinde bir alternatif üretebilir mi? Örneğin
ANAP reformistleşebilir mi, demokratikleşebilir mi? Resmi
muhalefetreformistbirçıkışyapabilirmi?Kısacasıkemalizm
biçimindesomutlaşanideolojikvepolitikyapılanmaaşılabilir
mi?Türkiyelidemokratlarbunubiraztartışmayaçalışıyorlar.
Ama sadece birer kişi olarak tartışıyorlar. Arkalarında güçlü
bir siyasal akım yoktur. Bazıları eleştiride cesur davranıyor.
Artıkkemalizmdargeliyor,kemalizmtoplumuçoksıktı,deniliyor.Bunaalternatifaranıyor.Butemeldedahadaartansorunlarla karşılaşıyorlar. Ama kişisel düzeyde olmaktan öteye
gidilemiyor.Reformdenemelerinin,örneğinşuson“anti-terör
yasası”,“tecilyasası”,“Kürtçe'yeserbestlikyasası”,“TKP'ye
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icazetyasası”gibigörüntüleriyleözelsavaşınhizmetindeolmaktan başka değerinin bulunmadığı anlaşılıyor. Bunlar reform değil, solu tasfiye etmenin, devrimci çevreleri ve devrimcieğilimleritecritealmanınözelsavaşçabalarıdır.Bunlar
gerçek reformlar değildir. Eğer reforma umut bağlasalardı,
öncelikle özel savaşı tasfiye etmeleri gerekirdi. Kontrgerilla
vebirbütünolarakbuterörrejimilağvedilmeliydi.Yanibütünofaşistvehertürlügericipolitikalarbirtarafabırakılırdı.
Devletinbütünkurumlarındatambirdemokratikleşmeyeyol
açılırdı. Toplum muazzam bir demokratikleşme süreci içine
alınır, anayasa ve yasalar bu temelde değiştirilir, en azından
yeniseçimyasasıoluşturulur,yenipartilerkurulurveyenieylemtürlerigeliştirilirdi.Böyleolsaydı,belkibunareformdiyebilirdik. Ama şimdi TC'ye bakalım. TC'nin bu tip reform
dönemiyleuzaktanyakındanilgisiyoktur.Dolayısıylabirreformsürecinegirilmiştirvebirreformdönemiyaşanıyor,diyemeyiz.
Kapsam ve biçim olarak, acaba TC buna uygun mudur?
Sanmıyoruz. Bütün veriler şunu gösteriyor: TC kendi içinde
reformlarlakendiniyenilemekudretindedeğildir.Veyakemalizmkendinireformlarlayenilemekudretindedeğildir.1990'lardanitibarençokaçıkçaortayaçıkanşey,TC'ninesasolarakenkaba,enfaşistveelikanlıterördayanağındanbaşkabir
dayanakla kendisini ayakta tutmasının mümkün olmadığıdır.
Gerçekleşenbudurvebudaköklüdür.Lafadeğil,gerçekleşenebakmakgerekir.Özelsavaşınbütünorduyahakimolduğu,
ANAP'labütünsiyasalyaşamadahakimolduğu;tarikatsistemini, sporu, sanatı ve her şeyi kullanarak toplumun bütün
hücrelerinedalbudaksaldığıaçıktır.Özellikleözeltimlergittikçeyaygınlaştırılıyor.Reformlarlailişkiliolmalarınıbiryanabırakalım,bunlardünyadaeşiendergörülenvebelkideilk
planda yer alan bir zor rejimiyle veya zordan başka hiçbir
araçlaayaktatutulamayacakbirrejimle,bircumhuriyetlekarşıkarşıyaolduğumuzugösterir.Onuniçinbureformdemagojisinefazlaaldanmamakgerekir.Reformçabalarınıfazlacid79

diyealmamakgerekir.İsterDYP,isterSHP,istersediğerpartilerolsun,bugerçekdeğişmez.
Bu, reformlar uğruna mücadele edilemez veya reformlar
değerlendirilemez demek değildir. Hayır, biz bunun bilincindeyiz.Enküçüksahtereformgirişimlerinibileiyikullanmak
gerektiğinibiliyoruz.Bizparlamentosundantutunderneklerinekadarheralandasözlevesiyasetleyapılacakişlerireform
olarak da değerlendirmiyoruz. Ama hiç olmazsa özel savaşı
buralardasıkıştırmanınbirpolitikyololduğunubiliyoruz.Sorun TC'nin kendisini reformlarla yenileyemeyeceğidir, özel
savaşdışındabirseçeneğininkalmadığıdır.Devrimcipolitikada,muhalifpolitikadavedemokratlıktaısrarlıolanherkesin,
helehelesosyalistimdiyenlerinbunumutlakanlamdaiyigörerekdevrimciliklerineanlamvermelerigerekiyor.TCgerçeğiniveonunolasıgelişmesiniböyledeğerlendirmeyenpolitikayapamaz.Dolayısıylapartiveörgütkurmakveeylemgeliştirmekkonularındagerçekçiolamayacağıveyabünyesinde
büyükyanılgılartaşıyacağıiçinhüsranauğramaktankurtulamaz. Türkiye solunun hüsrana uğramasını, hatta muhalefetin
çoksahtedeolsahiçbaşarılıolamamasınıgözönünegetirelim.Buneredenkaynaklanıyor?Bu,rejiminkarakterinidoğru
değerlendirememekten,özellikleonunözelsavaştipindekiteröristkarakterinigörememektenilerigeliyor.Rejime,cumhuriyeteolmadıksıfatlaratfediyorlar.TKP'nincumhuriyetinkuruluş yıllarındaki yaklaşımında da bu görüldü. Cumhuriyete,
anti-emperyalistveilericidirdenilerek,uşaklıkveişbirlikçilik
yapıldı. Sonuç TKP'nin tasfiyesi, hiçbir şey üretemez ve yapam az dur um a gelm es i old u. Şimd i A NAP'ın lib er al,
Demirel'in demokrat, SHP'nin sosyal demokrat olduğu iddia
ediliyor.CHPdeöyleydi.Sonuç,Türkiyesolukendinienişlevsiz, en güçsüz, iğdiş edilen ve rejimin kusurlarını kapatmaktanöteişleviolmayanbirkonumdatutuyor.Neden?Çünküyanlışbirdeğerlendirmeyesahiptir.Yanlışbirdeğerlendirmeonlarıyanlışbirprograma,örgütlenmeyeveeylemsizliğe
götürüyor.
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Dev-Solvediğerbazıgruplarcageliştirilmekisteneneylem
türlerinin ise başarıya gidemeyeceğini biliyorlar. Aslında bu
daeylemsizliğinverdiğiöfkenindışavurulmasınınbirbaşka
biçimidir.Mevcutşiddeteylemlerirejimizayıflatandeğil,birazgüçlendirenkarakterdedir.Çünkübueylemlerözelsavaşa
karşı topyekün bir mücadelenin aracı olarak düşünülmediği
için, özel savaş aygıtını parçalamak şurada kalsın, zayıf konumda bulunması nedeniyle onu güçlendirmekten öteye bir
roloynayamıyor.Dolayısıylaistersolunradikalsöylemi,ister
liberalvereformistsöylem,temeldeTCgerçekliğikarşısındaki hatalı kavrayış, pozisyon alış, programlanış ve örgütleniş
yüzünden,çıkmazvebunalımdankurtulamıyor.EnazTCkadarodabukonudakendisiniyenileyemiyor.İşinözüiseyaptıklarıhatalıdeğerlendirmelerlebunlaradayalıprogramveörgütlenmelerdenkaynaklanıyor.
TColayıveonunmuhalifolmasıgerekengüçlerinkonumu
tartışılmaya ve eleştirilmeye muhtaçtır, görülen budur. Eğer
TCkendiniyenilemekistiyorsa(kibirçokveribununolasıolmadığını gösteriyor), kendi içinden veya Türkiye'nin ulusal
ve toplumsal yapısı içinden bir çıkış yaptırılmak isteniyorsa,
yinesoldandevrimcibirsöylemleaşılmakisteniyorsa,bunlarındaTCgerçeğinidoğrugörmelerivekendilerinibunagöre
çözümlemelerini geliştirmeleri gerekir. Tabii bu iş yalnız
programlaolmaz.Enbaştadoğrukitleeğitimi,kitleçalışması
gerekir. Sadece öncü tartışması da yetmez. Tartışmanın ötesindedoğrubiröncüyeulaşmaları,yinekitleninrolünütartışmanın ötesinde ayağa kalkan bir kitle yaratmaları gerekir.
BunlarolmadanTürkiyehalkınındevrimciseçeneğiveyademokratikseçeneğiortayaçıkamaz.Sosyalistseçeneğibiryana bırakalım, tutarlı bir demokratizm ve hatta tutarlı bir reformpaketibileoluşturulamaz.Dolayısıylaözelsavaşınelindeeriyipgitmektenkurtulamazlar.
Cumhuriyet gerçeği zor rejimidir, çürümeye mahkumdur.
Bu rejimin reformlarla kurtulması da gündemde olmadığına
göre, geriye devrim seçeneğine yer kalıyor. Karartılan ufuk81

lar, oldukça düşürülmüş insan, içinden çıkılmaz toplumsal
kargaşaveherdüzeydekiiflasbirgerçektir;bunufazladeğerlendirmeyedegerekyoktur.Yanibunuherkesbiliyor.İnanılmaz bir kargaşa yaşanıyor. Toplumsal düşkünlük ve çürüme
iliklerekadarişlemiştir.Üsttenyönetilemezdurumumevcuttur.Alttahalkartıkcanındanbıkmıştır.Bütünbunlarbirdevrimci durumun ve dönemin oldukça olgunlaştığını gösterir.
Zatenbirbütünolarakkrizdurumuyaşanıyordu.Amabudönemdekrizinartıkolgunluğundan,dolayısıylaolasıbirdevrimingelişmeşansınınyüksekliğindenbahsedilebilir.
12 Eylül'ün kendisi karşı-devrimdir; karşısında tutarlı ve
örgütlübirdevrimcihareketolmasada,karşı-devrimcibirhareket olduğu için, her zaman devrim tehlikesinin olduğu koşullardagelişti.TC'ninkendisibirkarşı-devrimciörgütlenmedir.Buşuanlamagelir:TC'ninkarşısınaaldığısüreçdevrim
süreciydi.TCbunakarşıkuruldu.Vekarşı-devrimcibircumhuriyetolarakgeliştirildi.12Eylülbununensonaşamasıve
en çok karşı-devrimci olduğu dönemdir. Bir devrim zemini
vardır, devrim zemininde yürüyen halklar vardır; bu onlara
dayatılan bir rejimdir. 1990'lardan itibaren yol alınan durum
böylesineçılgıncatoplumsalkoşullar,sonunakadarbağımlılık, uluslararası gerçeklikle çelişki ve Türkiye'nin peşkeş çekilmesidir. Bütünüyle ulusal onurdan düşme durumu yaşanıyor. Toplum bütünüyle dünyaya pazarlanıyor. Buna rağmen
rağbetgörmüyor.Bukadardüşürülmüşlükendergörülür.Tabiibununşekillendirdiğiinsanıdagörmeliyiz.Beşparaetmez
insanlaryığınladır;aileyedekdüşürülmüştür.Aileaileolmaktançıkmıştır.Bireybireyolmaktançıkmıştır.Bütünverilerbu
ortamdateneffüsedilemeyeceğinigösteriyor.İşsizlikmilyonlaravarıyor.Milyonlarcaişsizvardır,sosyalyaşamzıvanadan
çıkmıştır; ekonomik olarak gerçekten açlık sınırında yaşanıyor. Bir de yurt dışına doğru ve bölgeler arası muazzam bir
nüfusaltüstoluşusözkonusudur.Siyasalyöndentambirkargaşa, incir çekirdeğini doldurmayan ve hiç umut vermeyen
tartışmalar. Bütün bunlar aslında bir devrimin gündeme gir82

mesigerektiğini,devrimcibiryaklaşımınvehareketinmutlakadevreyegirerekbellibirçözümgücünüdayatmasıgerektiğinigösterir.
Türkiyedevrimcihareketi,sosyalizmibirşeylerlebunacevapvermekistedi.TKPolayınıbiliyoruz.Butamamentasfiyecilikle sonuçlanan bir yaklaşımdır. Dünya çapında olduğu
gibi,reelsosyalizmkökenlibutasfiyecilikTC'yisontahlilde
güçlendirdi.1970'lerdeortayaçıkandevrimselaçılımbirşeyler yapmak istedi. Ama hem TC gerçeğini kavramadığı ve
hemdeonayönelikolaraksabırlıveoldukçauzunvadelibir
mücadele alternatifini geliştiremediği, telaş ve aceleyle bir
şeyler kurtarmak istediği için sonuçta ezilmekten kurtulamadı.Yanidevriminbilinenyasalarınatambağlılıkgösterilemediğiiçin,örgütlükarşı-devrimcişiddetkarşısındafazlabaşarılıolunamadı.
Şunuözelliklevurguluyoruz:Cumhuriyetinkendisinireforme etme ve demokratikleştirme yeteneğinde olmadığı, Türk
burjuvazisininbunagüçyetiremediği,dahabaşındanitibaren
bu yeteneği olmayan TC'nin çöküş aşamasında da buna asla
yeteneğinin olamayacağı, buna karşılık Türkiye halkının da
devrimci seçeneğini oluşturamaması gerçeği söz konusudur.
Türkiye halkının çok çeşitli nedenlerle devrimci-demokratik
veya sosyalist öncülüğünü bir alternatif düzeyine çıkaramaması veya bir çözüm gücü haline getirememesi söz konusudur.İdeolojikolarakçokşeylersöyleniyor;yanisosyalizmve
demokrasi tartışmalarından geçilmiyor. Ama pratik sonucu
yoktur,doğrubirörgütlenmeveeylemiyoktur.Bizbununbazı nedenlerini ortaya koyduk. Bundan şu çıkıyor: Eskiden
ulusal sorunun Türkiye'nin devrimci-demokratik ve sosyalist
alternatifinin gelişimine bağlı olduğu söyleniyordu. Ulusal
sorunun halledilmesi, Türkiye'de devrimin gerçekleşmesine
bağlanıyordu. Son yirmi yıldır ve hatta başından beri tartışılanbuseçeneğindoğruolmadığıortayaçıkıyor.Türkiyedevrimininulusalsorunuhalletmesinibiryanabırakalım,kendisinin asgari demokrasi talebini halletmesi bile pek mümkün
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gözükmüyor.BirdemokratikdevrimleTC'yideğiştirmekgeçmişteolduğugibihalihazırdadapekimkandahilindedeğildir.
Sondönemlerdeençokatıftabulunulanişçisınıfıhareketibilefazlaumutvaatetmiyor.İşçihareketienflasyonsınırındaki
ücretinikurtarmaçabasındanöteyegeçemiyor.Temeltoplumsal soruna, demokrasi sorununa sahip çıkmak pek umurunda
değildir. Dar bir ekonomik mücadeleyle sınırlandırılmış bir
işçi hareketi vardır. Dolayısıyla bundan demokratik çözüm
beklemek,helehelesiyasalkurtuluşbeklemekbuhaliyleçok
zordur.
Bu hareket kendi içinde devrimsel bir çıkışı, bir alternatifi
geliştiremeyeceğine göre (ki, bu PKK'nin yaklaşımıydı), çözüm nereden geçer? Biz 1970'lerde bu tartışmayı yaptık ve
inancımızı şöyle ifade ettik: Ulusal sorun çözümlenmeden,
Türkiye'nindemokrasisorunuçözümlenemez.Yanibizimtezimiz onların tezinin tersiydi. “Önce Türkiye'de devrim olur
veulusalsorunçözülür”düşüncesinetamkarşıtolarak,ulusal
sorun belli bir çözüm yoluna girerse Türkiye'nin demokrasi
yoluna girmesi de imkan dahiline girer, görüşünü savunduk.
Tarihozamançoksınırlısayıdagüçleyapılanbutartışmanın
PKKlehinesonuçlandığınıçokaçıkbirbiçimdegösteriyor.O
zaman kimsenin ihtimal vermediği bu yaklaşım, günümüzde
burjuvaliberallerininbilekabulettiğibiryaklaşımhalinegelmiştir.Ulusalsorununçözümününbelliölçüdegelişmesi,hatta sorunun ortaya konuluşu ve kabul ettirilişi bile, bugün
Türkiye'degerçektenadınademokratiktartışmadediğimizbir
tartışmaya yol açmıştır. Bu tartışmanın kesinlikle bu konuda
attığımız adıma bağlı olduğu unutulmamalıdır. Ulusal sorununteorikdüzeydekonuluşu,ideolojikvepolitikgelişimi,ardındanörgütlenmesiveeylemi,sorunugündeminbaşmaddesihalinegetirdi.BudagerçektenTürkiye'dehatırısayılırbir
demokratik tartışmaya yol açtı. Hatta bundan da öteye özelliklebirçokanti-demokratikyasanınişlemezdurumagelmesine ve cumhuriyetin geleneksel terör politikasının büyük bir
darb e yem es in e yol açt ı. Örn eğ in T KP'nin icaz et alm as ı,
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DİSK ve Barış Derneği davalarının düşürülmesi, idamların
durdurulması,ensonolarak“tecilyasası”ylaPKK'litutsaklar
dışındaherkesinbırakılmasıböylegelişti.
Enson“bütünbunlarıPKKterörünekarşıyapıyoruz;hatta
PKKdekenditeröründenvazgeçerse,onudaaffederiz”deniliyor. Burada aslında şu ortaya çıkıyor: Devrimci eğilimimiz
TC'ye muazzam geri adım attırıyor. Bunların hepsi de, demokratik demesek bile, eski terör politikasından geri adım
atılmasıdır ve önemlidir; son yılların savaşımıyla etle-tırnak
gibiyakındanbağlantılıdır.TC'yemuazzamgeriadımattırma
sözkonusudur.Onunteröristpolitikasınaveanti-demokratik
uygulamalarına muazzam geri adım attırmamız söz konusudur.DolayısıylabunlarıÖzal'ınreformlarıdeğil(bubüyükbir
saptırmadır),PKK'ninönderlikettiğiulusalkurtuluşmücadelesininTürkiye'ningündeminedayattığıveilerlettiğidemokratikkazanımlarolarakdeğerlendirmekgerekir.Eğerillebirtakım reformlardan bahsedilecekse ve bazı reformlar gündemegirmişse,bunlarıPKK'nindayattığıdevriminyanürünleri
olarak değerlendirmek gerektiği açıktır. Gerçek de böyledir.
Birtakım reform kırıntıları var, anti-demokratik yasalar biraz
aşılıyor.Bunlarındayattığımızdevriminsonuçlarıolduğuçok
açıktırvebuunutulmamalıdır.
Bununiçin“rejimliberalleşti,reformistleşti”demek,bunda
SHPveDYPgibipartilerinkatkılarınıaramakdoğrubiryaklaşım değildir. Onlar özel savaşın emrindelerdi; o “terör zirvesi”ndezatenbirleşmişlerdi.Dolayısıylamevcutkazanımlar
devrimin yan ürünleridir. Bütün Türkiye solunun, devrimci
hareketinin ve muhaliflerinin bunu bilmesi gerekir. Hatta
Demirel'in, Ecevit'in ve İnönü'nün de bilmesi gerekir. Onlar
devriminyanürünleridir,devriminüzerineucuzcakonmakve
onu tasfiye etmek isteyenlerdir. Ama yine de yaşamaları bu
devrimselgelişmeyebağlıdır.
Ohaldeçözüm,değişikbirtarzdadaolsa,bizimdayattığımız devrimsel tarzda oluyor. 1970-80 arasındaki dönemde
ideolojik-politikbireğilimvegiderekteorik,ideolojikvepo85

litik bir yaklaşım haline getirdiğimiz “Türkiye'nin demokratikleşmesine giden yol Kürdistan'daki ulusal kurtuluştan geçer”görüşü,kendisini1980-90arasındakidirenmeylekanıtlıyor.Oldukçagüçlübirpolitikakımhalindegündemeveonun
başmaddesineoturuyor.1990'larınbaşındanitibareniseözellikleyükselenserhildanlarvegerillayla“artıkbucumhuriyeti
bizhalledeceğiz,bucumhuriyetlekapışmışız,onuşuveyabu
biçimdedeğişikliğeuğratacağız,reformlarladeğişikliğeuğratacağız”inancı,böylesinekesinbirnoktayagetirilmişbulunuyor.Dahaönceideolojikvepolitikolaraksöylenenler,pratiktededoğrulanmışoluyor.
Şuandakitartışmadüzeyinedir?Doğrudur,PKKbunayol
açtı,gündeminbaşmaddesiniişgalettivebiryığındeğişikliği
deberaberindegetirdi.Amayinedekarşımızdabirözelsavaş
var. Bu özel savaş cumhuriyeti yıktırmama konusunda çok
amansızdır. Son terör dalgası da bununla bağlantılıdır. Cumhuriyetin temelleri yıkılırken çılgınlaştılar. Onun için terörü
özellikle bu yasal kazanımların üzerine yaydılar. Terörün
HEPveİHD'ninüzerineyayılmasıveyinebazısolkuruluşlarayöneltilmesitabiinedensizdeğildir.Özelsavaşçokiyibiliyor ki, bu yasal kazanımları PKK'nin devrimsel gelişmesi
sağladı. Dolayısıyla PKK'ye yararlı oluyor. Yararlı olduğu
içineliorayaulaşıyorvegücüonayetiyor.Terörlesindirilmemiz ve tasfiye edilmemiz gerektiğini söylüyor ve yaptığı da
budur.Böyledeğerlendirilmesigerekir.Tabiidevrimezilmediğiiçinterörtersteper.Devrimin,özelliklekitleselayaklanmavegerillanıngelişimiönlenemediğiiçin,yasalkazanımlar
aslındadahaiyiişlevgörürvenitekimgörüyor.Şimdi“buyasalortamPKK'yemiyoksabizemiyarıyor”diyesoruluyor.
PKKmiHEP'ikullanıyor,yoksaHEPmiPKK'yikullanıyor,
sorusuüzerindetartışılıyor.MevcutyasalortamıPKKmikullanıyor,yoksamevcutyasalortammıPKK'yikullanıyor?Ya
da birt ak ım gel işm el er var; bunl ar P KK'ye mi yar ıy or,
PKK'nin aleyhine midir, biçiminde bir tartışma vardır. Onlar
tartışmanıniçindenkolaykolayçıkamazlar.Devrimcibirha86

reket,yankazanımolarak,yasalmevzilerikullanır.Öylepolisin ve özel timlerin terörle sindirmesiyle istedikleri sonucu
yaratamazlar. Tam tersine, kitleyi devreye soktuğumuz için,
bunlarıkendilerinepahalıyaödettiririz.Bu,PKK'nindevrimci
düzenleniş mantığıyla, onun politik gelişimi ve kitle ilişkileriyle çok yakından bağlantılıdır. Dolayısıyla birkaç tedbirle
önlenecek veya PKK'nin aleyhine dönüştürülecek bir durum
değildir.
Devrim seçeneğini, devrimci yöntemleri, gerillaya ve her
ayaklanmaya çekilebilecek kitleyi sağlamak demek, mevcut
birçok yasal zemini ve reform zeminini devrimin aleyhine
kullanılmaktanalıkoymak,tamtersinedevriminlehinekullanılacakdüzeydetutmakanlamınadagelir.Yanibizşuanlamlı
gelişmeyi sağladık: Mevcut tüm yasal mevziler ve reformcu
gelişmelerdevrimhizmetindekullanılacaktır.Şimdigerçekleşendebudur.Buiyibirtaktikayarlamaydıvesonuçlarınısınırlıdaolsagösteriyor.Demekki,PKKçözümüşuandagerçektentükenencumhuriyetinalternatifioluyor.Bizbuanlamda sad ec e K ürdistan'da bir çöz üm ü zorl am ıy or uz;
Kürdistan'daki çözümlenme aynı zamanda Türkiye'deki çözümlenmeoluyor.Başındadabizimgörüşümüzbuydu.Kürdistan çözüme giderse, Türkiye de çözüme gider, diyorduk.
Gerçekleşenbuoluyor.Hemdeenüstdüzeyde,hattarejimin
kendisi için de, Özal'ın kendisi için de çözümü zorluyoruz.
PKKilegörüşülebilirmi,görüşülemezmi;ulusalsorunsiyasal yoldan halledilir mi, edilemez mi tartışmasını da biz dayattık.Bubizimyarattığımızgelişmelerinbirsonucudur.Rejimin bünyesinde bu olduğuna göre, bir de diğerini düşünelim.BunlarıPKK'nindayattığıçözümzorluyor.
Önüm üzd ek i dön em in e sas gel işm e yön ü, ö zel sav aş ın
cumhuriyeti ayakta tutma çabalarıyla gerilla ve serhildan temelindebuözelsavaşıngeriletilmesibiçimindecereyanedecektir.Mücadelebazıyanürünlerolarakreformlarıortayaçıkarabilir.Amaherikitarafdabunlarıkendisiiçinkullanmaya
çalışacaktır.Karşı-devrimcephesiözelsavaşınhizmetindere87

forml ar a bel bağl ay ac akt ır. Sad ec e Türk iy e i çin değ il,
Kürdistan'dadabuböyledir.
Kürt reformizmini veya işbirlikçiliğini yeniden ve hem de
Güney'eelatarakcanlandırmagirişimlerininolduğunubiliyoruz. Bu da geleneksel bir yaklaşımdır. Geleneksel işbirlikçi
güçleritamamenözelsavaşınhizmetindetoparlamayaçalışıyor.Budahaönceaşiretalayları,“korucu”birliklerişeklinde
yapıldı.Şimdibuyetmiyor.BununyerinebirazdahaKürtçülük yaftası vurulmuş bir işbirlikçi hareket devreye sokulmak
isteniyor.Biryandandareformböylekullanılıyor,diğeryandansözümonaTürkiye'nindemokratikleşmesiyürütülmekisteniyor.Budaözelsavaşınhizmetindesahtebirdemokratikleşmedir.İkisidesahtelikolsabilebirgerçekliktirveözelsavaşın emrindeki reformculuk ve demokrasi çabalarıdır. TC
kendisinikurtarmak,kendigerçeğiniörtbasedipgizlemekve
varlığınısürdürmekiçinbunamuhtaçtır.Uluslararasıalandan
güçalmakistiyor.Avrupabunaöylefazlailgiyleyaklaşmıyor,
bu sahteliği görüyor. Avrupa burjuva demokratizmini biraz
görmekistiyorveyasınırlıdaolsabiraztutarlıolmasınıistiyor. Avrupa mevcut özel savaşa kapalıdır. Fazla yol alamaz.
Biraz örtbas ederek sürdürmeye çalışsa da (ki beş on yıldır
sürdürüyor),TürközelsavaşınınbundansonraAvrupa'yayutturulması çok zordur. TC bunda zorlanacaktır ve zorlanıyor
da.
ABD'nin stratejik bazı amaçları vardır. Bu temelde Türk
özelsavaşınagözyummuştur.ÖzellikleIrak'akarşıyürütülen
savaş nedeniyle, Türk özel savaş birlikleri sınır boylarında
yoğunlaştılar.Botan'ıboşalttılar.Milyonlarcainsanıyerlerinden uzakl aşt ırd ıl ar. Bu bir yıl içind e old u ve Körf ez
Savaşı'nın gölg es i alt ınd a gerç ekl eşt ir ild i. Amer ik a bun a
muhtaçtı. Amerika özellikle Kuzey Kürdistan'daki bütün uygul am al ar a göz yumm ak karş ıl ığ ınd a İnc irl ik Ü ssü'nü,
Silopi'yi ve bir bütün olarak Türk ordusunu kendi yedeğine
çekti.Bunuiyigörmekgerekiyor.Ortadoğu'dakigenelçıkarlarısözkonusuolduğunda,Avrupadakuşkusuzbuözelsava88

şa göz yumacaktı. Çünkü petrol hepsi için gereklidir. Onun
içinözelsavaşagözyumdular.ŞimdiIraksorunuhalyoluna
giriyor.Saddamciddibirtehlikeolmaktançıkmıştır.DolayısıylaTürkiye'ninkıymetiharbiyesiveyaözelsavaşınkendini
ABDveAvrupa'yakabulettirmesiiçindayanacağıgerekçesi
kalmıyor. Ayrıca İsrail ile Arap ülkelerinin uzlaşmaya girme
dönemibaşlıyor.Budaçokönemlibirnoktadır.BaştaSuriye
olmaküzere,ArapülkelerininİsrailileEkimayındabirkonferansta buluşmaları söz konusudur. Bu görüşmeler devam
eder ve hatta belli bir uzlaşmayla sonuçlanırsa, Türkiye'nin
İsrail'ekalkanolmaişlevideoldukçadaralacaktır.Petroliçin
kalkana gerek yoktur. Irak'ın içindeki oluşumlar bunu sağlayabilir. Bunlar kendi aralarındaki sorunları veya çatışmaları
uzlaşmayagötürmekistiyorlar.
O zaman özel savaş hangi gerekçeyle kabul görecektir?
Görülüyor ki, özel savaşın dış destekleri önümüzdeki günler
veaylardaoldukçadaralacak,ABDdefazlaitibaretmeyecektir. Özellikle ABD, Güney Kürdistan'da bir Kürt oluşumuna
göz kulak oluyor. İstendiği kadar işbirlikçilerin önderliğinde
sürdürülsün, bu Kürt oluşumunun içinde halk vardır ve halk
kendibağımsızseçeneğinimutlakaortayaçıkaracaktır.BubağımsızseçenekABD'ninbilekontrolünezorgirer.Helehele
Türkiye'nin kontrolüne asla girmez. Dolayısıyla özel savaşın
Irak'adayalıgüçkazanmasıvedestekbulmaçabasıtamtersi
bir sonuçla karşılaşacak; Kürdistan halkına karşı yürütülen
özel savaş, bu politika nedeniyle büyük bir darbe yiyecektir.
Yan i I rak pol it ik as ı kaps aml ı olar ak inc el enm ey e değ er.
ABD'nindesteğiveyakorumasıdaartıkişbirlikçilerinaleyhine işl iy or. “Çek iç Güç” üzer ind e yür üt ül en tart ışm al ar ın
önemli bir nedeni de budur. Gerçekten nereden bakılırsa bakılsın,“ÇekiçGüç”Türkiye'ninözelsavaşveKürdistanpolitikasıylaçelişkiiçindedir.Kısavadedebelkibazışeylerikurtarabilir,Özal'ıkurtarabilir.AmaTC'yikurtaramaz.Zatençelişk i, çat ışm a bud ur. Bir i kab ul e der, bir i etm ez. “Çek iç
Güç”ünsembolikhimayesialtındabirKürtulusunu(kibubir
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devletekadardagidebilir),kabuletmekisteyebilir.Bunedemektir? Bu, geleneksel özel savaş politikasının ölümcül bir
darbeyemesidemektir.Sadecedesteğiniyitirmeklekalmayacak,aynızamandaGüneyKürdistan'ınboydanboyadevrime
açılması,bağımsızbirgelişmeolanağıyaratmasıvemuazzam
bircephegerisinindoğmasıyladadevletindarbeyemesigerçekleşecektir.
TCbukonudaİranileciddibirittifakızatengeliştiremez;
tamtersineİrankarşısındadabirideolojikvepolitikengelle
karşıkarşıyadır.Irak'ıtümdenkaybetti.İsterSaddamsonrası
isterse şimdiki durumu olsun, Irak'ın konumu bütünüyle yararlanacağımızbirdurumdadır.Bubizimiçinçokiyidir.Fazla
demokratik,eşitveözgürtemellerdeolmasada,KürtişbirlikçilerininSaddam'lageliştireceklerihertürlüilişkiTürkiye'nin
aleyhinedir.Neden?ÇünküSaddamvar;Saddamgitsede,yerine gelecek düzenleme kolay kolay Türkiye'nin himayesine
giremez. En azından şimdi Türkiye karşıtı bir konum vardır.
KDP ve Yekiti gibi güçlerin tepedeki önderlikleri Bağdat'a
bağlandılar mı, bizim için tehlike olmaktan çıkarlar. Bunlar
otuzyıldırTürkişbirlikçiliğiveajanlığınıyapıyorlardı.Şimdi
orayabağlandıklarıiçinengelolmaktançıkacaklar.Sınırdaiki
tür engel vardır: Kendileri engeldi, Irak ordusu engeldi. Bu
otonomi görüşmeleri nedeniyle Irak ordusu engel olmaktan
çıkmıştır. Otonomici güçler ve önderlik engel olmaktan çıkmıştır,hemdeTürkiye'ninkatkısısayesinde!Bu,çelişkilibir
mantığınenfecisonuçlarınıkendisiiçinvermesidir.Oldukça
şovenbirTürkgazetecisibunu,“BirKürtdevletineherhalde
bizebelikyapacağız;bubizimrejimimizinyolaçacağıbirdurumdur.FakatTC'ninbundanbaşkabirseçeneğiyok.Gelinen
noktabu”biçimindedeğerlendiriyor.
Demekki,bölgeçapındaTürközelsavaşınadestekolmaya
yolaçandurumlarhızlaaşılıyor.Körfezkrizininaşılması,yine İsr ai l-A rap çel işk is in in bell i bir uzl aşm ay a girm es i,
Türkiye'yitambirçıkmazasokmuştur.DışpolitikadaTürkiye
artık kime ve neye dayanacak? “Biz demokratiğiz. Türkiye
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artıkOrtadoğu'dademokrasininöncülüğüneoynayacaktır”diyorlar.Demokrasiyebakındahizayagelin!Tamtersineonun
ençoksınıftakalacağıveençoksonunugetireceksorundemokrasidir. Demokrasi silahına sığınarak özel savaşı yürütemez.Tamtersinebusilahonuencanalıcıyerindenvuracak
durumagelmiştir.UluslararasıalanbusilahınartıkTC'ninlehinekullanılamayacağını,tersineonunaleyhindekullanılacağınıgösteriyor.YaniTCanti-demokratikliğiniuluslararasıgelişmelereborçluydu.AmayinedeuluslararasıgelişmelerTC
gibibirucubeyiaslakabuledemeyecekbirnoktayagelmiştir.
Uluslararası durum artık hızla TC'yi kabul etme değil, kabul
etmemebiçimindekibireğiliminiçinegirmiştir.Bueğilimgiderek daha hızlı devinmektedir. Bölgesel koşullar Türk özel
savaşınaveyaTürkiyeCumhuriyeti'negereksinmegöstermek
şuradakalsın,birbütünolarakböylebircumhuriyetibelaolarak görüyor. TC'nin bütün komşuları: Ermenistan, Suriye,
İran,Irak,Kıbrıs,YunanistanveBulgaristanböylebircumhuriyetin varlığını kabul etmemede birlik noktası içine girmişlerdir.
Türkiye'nin bölgeye demokrasi satması mümkün müdür?
TC daha düne kadar halkların her türlü ulusal ve toplumsal
kurtuluşisteklerinekarşıanti-demokratizmin,faşizminvegericiliğin jandarmalığını yapıyordu. Onun için demokratik olduğunusöylemesibüyükbirsahtekarlıktırvekimseninbunu
yutacağınıdasanmıyorum.Evet,geriyekendiiçindedemokrasi silahına sarılması kalıyor. Ama bu silahı bırakalım kullanmasını, o ancak demokrasi denilen olayı katleder. Başından beri demokrasinin olmaması için dişini tırnağına takan
TCnekadardemokratikleşebilir,demokrasisilahınınekadar
kullanabilir? Tersine TC bu silah tarafından ancak ve ancak
vurulabilir. Bütün bunlar da gösteriyor ki, özel savaşın iç ve
dış dayanakları da tükenmiştir. Son bir yıl içinde bazı dayanakları vardı. Özellikle Kürdistan'a kusturmak ve neredeyse
tasfiye etmek istedi, Kürdistan'ı boşaltmaya çalıştı. Ama bugünbuşansıdaelindenkaçırmıştır;Irak'tavebölgedekigeliş91

melernedeniylekaçırmıştır.Enönemlisideuluslararasıalandakihızlıgelişmelernedeniylekaçırmıştır.Özal'ınzorlanması,TürkiyeCumhuriyeti'niAmerika'yakiralamasıveyarehin
vermesi bu anlamda çok iyi anlaşılıyor. Amerika bu kiralık
cumhuriyetinekadarkabuledebilir?Aslındakarşılığındaçok
ağırbirfaturaödemesigerekiyor.Özellikleonuninsanhakları ve demokrasi politikası yalnız bu kiralama nedeniyle işlemezhalegelecektir.Bunubiliyor.Onuniçin,“insanhaklarını
ve demokrasiyi hızla geliştir” diyor. Bu bir çelişkidir; ABD
ileTCarasındakibirçelişkidir.Zatenbaşkabiryığınçelişkileri vardır. ABD, bu kiralama olayı ile Ortadoğu halklarını
karşısınaalmakistermi?Heryerdedemokrasininbirazgelişmesi olacaktır. Türkiye hep bunlara karşıdır; Ermenistan'a,
Yunanistan'a,İran'a,Irak'a,Kıbrıs'aveBulgaristan'akarşıdır.
BukiralıkkonumunedeniyleABD'yekarşıolmakdurumundakalacaktır.DolayısıylaABDbukiralamaişininfazlayararlıolmayacağınıgörür.AslındaÖzalbedavadandavermekistiyor.YinedeABDfazlayaklaşmakistemiyor.Birazdikkatli
değerlendirilirse,buiyigörülür.
Türkiye'yiBatı'yakiralama,ATolmadıysaABD'yekiralama, o da olmazsa Sovyetler Birliği'ne kiralama olabilir mi?
Sovyetler'in kendisi zaten büyük bir iflasla karşı karşıyadır;
elindebirçokdevletvardır,onlarıbileboşlamakistiyor.Arap
emirlikleriveşeyhleriTC'yinekadarkurtarabilirler?Kurtarsalardı kendilerini kurtarırlardı, kendilerini bile yaşatamıyorlar.BunedenleAmerika'nınelindekiTürkiye'nindepekfazla
kurtuluşşansınınolmadığınıgörüyoruz.ABD'dendestekalan
özelsavaşınfazlauzunömürlüdesteklenemeyeceğiaçıktır.
Bizimdevrimselolanaklarımızartmışmıdır?Budevrimsel
gelişmeler bundan sonraki sürece daha fazla yayılabilir mi?
Buna evet diyoruz; hiçbir dönemle kıyaslanmayacak bir biçimdeevetdiyoruz.TCgerçeğiherbakımdanaşılmayamahkumken,bizimdevrimimizdeherbakımdangelişmeyemahkumdur. Şimdi çok çelişkilidir, ama bizim öncülerimiz ne
orandadevrimselgelişmeyekapalıysa,objektifkoşullardao
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denlidevrimizorluyor.PKK'ninsonyıllardakigelişmelerinin
altındaaslındabirazdabuvardır.Yanibizimgeneldestratejik
vetaktikayarlamamızkadar,tarihinçokönemlibiraşamasındaortayaçıkanfırsatlardaPKK'yidevrimigeliştirmeyezorluyordu.
Öncükonusunabirazdeğineceğiz.Amaçokkısacabelirtelimki,bizimöncümüzadeta“yerimdardır,oynayamam”dercesine, oynamamak için her şeyi yaptı. Devrimdeki rolünü
oynamamak, aynen TC gibi kendini kötürüm kılmak için ne
lazımsaonuyaptı.AmakoşullarnekadarTC'ninaleyhindeyse ve onun için gelişme ve çıkış yolu ne kadar kapanmışsa,
bizimiçinodenlibununtersisözkonusudur.Hergeçengün
artanherolanakdevrimselgelişmeninhizmetindeoluyor.Öncümüznekadarrolünüiyioynamasada,geneldekidoğrultu,
obj ekt if tab an gen işl em es i, bölg es el gel işm el er, esk id en
Kürdistan'ı çarmıha geren tecrit çemberinin yırtılması lehte
işlevgörüyor.Devrim,İranüzerindengüçkazanıyor.Buobjektifbirolgudur.Öyleki,buobjektifdurumasıradanbirdokunuşta bulunulursa, muazzam gelişmeler sağlanabilir. Kadromuz istediği kadar cüceleri oynasın, objektif zemin buna
uygundur.İşteKürdistanhalkıiçindeeskiişbirlikçizeminöyle süratle yıkılıyor ki, halk artan bir biçimde devrime soluk
oluyor. Kadro istediği kadar önüne engel olsun, halk devrim
istiyor. Bugün gidip kentlere bir bakın, nabız yüzde doksandokuz devrimden yana atıyor. Bizim birkaç yaramaz kadromuz istediği kadar oynasın, bu gelişmeyi durduramaz. Yani
artıkhalkınönündedurulamaz.Çünküdevrimselgelişmebir
yaşamhalinegelmiştir.
Türkiye cephesinin de eskisi gibi cumhuriyeti yaşatan bir
cephedeğil,tamtersineyıkılanbirzeminhalinegelmesisöz
konusudur.Bizorayıörgütlemedik,amamuazzambirdestek
ve sempati geliyor. Demek ki, bütün bunlar şu anlama geliyor: İç ve dış objektif koşullar, ulusal, siyasal ve ekonomik
düzeydebütünüylePKKgibibiroluşumagüçveriyor.
Tabii bu kendiliğinden olmadı. Belli bir stratejik ve taktik
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dayatma olmasaydı, objektif koşullar ne kadar olgun olursa
olsun, kesinlikle kendiliğinden sonuç alınamazdı. Bizim aslındabütünbugelişmeleristratejikolduğukadarbellibirtaktikyaklaşımladaelealdığımızbellidir.Öncürolünüoynamadı, kadro özellikle rolünü oynamadı; ama stratejik ve taktik
planlamadaveasgaridüzeydedeolsabazıuygulamaesaslarınıoturtmada,bizbüyükbirçabaylaroloynadık;aslındahala
peşinde koştuğumuz şey de budur. Nitekim şunu iyi görmek
gerekir: Birçok kadroya kalsaydı, çoktan kırk türlü yenilmemiz gerekiyordu. Bizzat birçok kadromuzun özdeyişleridir:
“İnanmadığımız veya güç yetiremediğimiz bir devrim bizi
aşıyor”diyorlar.Kitlelerinvegelişmelerinkendileriniaştığını
söylüyorlar.Bu,planlamylavebirokadardastratejikvetaktikdüzeydeasgaribirtemsiletmegücüyleolmuştur.Bazıobjektifzeminlerdoğduğundaoralarasubjektifmüdahaleyapılmış, yani bilinç veya örgüte kavuşturma sağlanmıştır. Asgari
düz eyd e ve çok yet ers iz de ols a, bunl ar birl eş ik olar ak
PKK'nin stratejisi ve taktiğine güç vermiştir. Aslında birçok
tıkayıcı öğeye rağmen, sınırlı bilinç ve örgüt çabaları taktiği
işletiyor. Tabii taktik işleyince strateji de can buluyor. Özellikle gerillaya yönelik ve yine halka yönelik bütün olumsuz
dayatmalararağmençıkışyaptırabilmemizsanıldığındandaha
fazlagelişmeyeveyaçözümgücünedoğruyolaçarken,kazananınaslındaPKKçizgisi,onunideolojikvepolitikdoğrultusu,stratejikvetaktikplanlamasıolduğugerçeğigörülmelidir.
Önümüzdekiyıllarakesinlikleegemenolacakçizgilerdenbirisi budur. Gittikçe öne çıkan devrimci çizgi, PKK öncülüğündeifadesinibuluyor.Bütünbelirtilerçokaçıkçagösteriyor
ki, gelişmeler durdurulamayacağı gibi sınırlandırılamaz, gelişmelerin önü açıktır. Birçok yan etken her geçen gün artan
birbiçimdebugelişmelerehızkazandıracaktır.
Denilebilir ki, önümüzdeki dönemde uluslararası süreç
PKK'nindevrimsürecinebüyükgüçkatacaktır.Karşımızdaki
müthişanti-demokratikveinsanlığınhiçbirgerekçeylekabul
edemeyeceğiucubecumhuriyetkendiniyenilemezse,devrim94

ci dayatmamız altında kendini reformdan geçirmezse tamamen kaybedecektir. Uluslararası ve bölgesel gelişmeler, bu
konudabütünüylePKK'nindevrimselsürecine,onungittikçe
somutlaşmasına,canvegüçkazanmasınaartanbirhızlaetkidebulunacaktır.ElbettebuTC'ninaleyhinedir.
İkincisi,PKK'ninKürdistanhalkıtemelindebüyükbirgüç
kazanmasısözkonusudur;Kuzey'deveGüney'debütünsınıf
vetabakalardangüçkazanmasısürecinegirmesisözkonusudur.1990'lardanitibarenkitleselleşme,giderekkentlereyayılma,kırsalalandaköylülüğün,kentlerdeişçi,gençlikveesnaf
kesiminin dalga dalga katılması durumuyla yüz yüzedir. Demekki,halkınkendisiningüçkatmasıartanbirtempoyladevamedecekvehemdeönündedurulamazbiçimlerekavuşaraksürüpgidecektir.Enönemlisivedahaçokda,sonuçalıcı
yumrukvetutumunifadesiolarakbundansonraöncününkendisinidüzenlemesikesinleşecekveyaartıkoynanmayacakbir
durumda vücut bulması ve somutluk kazanması söz konusu
olacaktır.YaniPKK'ninşimdiyekadardahaçokideolojikve
politikdoğrultusu,stratejikvetaktikyönelimleriylekazandığı
gelişmeyi kesin zafere kadar götürmenin vazgeçilmez aracı
olarak, gerçek bir parti örgütlenmesine doğru bir kadroya
ulaşmaadımıeşlikedecektir.PKK'yiartıkyaramazkadronun
elindenkurtarmak;büyükbirinatla,oldukçagericiözellikler,
tutumvedavranışlarlaişlerinönünütıkayanöğelerdenkurtarmak zorunludur. Aslında bu bir anlamda sınıf çatışmasıdır,
hatta ulusal etkilerin çatışmasıdır. Bu, PKK'nin ideolojik ve
politik doğrultusuna kadro düzeyinde cevap verip vermeme,
özümseyip özümsememe, PKK'nin doğrultusuna gerçekten
sahip çıkıp çıkmama ve ona ulaşıp ulaşmama sorunudur. Bu
konudaverilenmücadeleyiküçümsememekgerekir.Herşeyden önce de bu mücadeleyi doğru tanımlamak ve gerekeni
yapmakbüyükönemtaşıyor.
III-Parti içi sorunlar ve doğru çözüm yolu
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Çok kısaca ortaya konulduğu gibi, PKK'nin öncülüğünü
yapmakisteyenleraçısından,sorungerçektengeneldebirdurumdeğerlendirmesindekinoksanlıktan,sosyalizmanlayışındaki eksiklik veya yanlışlıktan ya da bölgesel durum değerlendirmesinin yanlışlığından kaynaklanmıyor. Bütün bunlar
doğru yapılmıştır. Yine sorun Kürdistan halkının, Türkiye
halkınınvehattabölgehalklarınındesteğinisağlayıpsağlayamam as ınd an kayn akl anm ıy or. Ayn ı şek ild e büt ün bunl ar
olumluyöndehalledilmiştir.Çizgiolarakideolojisi,politikası, stratejisi ve taktik adımlarının yerinde belirlenip belirlenmemesinden veya gelişip gelişmemesinden de kaynaklanmıyor.Bukonudadagelişmeolumludur.GerçektenPKK'ninen
canalıcısorunugelipkadroveönderkomutarolünüoynaması
gerekenlerin iç ilişkilerinde, parti içi ilişkilerinde ve yaşam
tarzlarında düğümlenip kalmıştır. Biz bu durumu ne basite
alıyoruz, ne de öyle aşılamaz bir durum olarak değerlendiriyoruz.Bizimsonyıllardabüyükbirçabaylayürütmekistediğimiz mücadele de buydu. Özellikle parti içi çözümlemelerde,büyükbirtartışmaolduğukadarbüyükbirçözümgücündeveçekişmedeifadesinibulanmücadelenintarihselanlamı
budur.
BumücadeleyisadecePKKiçibirmücadeleolarakdeğerlendirmemekgerekir.Bizegöremevcutbirçoksosyalistpartinintıkanmasınınasılnedenikadroçözümlemesinitamgeliştirememeleri, devrimi kendi kadrolarında başaramamalarıdır.
Birörgütkendiiçindedevrimigerçekleştirmezvebunukadrosuna dek sağlama almazsa, bürokratlaşmaktan kurtulamaz;
buörgütdevletielegeçirsede,odevletibürokratlaştırır;eğer
söz konusu olan sosyalizm ise, bu da ciddi bir sapmaya yol
açar, demokraside ise diktatörlüğe yol açar. PKK'nin iç çözümlemesi veya kadro çözümlemesi son tahlilde reel sosyalizmin bir tıkanıklığını da başından mahkum etmek, kendi
içindebunaizinvermemek,işlemeyenbirdemokrasiyiveörgüt gücü üzerinde hızla diktatörleşme eğilimlerini kabul etmemek,sosyalistvedemokratikniteliğinedayatılansınıfdışı
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eğilimleri ortadan kaldırmaktır. Kürdistan söz konusu olduğunda,bunafeodaletkidedahildir;ağalıközellikleriveburjuvalaşma da, biraz etkili olduğu için kemalizm de dahildir.
Bunlarınikisideaslındadevriminkarşıtıdır,dolayısıyladevrimle karşı-devrimin çekişmesidir. PKK'nin içinde sürüp giden mücadele dünya çapında da vardır. Sosyalist partiler bu
mücadeleyi başından itibaren dikkatle yürütmedikleri için,
bürokratikaygıtlarhalinegelmektenkurtulamadılar.Proletaryadiktatörlüğüadıaltındaentehlikelitekelcibürokratikdiktatörlüklerin gelişmesi önlenemedi veya böyle bir gelişmeye
uğramaktankurtulunamadı.
PKK'de işte bir de bu anlamda önemli bir soruna çözüm
getirilmek isteniyor. Kendi içinde partiyi bürokratikleşmeye
veanti-demokratikleşmeyegötürecekbütüneğilimlervekişiliklere karşı muazzam bir mücadele verilmiştir. Gerçekten
şimdi bunu çok daha iyi görüp değerlendirebiliyoruz. Aşiret
havalarıyla,kemalistüslupla,ağalıküslubuyla,lümpenlikve
serseriliktarzındayığıncakendinidayatmabiçimlerinişimdi
değerlendiriyoruz. Bunlar neyin nesidir? Bunlar çatışmaya
yolaçtılar.Bunlarçokönemliçabalarınsınırlıbazıürünlerini
gaspetmek istediler. Kolay şef olmak, kolay bürokrat olmak,
kolaydevriminmemurlarıolmak,küçükağacıklarolmakistediler.Lümpenlerveserserilergibipartiiçindeyaşamakistediler.Demekki,bunlarakarşıçokgüzelbirmücadeleverilmiş
oluyor. En iyi tarihsel mücadelelerimizden biri de herhalde
budur. Unutmayalım ki, Kürdistan toplumunun kemalizmle
iğdişedilmişçelişkiliyapısınınPKK'yevuruşuöylesaltmahalli bir o lay değildir. Tarihsel ve güncel değerlendirmeler
içindeelealdığımızda,bununçokciddibirinsanlıkproblemi
olduğunu, ulusal olduğu kadar sosyal bir problem olduğunu
göreceğiz. Dolayısıyla mahalli değil, evrensel ve tarihsel
özelliktebirdayatmaolduğunugöreceğiz.Bunuçözümlemek
demek, sadece mahalli bir kördüğümü çözmek demek değildir;sadeceKürtkimliğiniveyaçürümüşlüğünüveherbakımdan bitirilişini çözümlemek değildir. Bu, tarihselliği olduğu
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kadargüncelliği,ulusallığıolduğukadaruluslararasılığıveen
önemlisidegeleceğiensağlambirbiçimdeçözümlemeyisağlamakdemektir.Yapılanmücadeleninanlamıbudur.
Çözümlemeleri yeterince değerlendiremediniz derken, bizimkastettiğimizbirazdabudur.Unutmayalımki,butemelde
biröncüçözümlemesiolmazsaneuluslararasıgelişmelerdeğerlendirilebilir,nedemevcutsosyalveulusalyapınındeğerlendirilmesiyapılabilir.Enkötüsüde,kalıntılardüzeyindede
olsa taşırılan etkiler, bizim tipin devrimci değerleri yaymak
veegemenkılmakbiryana,birpartiyikendişahsındatüketmesini kaçınılmaz kılar. Bu konuda bazı örnekleri sıraladık:
İncelersenizgörürsünüz.Devrimiveyapartiyikendişahsında
kaçdefatasfiyeedenlerçıkıyor.Onuniçinde,kendileriniçözemeyen insanlar her türlü gericiliğin taşıyıcısıdırlar, dedim.
Potansiyelolarakönemliorandabukonumuyaşadığınızıbilmelisiniz.Bunubirçözümlemegücünevetecrübeyedayanaraksöylüyorum.
Sizin PKK'lileşme niyetlerinize yüksek bir ilgiyle karşılık
veriyoruz.Helehelemilitanlaşmaçabalarınızabüyükbirdesteksunuyoruz.Amakendinizinpotansiyelolarakneyleyüklü
olduğunuzudagöreceksiniz.Netürsosyalizmleyüklüsünüz,
netürdemokratizmleyüklüsünüz?Sosyalbirgerçeklikolarak
neyle yüklüsünüz? Hangi sosyal realiteyi taşıyorsunuz? Bunun kültürel ve ahlaki boyutu nedir? Bu konuda olumlu temeldeçözümlenmişbirkişilikvarmı?Buetkilerineredenaldınız?Aileocağındanmı,sömürgecikurumvekuruluşlardan
mı, emperyalizmin metropollerinden mi, ortaçağın köhnemiş
ocaklarındanmıaldınız?Sizeşekilverennedir,taşıdıklarınız
nelerdir?Bunlarönemliolduğu,birçoksosyalistvedemokratik partide doğru ele alınamadığı için, bu partiler daha sonra
despotizmin, şefliğin ve anti-demokratizmin kaleleri haline
geldiler. İşte bizim verdiğimiz büyük kavga, öncünün bunu
aşması içindir. İyi niyet başka, gerçekleşen başkadır. Sosyalizm ve demokrasi özlemleriniz başka, ilişkileriniz başkadır.
Amabizbundanhareketlehiçkimsedeartniyetvekasıtara98

mıyoruz. Zaten gerçekleşen deneyimlerde de bu sonuca art
niyetinyolaçmadığı,tersineiyiniyetveiyihayallerinyolaçtığıgörülenbirgerçektir.Dolayısıylabizimpartibünyesinde
sonyıllardayürüttüğümüzçözümlemeler,butemeldearınma
ve netleştirme birçok yönüyle yalnız ulusal ölçülerde değil,
uluslararası ölçülerde de değerlendirilmeyi gerektirmektedir.
Hala görüyoruz ki, bütün bu çalışmaya ve mücadeleye rağmen,öncüsorunuhalledilmektenuzaktır.
Bendevrimiçinenbüyüktehlikeyi,PKK'ninoldukçagelişen doğrultusunun önündeki en büyük tehlikeyi özel savaş
olarakgörmüyorum.Özelsavaşınkendisibizimiçinbirgelişme nedenidir. Onun her gün geliştirdiği biçimler ulusal ve
uluslararasıalanıayağakaldırıyor.Tehlikeoradadeğil,tehlikeöncününkendiiçindedir.Şimdiişleridurduranvetıkayan,
aynı zamanda ne ettiği ve ne kazandırdığı belli olmadan bir
günde örgüte hükmetmek isteyen, bir bölgeye ve mıntıkaya
birgündeağalığınıdayatan;ciddibirgelişmeninnasılsağlanacağını,nasılplanlandığınıveörgütçalışmasınınneyiistediğinibilmeden,bunlarıhiçdikkatealmadanvehiçbirşeyyapmadanbirgündekendilerinizırzopdayatanörneklerazdeğildir.Helebirdeiyiniyetlivekarasevdalıoldularmı,bunlarla
ne yapacağız? Kürdistan kişiliğinin bu temelde dünyada en
kof, en problemli ve enkaz haline gelen bir kişilik olduğunu
gözönünegetirildiğinde,bizneyapabiliriz?Görülüyorki,bu
öyle sandığınız gibi basit bir mücadele değildir. Bu aynen
TC'ninkendisiniyenileyipyenileyemeyeceğigibiağırbirsorundur.
Sizin için kendi kendime şu soruyu soruyorum: Acaba
mevcutbubireyler,özellikletıkamaktavegelişmemekteısrar
eden bireyler de TC gibi artık kendilerini yenileme ve hatta
reformeetmeyeteneğinesahipdeğillermi?Devrimcileşmeyi
bırakalım, reformcu olsalardı da belki bir kıymetleri olurdu.
Çünkü reformcu olduk diyenler, ikinci gün özel savaşın emrindedir. Özel savaşın emrine girmeden bir reformcu olabilir
misiniz,sorusunusoruyorum.
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Belkibazıtutkularınızolabilir;amatutkularayrı,gerçekler
ayrıdır; devrimin dili, üslubu ve vuruş tarzı ayrıdır. Lümpen
olmanın,serseriliğinanlamıyoktur,ağalıkvejandarmalıktaslamanındabiranlamıyoktur.Devrimapayrıbirolaydır.Devrimin dili, üslubu, duygusu, düşüncesi ve yürüyüş tarzı ayrıdır.Bukonudakendinizigözdengeçirecekvemümkünseçözeceksiniz.Gericilikteısraretmek,TC'ninözelsavaşıgibibir
özel savaşın PKK içinde sürüp gitmesi demektir. Biz buna
özelsavaşındolaylıetkileridedik.Zindanda,Botan'daveyurt
dışındabunasılgelişti?Buinanamadığımızvefakatgerçekleşen bir durumdu. Hepsi de iyi niyetliydi, ama bununla bir
şey kurtarılamadığı gibi, en iflah olmaz tipler başımıza bela
kesildiveyabunayolaçıldı.
Tartıştık,günlerdirtartışıyoruz.Yanıbaşınızdaelinizisallasanız halledeceğiniz sorunlar var. Neden biraz saygılı davranıpdabugelişmeyesahipçıkamadınız,çıkamıyorsunuz?On
yıldır silahlı savaşımın içinde olanlar var, örgüt çalışması
içindeolanlarvar.Niyeyapamadınız,diyorum.Hemenkendinizdenkorkun,herşeydenhemenvazgeçin,demiyorum.Ama
korkarımbirenkazsınız,korkarımkendiniyenidenüretmeyeteneğiolmayan,yaşamaveyenidenüretmeninolanaklarıartık
kalmayanbirileridurumundasınız.Buağırbirdeğerlendirme
olur, belki böyle olunabilir. Peki, elinizi sallamanız halinde
tutabileceğiniz ve yapabileceğiniz şeyler varken, neden yapmıyorsunuz? Belki de ölüsünüz. Tabii çok canalıcı bir gelişmeyesahiplikedemez,doğrularaveyaşamdeğerlerinesahip
çıkamazsanız, yüreğiniz bile çarpmazsa, sizde yürek ve dil
varmısorusunusormakhakkımızdır.Bukonudatıkanankim,
dilitutulankim,rotayıtutturamayankimdir?Gerçektenkendinibirkötürümdurumunasokankimdir?Öncüböyleolabilir
mi?Dolayısıylasorunuortayakoyarken,aslındaciddibirdurumdanbahsediyoruz.Benimiçintoplumunçerçevesi,toplumunçeperlerisorunudur,amaöncüylecevapolmayaçalışıyoruz.
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minsubjektifkoşuludur.Kibunlarevrenseldoğrulardır;subjektifkoşul,yaniöncüdevrimiçingereklidir.Öncüeşittirbilinç ve örgütleme olayı, bu da eşittir devrimin doğrultusu.
Şimdiye kadar bütünüyle doğrultu ve bu doğru doğrultuya
güç veren objektif zemin işleniyor, gelişmeye yol açıyor.
Ama onu tam da vuracak ve kesin zafere götürecek (ki, bu
mutlaka gereklidir) öncünün bilinç ve örgütçülük düzeyi büyükproblemdir.İçindebunalımvar,hertaraftaçekiştirmevar,
heryönüyleeskiyihortlatmavar,düşmanıkonuşturmavardır.
Özelsavaşınkendisiolma,hattaözelsavaşbirimleriveöğelerininyapamadığıtahribatıhemönderlikadına,hemdebizden ve partiden güç alarak yapma vardır. Şimdi biz bunları
görmeyip de hangi devrimci öncüden bahsedeceğiz? Bütün
bu noktalarda çok öfkeliyiz. Dinin müminleri bile bu kadar
sorumsuzolamazlar,onlaryinedeyücedirler.Sizsosyalizmi
esasalanlar,doğrultuylaoynandığıvedoğrultununönükesildiğizamanasgarikorumaveyürütmeyibilmez,olanaklarelverdiğindekullanmazsanız,öncününiçindeneişinizolabilir,
öncününkoşullarındanegeziyorsunuz?Buyaşantınızınanlamınedir?
Belki başka modeller sizi etkilemiş olabilir. Biz doğruyu
koyuyoruz,öncürolünüsizeyakıştırmakistiyoruz.Bendaha
bu durumun gerillaya ve halka nasıl olumsuz yansıdığından
sözetmiyorum.Zatenhergüntartışıyoruz.Halkımızayaktadır. Birkaç önderin gerçekten ufak bir dokunuşu her alanda
gerillayı fışkırtabilir. Her yerde serhildanlar var. Ama kadro
oynuyor.Öncüyühalletmeyeçalışıyoruz.Dediğimgibi,sorun
sadece gerilla ve serihildan taktiğini kurtarmak değildir. Bu
birbütünolaraksosyalizmevedemokrasiyesolukaldırmaanlamınageliyor.Eğerbensizinkişiliğinizdenbukadarkorkuyorsam, “değerlerle nerede ne kadar oynayabilir” diyorsam,
siziniçinişlerağırdemektir.Çevrenizebakın:Gelişmelerene
kadaryolaldırıyorsunuz?Mevcutdeğerleribilenekadarkoruyabiliyorsunuz? Yaşamı ne kadar çekici kılabiliyorsunuz?
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cülükten, hatta sosyalistlik ve demokratiklikten bahsetmeyelim.Bunlaroldukçagaripsediğimizgelişmelerdir.Katkısunamamakveçözümgücüolamamak,tersineengelolmakveyinedevarımdemek:İnsankendisinialdatırdabukadaraldatamaz.
Şunuısrarlavurguladım:Mevcutdüzenveailenizsizikötü
yetiştirmişolabilir.Şimdiyekadarpartidışıyaşantınızolabilir.Amaburayagelişinizdeveyabellibiryoğunlaşmaylayüz
yüze kaldığınızda, artık doğruya geleceğinizi unutmamalısınız.Eğerbukonudaönemlitarihselgörevlerinsahibiolacağınızı söylüyorsanız, mutlak anlamda bazı temel esaslar dahilinde yürümesini adınız gibi belleyeceksiniz. Bunlar bizim
içinyaşamdemektir.Engelolmakonumunubiryanabırakın,
bu konuda kendinizi yağ gibi işleyen bir ifadeye kavuşturacaksınız. Öncülük böyle bir olaydır. Bununla çok oynandığı
için vurgulamaya çalışıyorum. Bunu kendi kişiliğinizde halletmenizgerekir.Buhalledilmezse,örgütüzerinegenellemeler yapmak ve genel eleştirilerle yetinmek bir hiçtir. Sizdeki
çözümgücünekadardır?Kendiniziveçevreniziyürütmegücünüz ne kadardır? Örgüt içinde uyum gerekir; örgüt içinde
çatışmavemücadeleolsabile,bununsınıfsalveulusalanlamının olması gerekir. Kimden yana tavır alıyorsunuz, neyin
mücadelesini veriyorsunuz? Esas alınan hangi ulusal çıkar,
hangitoplumsalçıkar,hangiinsaniçıkardır?Dağıtıyormusunuz,ilerletiyormusunuz?Bukonulardabiziiknaedeceksiniz.
Görülüyor ki, öncü sorunu PKK'nin hala üzerinde en çok
durduğu bir sorundur. Özellikle kadro çözümlemesi, kadronun bilinç ve örgütleşme durumunu doğrultuya cevap verecek, doğrultuyu yönetecek ve yürütecek tarza ulaştırmak ve
biçimine kavuşturmak ciddi bir sorun olarak önümüzdedir.
Buradaki bu temel çalışmamızın da amacı çözüme katkıda
bulunmaktır.Gerçektendiğerbütünçözümlerdebunabağlıdır. Gerilla ve serhildanı geliştirmek, iç ve dış bütün ilişki
alanlarınıgeliştirmek,öncününniteliğinibutemeldeçözüme
vegelişmeyekavuşturmaklamümkündür.Öncüteorisiböyle
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olduğugibi,uygulamasıdabutemeldesağlanmadan,çokiyi
niyetli olsanız veya çok doğru bir yığın özlemleriniz ve görüşlerinizolsada,hayatageçirmeşansıolmaz.Öncügerçeği
teorik olduğu kadar pratik olarak da halledilmeden, şimdiye
kadaradınamücadelevesavaşdediğinizşeylerhepboşagider,hattayaşamınızbileboşagider.Onuniçinöncüsorununu
mutlaka belli bir çözüme kavuşturmanız gerekir. Demek ki
önümüzdekidönemielverişliiçvedışkoşullardaherbakımdan zaferle taçlandırmak istiyorsak, bu öncü denilen sorunu
devrimdezaferimümkünkılacak(sadecetaktikdüzeydedeğil
stratejikdüzeydede,sadeceulusaldeğil,uluslararasıdüzeyde
de mümkün kılacak) düzeye getirmede çabalarımızı yeterli
kılacağız. Gerek içeriği, gerekse biçimlenmeyi bütün bu gelişmelere elverecek, bu gelişmeleri yönetecek, yürütecek ve
denetleyecekkadaryeterli,güçlüvebaşarılıkılacağız.
Öncü sorununa çok kısaca böyle yaklaşıyoruz. Bununla
bağlantılıolarakgerillanınvehalkkitlelerinindebizzatkabaraneylemliliğisözkonusudur.Bugelişmelerinsorunlarıvardır. Hiç kuşkusuz önümüzdeki dönem böyle bir öncülük yeterliliği ile kazanılacağı gibi, öncünün de bu kazanımını en
çok bu iki araca yüklenerek gerçekleştirmesi söz konusudur.
Yani öncü gerillayı oluşturur, geliştirir ve işletirken, zaferin
temelkoşulunuyerinegetirecekolanhalkıngenişsiyasaleylemliliğini örgütleyip koruyarak zaferin temel bir ayağı olan
buaracarolünüoynatırsa,zaferdekirolünüoynayabilir.Sadecekendiiçindeiyiöncüolduğunusöylemekleburoloynanmaz.Bununbaştagerillaya,serhildana,ittifaklara,diplomasiye ve sosyal yaşama yansıması gerekir. Öncü bu konularda
yeterlilikkadarbaşarıyıtutturanbirdüzeyiyakalarvebirçabayıgösterirse,bununkararlılıkdüzeyikadarçabayeterliliğini de sağlarsa, zaferdeki vazgeçilmez rolünü oynayabilir.
Önümüzdeki dönemin çok önemli bir taktik evresini yetkin
bir planlamayla kazanmaya çalışırken, öncüye ilişkin temel
sorunlarıveonundoğruçözümyolunuböylebelirtebiliriz.
Bununla bağlantılı olarak, daha acil güncel eylem ve örgüt
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sorunlarımızsözkonusudur.Hiçkuşkusuzbunlarbüyükbiraciliyetlecevapvermemizgerekensorunlardır.Özellikleplanlama
sözkonusuolduğunda,dahaçokkısabirdönemienbaşarılıbir
biçimdekazanmayıamaçlar.Denilebilirki,ilkdefaiçindengeçilenbirsürecianlamlıbirbiçimdedeğerlendirmeveenazkayıpla azami kazançlara dönüştürme şansı elimizdedir. Güncel
gelişmelerisüratlendirmekveönemlikazanımlaradönüştürmek,
hiçbir dönemle kıyaslanmayacak bir biçimde artan olanaklara
sahiptir.Hiçkuşkusuzöncüsadeceyakıcıgüncelgörevleriçin
düşünülmüyor.Öncü,devriminbütünaşamalarıvehattasonrası
içindeönemliişleviolanbirolgudur.Yaniöncüsorunutaktik
birsorundeğildir,acilolduğukadaruzunvadelidir.Devrimsel
dönemdeolduğukadar,devrimsonrasıiçindegeçerlidir.Bunlar
planlama,özellikledarvesüreklibirplanlamaiçinbiryönüyle
anlamtaşır.Ciddibirplanlamasağlambiröncüyüesasalır.
Butemeldeöncüsorununabirazağırlıkverdik.Amaplanlamadaasılağırlıkvereceğimizhusus,içindengeçtiğimizdönemin özell iğ id ir. Biz bun a öneml i bir takt ik dön em, hatt a
PKK'nin stratejisinde önemli bir gelişmenin sağlanacağı bir
taktikdönemdiyoruz.1992'yekadarolansüreciiyikestirmeye
çalışıyoruz.Bununiçin,ortayakonulduğugibi,bölgeselgelişmelerleTürkiyeveKürdistan'ındurumuhaylikazandırıcıniteliktedir. PKK öncülüğü de çözüm gücünü yakalamada ilerlemiştir.PKKöncülüğü,sonyıllarınbüyükçözümlemevetecrübesinedayanarak,sorunlaragöğüsgerebileceknoktayagelebilmiştir.HattaTC'yealternatifolabilecekkadariddiavepratiğin
sahibiolmayadoğrugidiyor.Mevcutsorunlarıhızlaaşabilecek
yeteneğe az çok kavuşuyor. Bireysel düzeyde bu herkes için
aynı olmasa da, örgüt öncülüğü düzeyinde giderek kendisini
egemen kılmış bir durumdur. Dolayısıyla daha çok planlamanındiğeryönleriönemkazanıyor.Planlamanınsağlambiröncüyüesasalaraktemelkitleeylemliliğinidüzenlemesidayatıcı
oluyor.Bunadahaçokağırlıkvermekönemtaşıyor.Tabiigerilla söz konusu olduğunda, gerillanın derinliğine ve genişliğine
yayılması,harekatlarıvetaktikleri,hattaçalışmavevuruştarzı104

nakadaryenidenbirnetleşmeyevegittikçeayrıntılıbirplanlamaya doğru gidilmesine ihtiyaç gösteriyor. Serhildanlar da
güncelbirolayolduğuiçin,özellikleörgütselveeylemselbiçimlerinedahayaratıcıyaklaşmak,partigüçlerininartıkserhildanlardaçokdahaiyibirkomutarolünüoynamasıönemkazanıyor.Bukonudayapılacakhatalarveiçinedüşülecekeksiklikler,gerçektenbüyükkayıplarayolaçabilir.Amabuyerinegetirilecekgörevlerindebüyükkazanımlarayolaçabileceğicanalıcıbirsüreçtir.
Diğer alanlarda da benzer bir düzenlemeye ihtiyaç vardır.
Hattabunadiplomasiyideeklemekmümkündür.Kültürcephesi,ittifaklarsorunuvardır.BaştaTürkiyesoluolmaküzere,
Ortadoğu'daki bazı köklü ittifakları daha da derinleştirmek
gerekir.HattabirbütünolarakPKK'ninkontrolüaltınagirdiği
için,kitlelerinsosyalveekonomikyaşamınadauyguntaktiklerlemüdahaledebulunmakgerekiyor.İştebütünbuhususlar
nekadariyibiröngörüyekavuşturulur,yaninekadariyibir
planlama ve tasarıya dönüştürülürse, o denli az kayıplı veya
daha iyi öngörülü bir önderlik görevi yerine getirilir. Elbette
buyoğunbirçabaylagerçekleşir.Buiseonunçalışmavevuruş tarzı ile temposudur, tamamen öncünün sorumluluğudur.
Yani modern öncülük rolü oynanmak isteniyor; bu konuda
kendirolünükavramakvegerekleriniyerinegetirmek,gerçek
anlamdazaferikazandıracakbirörgütünöncülüğüsıfatınıtaşımak demektir. Biz buna oldukça önem veriyoruz. Şimdiye
kadarki planlama gruplarımız bunu sözde kabul etmekle birliktepratiktefazlabaşarılıolamadıklarınıgösterdiler.Kendileriniçokçaeleştirdik.Yinebellibireleştiriyapmalıyız.Yani
öncününgerillayavediğerbirçoktemelmücadelealanlarına
ilişkinolarakrolünüoynamamasınıeleştirmeliyiz.Eğerbundan sonra iddialı yürüyeceksek (ki planlama grubunu zafere
götürebilecekçabalardansözediyoruz),işleributemeldebaşarıyagötürmekistiyorsak,buçabayakatılımıbunumümkün
kılacakbirdurumagetirmemizgerekiyor.
Gelişmeleriilerletmeninmümkünolduğunugörüyorsunuz.
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Öyleçözümlenemezvealtındankalkılamazdurumlarsözkonusu değildir. Ama sorunlar üzerinden atlanarak, kenarından
geçilerekveyaçoğunuzunhayalhanesinisüsleyenyaklaşımlarla aşılmıyor. Geçmiş planlamalar veya pratiğe yürümenin
tecrübelerinden çıkardığımız dersleri çok özlü olarak böyle
dile getiriyoruz. Sanırım bu konuda kendisini yakalaması ve
süreceegemenkılacakdurumagetirmesigerekenkonumdasınızveyaçoğunuzundurumubudur.Çokyanılgılıyaklaşımlar
nekader,nedevazgeçilmezbirkişiliközelliğidir.Bunlarıkabuletmiyoruz.Bunuısrarlavurguladımvevurguluyorum.
Hiçbir şeyin artık halkımızın da vazgeçilmez bir beklentisi
haline gelen onurlu bir yaşamın önüne kendini engel olarak
diktirebileceğinisanmıyorum.Kimseninnebunahakkı,negücü ve ne de bunun gereği vardır. Eğer bunlar bütünüyle böyleyse, o zaman kendinizi gelişmelerin emrinde iyi işleyen bir
mekanizmanınenazındanküçükbirvidasınadönüştürmemenizdüşünülemez.Benenkazteorisini,kimilerinintıkanmateorisinivedüşürülmüşlüğünüanlarım;bunlarıençokdabizortaya koyduk. Ama öte yandan biz işleyen bir mekanizmayız.
Enkahramancadirenişleremalolsada,şimdiyekadaryaşamı
dakendikişiliğimizdeveörgütümüzdebutemeldeyaratanbir
hareketiz. Dolayısıyla çözüm gücünün varlığını görmemeyi,
görüp de gerekeni yapmamayı şiddetle mahkum ediyor ve
kimsenin bizi böyle uğraştırmaması gerektiğini söylüyoruz.
Hiçkimsebizegeçmişyaşamınetkilerinivelümpenliğidayatmamalıdır.Budayatmaiyiniyetlivesafçadaolsa,sonuçitibariyle anlamlı değildir. Biz tarihin çarkını artık kendi lehimizdeveiyihızlanmışbirbiçimdedöndürmekistiyoruz.İkide
birönüneçıkıpbuçarkıçatdiyekırmakistemiyoruz.Bukendimizesaygınınbirgereğidir.Bunaoldukçabağlıolduğunuzu
sanıyorum.Yanisoyluyaşamdeğerlerinebağlılığıngereğide
budur.
Bütünbunlardanörgütünkölesiolunsonucuçıkmıyor.Hayır, en geniş inisiyatifin sahibi olun, deniliyor. Ama bir yerlerde gelişmenin bütünlüğü içerisinde onu yıkmayacak ve
106

gerçekten ona katkı olabilecek bir yürütücüsü olun. Bunun
kadar doğru ve yerinde bir saptama olamaz. Sizden başka
şeyler de istenemez. Nasıl yaşarsanız yaşayın, nasıl yerseniz
yiyin,bunlarbizifazlailgilendirmez.Bizidahaçokdevrimin
bu tarzda ele alınması ilgilendirir. Bu temelde yüce bağlılık,
yaratıcılıkveolmazsaolmazkabilindesonuçalmakilgilendiriyor.Bunundışındayaşamolanağıyoktur.Belkişimdiyekadaryaşadıkdiyebilirsiniz,amabenyaşamayacağımıveyaşatmayacağımıgörüyorum.Milyonlarınönderlikbazındayüklediğiyaşamtutkularıvekadrogücüolaraksizlerinyüklediğinizyaşamınızıgötürmeaçısından,birdekendiaçımdanböyledir.Bendebirözgürlükçüyüm,benimdeözgürlüktutkularım vardır, o açıdan bunları belirtiyorum. Bunların bundan
sonraçözümlenmemesiiçinfazlabirnedenbulamıyorum.Bu
konudahepinizinyerliyerincebirroloynamamasıiçinbirnedenbulamıyorum.Hattasizinpartiylebirçekişmenizveyasavaşınızvarsa,onundadoğrubiçimlenmesiniesasalın,diyorum. Kendinize çok güvenebilirsiniz, partiyle çok iyi savaşmakisteyebilirsiniz.Bundadaricamşuydu:Yöntemiiyibelirleyin.Sizindayattığınızbirtasfiyecilikse,örgütündekendisinisavunabileceği;sizindayattığınızkörkütükbirbağlılıksa,
partininbubağlılığıkabuletmediğiveetmeyeceği;görevlere
son derece lakayt kalmaksa, bunun da bir suç teşkil ettiği
açıktır.Bütünbunlarınörgütlenmeyekarşıdirenmeolduğunu
belirtiyorum.
Lütfen,izinverindeörgüthiçolmazsakendiyasalarınıveya yaşamın yasalarını yürütmede kendisini savunsun, diyorum. Eğer “bir canım var, örgüt gitsin de canım kalsın” dersen,senincanınınyaşayıpyaşamaması(kicanınınolupolmadığı da belli değil) önemli değildir, ama milyonların umudu
ortadadır.İnsanböyleyaparmı?Bendemilyonlaraözgürlük
istiyorum, tarihe özgürlük istiyorum, bir halka özgürlük istiyorum.Amasenkörkütükvezavallıkalmışsan,birzavallıysan,ozamanadamaburadanearıyorsundiyesorarlar.Kendinebiçimvermemişsen,ufacıkbirihtiyacıgidermiyorsanveya
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başa belaysan, ne geziyorsun? Bütün yaramazlıklarınıza özgürlük,bütünkölelikkalıntılarınaözgürlük,örgütüişletmeme
veyürütmemeyeözgürlükdiyorsunuz.Buçokkötübirözgürlüktalebidir.Yanikendikarnınızıbiledoyuramayacakvehatta sizi koruyamayacak bir özgürlük talebiniz ve de özgürlük
olamaz.Bu,kendiniyitirmişliğin,haddinibilmezliğinvehatta kendine saygılı olamamanın özgürlüğüdür. Ben böyle bir
özgürlüğeinanmıyorum.Özelliklebundansonrabunayaşam
hakkıtanımamak,fazlayarabereyeyolaçmadanbutipinözgürlük anlayışına izin vermemek gerektiğini düşünüyorum.
Butipinhiçbirözgürlüktutkusuyoktur.Bizbubüyükyanılgıyıhalkayansıtırsak,bu,köleliğe,ihanete,bağımlılığaveher
türlü düşükünlüğe özgürlük olur. Ben bunları lanetliyorum,
partiiçinetaşırılmışlıklarınıdalanetliyorum.
Birbirimizi iyi tanıyacağız, tanıdıkça doğru temelde yürümeyeçalışacağızvebaşaracağız.
2 Ağustos 1991

PKK ZİNDAN DİreNİŞİNİN TArİHSeL
ANLAMI Ve BAĞLILIKTA eSAS
ALINMASI GereKeN DOĞrU TUTUM *

Akademimizindeğerliöğrencileri!
Bugün14Temmuz.İnsanlıkonuruylabirlikteherşeykendi
şahıslarında bitirilmek istendiğinde, her şeyin kurtulmasının
ancakveancakbiriciksilahvecanbedeliolarakvarlıklarını
ortaya koymaktan geçtiği ve başka çarelerinin kalmadığı bir
anda, direniş şehitlerimizin yapılması gerekeni yapmak için
büyük bir kararlılıkla içine girdikleri ölüm orucunun başlangıçgünüdürbugün.BaşınıHayri, Kemal veAkif yoldaşların
çektiği,giderekkendilerinedayatılanbaşaşağıgidişevekötü
birteslimiyetdalgasınakarşıenkritikandabaşlatılanböylesi
bireyleminzincirlemeetkilerigünümüzedoğrugelindiğinde
dahaiyianlaşılabilirvesonuçlarçıkarılabilir.Böylesieylemlerveonunkişilikleriiçinçokşeysöylenebilir.Eylemingerçekleştiğiortam,hedefleriveyönteminkendisiçeşitliyönleriyledeğerlendirilebilir.
(*)ZindanDirenişKonferanshazırlıksürecindeve14TemmuzDirenişi'nin9.
yıldönümündeMahsumKorkmazAkademisiöğrencilerinehitabenyapılanbu
konuşma,zindandirenişpratiğineilişkinraporniteliğindedir.
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Bizböylebireylemihaberaldığımızda,yapmamızgereken
şeyin sadece ve sadece kararlı bir direnişçilik olduğunu, bunundabütünüylepartininamaçlarınadahakapsamlıvesonuç
alıcıyolveyöntemleyaklaşımgöstermektengeçtiğiniiyibiliyorduk.Bueylemsürerken,bizpartimizin2.Kongresi'niyürütüyorduk.Kongreikihususlauğraşıyordu:Birincisiçizgiyi
geriyevesağa,birdahadönmemecesinebizikaçışavekokuşmuşbirmülteciliğeçekmeyeçalışırken;ikincisibütüngücünüortayakoyupbuvataniçinmutlakaverilmesigerekencanlar ve akıtılması gereken kanların olması gerektiğini biliyor
ve biz de alabildiğine buna yükleniyorduk. Gerçekten de
1982yazınınortasısadeceyazsıcaklığınıdeğil,ulus,insanlık
vepartimiziçinçokdahayamanbirsıcaklığın,onurluyolda
var olmanın gücünü, cesaretini ve inancını gösterip gösterememenin,bununiçininsandabitebilecekensondirenmehaddi, azmi ve kararlılığının gösterilmesinin günleri olarak kendinidayatıyordu.
Busıcakyazgünü,koşullarnekadaraleyhteolursaolsun,
direnmeazmivekararlılığınınolanaklarınekadarfazlaumut
vaatetmezseetmesin,yapılmasıgerekeningerçektensonbir
çabayladaolsayapıldığı;eğerbugünekadaradıpektelaffuz
edilmeyenbirülkevarsa,oülkedeenkötürümbirhalkyaşıyorsavebuülkenininsanlarıinsanlıkdavasındaherşeyiniyitirmekleyüzyüzeyse,yinedebirilerininkalkıp“bendeinsanım, ben henüz son sözümü söylemedim, bir şeyler yapmak
gerekir” diyerek bir yücelik göstermesinin yaşamsal anlam
ifadeettiğiveyaherşeyinbunabağlandığıbirdöneminbaşlangıçgünüoluyor.Diyarbakır'daböyletarihselbirgüneson
derece yüce ve yaşamsal bir kararla karşılık verilirken, 14
TemmuzDirenişi'nin10.yılınagirişgünüolanbugünDiyarbakırkenditarihindegörülmemişbirbiçimdeayağakalkıyorsa,dahadaötesibütünbirkenthalkıyüreklerivetaşlarlasilahların üzerine yürüyecek kadar bir cesaret ve kararlılığa
ulaşmışsa, bu, ardıllarının onların anılarına sadakatle bağlılığınınvenasılkarşılıkvermelerigerektiğinindeenbüyükka110

nıtıoluyor.
Ortadoğuhalklarıgerçeğindesonderecevahşiyanebaskılar
karşısındadinlervemezheplergörünümünde,inancın,azmin
ve kararlılığın bir sonucu olarak vahşice canların alındığını,
amaodenlibüyükkahramanlarındabirgelenekolarakgünümüze kadar toplumun hafızası ve yaşamında etkili olduğunu
biliyoruz. Bu tarihsel geçmişte yakılanlar, kazığa çakılanlar,
kazanlarda kaynatılanlar, derisi yüzülenler, çarmıha gerilenler, uçurumlardan atılanlar vardır. Soykırımlara tabi tutulan
halklarvardır.Biranlamdabutarihinsanlığınneolupolmadığınıveyanasılolupnasılolmamasıgerektiğini,böylesimerkezi biçimde bir savaşımla kendini bütün insanlığa örnekleyengerçeğinadıolmaktadır.Dinlertarihi,halklartarihi,siyasal tarih bunun acımasız örnekleriyle doludur. PKK'de gerçekleşen şey, koşullar ve dönem ne kadar aleyhte olursa olsun, bütün bu tarihin olumlu hanesinde yazılması gereken,
adaletten,doğrudanveözgürlüktenyanaolaneğiliminbüyüklüğüneyaraşırbirbiçimdebirtavırsergilemek;eğerböylebir
sözüvarsa,busözünçağlailişkiveçelişkisinidoğrutespitetmek;bugerçeğiçağamutlakayansıtmak;bedelineolursaolsunbunuyapmagücünügösterebilmektir.Bugösterildiğinde
bununözlenenbirdirenişolayı,birhareketvepartiolayıolduğu;eğergösterilmezse,birçokörnektegörüldüğügibikendinisilinmektenkurtaramayacağınınvesınavınıbaşarıylaveremeyeceğinin de bir ifadesi olmaktadır. Dolayısıyla bunda,
birhalkiçinolduğukadar,insanlığınbelirleyicibirbirikimini
temsil eden Ortadoğu halklar gerçeğinin olası bir şafak vaktindeatılmasıgerekenbiradımınındayattığınıgörmekgerekir.
PKK'nin oluşum tarzı bunu da ihtiva etmektedir. O günün
koş ull ar ınd a biz e day at ıl an P KK'nin ink ar edilm es i ve
PKK'denvazgeçilmesiydi.Eylemimizbudayatmayakarşıydı.
OgününPKK'sinindonanımitibariylegerçektenenzayıfbir
dönemden geçtiğini biliyoruz. Genel doğruları söylemekle
birlikte,ideolojikyetkinliksınırlıydı.Politiktavırsözkonusu
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olmakla birlikte, henüz ana kitlesine ulaşmaktan uzaktı. Özcesibirharekethalinegelmeninuzağındabulunuyordu.Yine
bazıeylemselfaaliyetlerolsada,bunlarbirhalkhareketiveya
savaşı olmaktan çok uzaktı. Karşısında her bakımdan donanımlıvegerçektenherşeyegüçyetirebilecekbirdüşmanvardı.Zatenneuğrunasavaşılanhalkiçin,nedehalkların(hele
buOrtadoğuise)tarihselgeleneğindedahagüçlübirkarşılıkla bir kurtuluşa yönelmek mümkün değildi. Her şey biraz
böyle zayıfça başlayacak, eğer yaratıcılık ve insan soyunun
enderrastlanandönemlerindegösterilmesigerekenbüyüklük
gösterilirse bir şeyler kurtarılabilecekti. Bu kesinlikle böyledir.Yapılırsaneala,yapılmazsasonuçfecidir.Direnişönderlerinin de çok iyi ifade ettikleri gibi, PKK'nin artık yaşayıp
yaşamaması öyle bir noktaya gelmişti ki, canlarını ortaya
koymaktan başka çareleri kalmamıştı. Yine bizzat bu direniş
önderlerinin ifade ettikleri gibi, kendileri büyük bir yaşam
tutkunuolmalarınarağmen,sırfbuyaşamtutkusunasaygının
birgereğiolarak,canlarınıortayakoymalarındanbaşkaçareleriyoktu.Bubüyükbirsınavdırveyerindekararvermekbir
odenlianlamlıoluyor.
GünümüzdePKKgerçeğiüzerineçoktartışıyoruz.Çözümlemelerkapsamlıdır.Bunubirazdakendilerinibuolguuğruna böyle yatıranların kişiliğini anlamak için yaptık; onların
anılarınabağlılığınancakveancakböylemümkünolabileceğininderinbilincivesorumluluğuylayaptık.
Buyoldaşlarsözleriveeylemleriileikiilkeyebüyükbağlılıkifadeediyorlar.“PKK'yikoruyacağız”diyorvegerçekten
layıkolduğumuzunhenüztamanlaşılmadığıbiraşamadabize
de büyük bağlılık ve vasiyet bırakıyorlar. Tabii bu bağlılığa
karşı bağlılık ve vasiyetin gereklerinin de yerine getirilmesi
gerekir. Eğer sözler boş bir ifade olmaktan öteye bir değer
ifadeedecekse,eğerbüyükkararlılığınsahiplerininvasiyetine
gerçekten bir değer biçilecekse, bunun anlamı ve önemini
iliklerinekadarduymak,amabunumutlakavemutlakasilikleşenbiranıolmaktançıkarmakvetersinedevleşenbireyle112

me dönüştürmek, onların bu vasiyetlerine bağlı kalmanın da
vazgeçilmezbirgereğidir.Heryerdesözcüklerleoynanır,anılarvevasiyetlerleoynanır;amaböylesibüyükkararveeylemingerçeğiyleaslaoynanmaz.İsterbilinçliisterbilinçsizolsun,içinegirilebilecekeniğrençriyakarlık,busöze,bukarara ve eyleme sadakatle bağlı olmasını bilmemektir. Daha da
kötüsü, gerekeni yapmayı becerememektir. Bağlılık kadar,
bunun gereklerini yerine getirmesini de becereceksin; ne pahasına olursa olsun bunu becereceksin. Bunu becermeyenler
bueyleminbüyüklüğünebundanbaşkabirkarşılıkverilebileceğini düşünüyorlarsa, kendi kendilerini aldatmış olurlar.
Bunlarçokbüyükbiroportünizmintemsilciliğiniyapmaktan
da kurtulamazlar. Son tahlilde gidecekleri yer lanetli olmaktanötebiryerolmayacaktır.
İkinciadımönderlikdenilenolaydır.Buyoldaşlıkolayında
davazgeçmeyeceğiz.İçeriğinidahadaaçarsak,eylemingüçlü bir içeriği ve oldukça güçlü bir tutumun şekillenmesi söz
konusuolmasada,insanlığıveözgürlüğüondagörenbirtutumdur;herkesinartıkçekilmeyebaşladığıvekimseninsahip
çıkmaya cesaret edemediği böyle bir günde, böylesi bir eylemlebuhayatıortayakoyuyoruz.Sözvekararbudur,şahsınızda yürütülen savaş budur. Herkes ve ardılları kadar, düşmanıdasonuçlarınakatlanacaktır.Ohaldebundansonrayapılması gereken şey, büyük bir mücadele kararlılığı ve savaşınkendisiolanbirolayaanlamverebilmektir.Nedirbukarar
ve bu eylem; en önemlisi de nasıl sürdürülecektir? Bu, bir
PKKolayıveonunenyoğunlaşmışeylembiçimiylesürdürülecektir. Bunun böyle olduğu tartışılmaz bir biçimde bilincimizdedir. Belki de her yerde ve çok çeşitli dönemlerde sözcüklerindemagojikgücünedayanılarakyalanlar,çarpıtmalar,
sahtekarlıklar ve aldatmacaların her türlüsü gösterilebilir.
Ama öyle inanıyorum ki, insan varlığının kendisini bu denli
açıkçaortayakoyduğu,ancakdinkitaplarındarastlanacakderecede gösterilmesi gereken bir bağlılığı emrettiği ve bilimselliğin de adalet, doğruluk ve özgürlük uğruna ve bu denli
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(kibusosyalizmdir)kullanılacağıveinsanbedenindeeritileceğibirgerçekkarşısındasözüyalınkatanlamamak,gerekleriniyapmamak,hangigerekçeyleolursaolsun,butemeldebir
bağlılığı ve yürütücülüğü yürütme gücünü göstermemek, ardılları için onursuzluğa doğru yol alışın kötü bir başlangıcı
olabilir. İnanç, bağlılık ve yürütmenin çarpıtılmış bir biçimi,
sonuçtamutlakavemutlakaenhainanesonlaragötüreceğigibi, doğru bir bağlılığın kesin zafere götüreceği de bu olayda
gizlidir.
Şunuçokiyibiliyorveinanıyoruzki,bizzatbudirenişkahramanlarının sözlerinde de ifadesini bulduğu gibi, “biz bu
partidezaferigörüyoruz,buönderliktezaferigörüyoruz”sözcükleribirüstemirdir;eğerartakalanlardabirazcıknamusve
onurvarsa,bunlarbaşarıylayerinegetirilmesigerekenemirlerdir. Burada dönemin zayıflıklarına ve koşulların yetersizliklerinegerekçelerdizerek,nedenyapamadığınıvenedenbaşaramadığınıizahetmeyekalkışmak,enhafifdeyimiyleukalalıktır.Bağlılığıbaşarıtemelindegerçekleştirirsen,bileceksin
kibuyerindebirbağlılıktır.Seniniçinbunundışındabirseçenek yoktur. PKK'liler için bunun dışında bir seçenek yoktur.
Eğer sadakatle bağlı olduğunu iddia eden bir insanlık varsa,
Kürdistanhalkıiçindebutemeldebirbağlılıktanbaşkaseçenek bulunmamaktadır. Bunu böyle bilmek ve böyle uygulamak gerekir. Düşman bugün imha ile birlikte inkarı dayatırken,bunusadecebirkaçkişiyevezorkoşullardabirpartileşmeyedeğil,onlarınşahsındabirhalkınimhasıvetüketilişini
dedeğil,insanlıkadınahayırlıolabileceknevarsaonuncanınaokumayıesasaldığınıçokiyibiliyordu.Odöneminbaşka
bir teslim alınma biçimi de PKK'yi bozmak ve onu ihtilalci
özündenboşaltmaktı.Eğerkendiaçısındantaminkarıveitirafısağlarsa,bueniyisiydi;bunusağlayamazsa,içiboşaltılan
vehalabirtürlüyakamızıbırakmayan,uğrunaherşeyiniortayakoyanlarınamaçlarınatersdüşenvegiderekdahadatehlikeliolabilecekbiroluşumayolaçabilmesideonuniçinbaşarıydı.
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Bu dönemde “ılımlı bir PKK, uzlaştığımız ve birlikte kararlaştırdığımız bir PKK kabulümüzdür” deniliyordu. Bu da
birdüşmandayatmasıydı.Herikidayatmadada,eğergerçektenbirhalksözkonusuysa,onunşahsındainsanlığınbirdaha
dirilmemecesine ve alçakça bir biçimde çöküşü, utanılası ve
lanetlibirbiçimdetüketilişisözkonusuolacak;zalimin,haksızınvealçağınmutlakanlamdabaşarısınayolaçılacaktı.Tabiibudurumdaartıkyaşıyormuyuz,birölümüyüz,alçakmıyızdiyesormakbileolanaklardahilindeolmayacaktı.Dolayısıylainsanlığınengerisindeseyretmeveherşeyekötüanlamda layık olma yaftasını boynuna asmak veya kölelikten de
öteyeinsanlığınenreziltopluluğuolarakyaşamakgibisınırsız bir düşkünlüğe mahkum olunacaktı. Direnişin gerekçeleri
dahadasıralanabilir,fakatözcesibudur.
Dikkatedilecekhususlarşunlardır:İnsanlıkonuruçiğnetilmeyecek,sosyalizminancıvekararlılığısürdürülecek,halkın
ulusalgerçekliğivebununPKK'dekiöncülüğüesasalınacak,
bundan vazgeçilmeyecek bunun bir devrimci halk savaşıyla
sürdürülmesikesinolacaktır.Bizbunlarainanıyoruzvebunlariçinbaşkoyuyoruz.Birinsandabitebilecekensondirenmeolanağıneyse,onuniçinbaşkoyuyoruz.Butemeldesavaşı kabul ettik. Bu savaşı sürdüreceğiz ve başaracağız. Gün
böyle bir gündür. Bu günde verilen kararın anlamı böyledir;
başlatılansavaşböylebirsavaştır.BuaynızamandaPKKiçin
o dönemde şu anlama gelir: Bu eylemin kimsenin pek inanmadığı,başarışansınıngerçektendeinanılmazölçüdedüşük
olduğu, fakat buna rağmen en az bu gerekçe kadar mutlaka
sahiplenilmesi gereken bir oluşumun ifadesi ve böylesi bir
başlangıcın kötü bir sonuçla tasfiye olmaması için atılması
gereken büyük bir adımın kendisi olduğudur. Dolayısıyla bu
gün,PKKtarihindegörülenenbüyükhamlelerdenbiriolarak
anlaşılmalıdır. Kim hangi iddiada bulunursa bulunsun, eğer
bu adım atılmasaydı, bir halk için umut ışığı bir daha yakılmayacakbirbiçimdesöndürülecekti.Bu,partitarihininbirkilometretaşı,birdorukaşamasıvebirsavaşdönemianlamına
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gelmektedir.Eğerbudorukta,buaşamadabusavaşverilirse,
PKKPKKolacaktır.Savaşbukesinlik,kararlılıkveeylemlilikteyürütülürse,PKK1982'devarolmaya,hemdebüyükbir
aşamayapmayahakkazanacaktır.Geçmişiaklanacağıvegelişmeyizaptedeceğigibi,geleceğidedoğrutemeldekestirilecektir.Bugününbirdiğeryönüyleanlamıbudur.
Dahadasomutlaştırırsak,bugünbirülke,birhalkvehatta
bir insan için yaşamın ne olup olmadığının kararlaştırılması
günüdür. Yaşamak mı diyorsun? Bu gün bunun nasıl olması
veuğrunakendininasılvermengerektiğininbilinmesidir.Bu
çokönemlidir.Milyonlaryaşıyor,Diyarbakırzifirikaranlıkta
lanetiçindeyaşıyor,amabaşkabiryaşamseçeneğidevardır.
Eğeryaşamadınasonsözsöylenmemişse,ozamangösterilmesi gerekir. Birilerinin kalkıp mutlaka bu insanlığa sahip
çıkması;buülkedeadsızdaolsa,buhalkabaşkabiryaşambiçimininolduğunusöylemesigerekir.Buöylebirgün,öylebir
kararolmaktadır.Bunlarönemli,çokçokönemlidir.Buöyle
o daracık bilgi dağarcığınız ve güçlü olmayan iradenizle değerlendirmeyeçokazhakkınızınolduğubirkararlılıkolmaktadır.Buradasorunbirkaçkişidedeğildir.Buradasoruntarihselgerçekiçindensüzülüpgelenvebirhalktaenkötübiçimdebirbitişinyaşandığı,amayinedeinsanımdemecüretkarlığınıgösterenlerin,adınaPKKdenilenbiçimlenişlebirkişinin
yüreğiveözbilincindenöteyebirortamdaçıkışyapmak(kişileribüyükyapandazatenbudur),tarihselbüyükçıkışlarda
olduğu gibi (bunlar dinsel, ulusal, siyasal ve ahlaki çıkışlardır) bir çıkışa böyle bir zeminde boy verdirtmektir. Günün
gerçeklerinedenlialeyhteolursaolsun,butarihinsanlıkadınabüyüksözsöylemeninveondabirkilometretaşıolmanın
kararlaştırılmasıolmaktadır.Bununanlamıveönemiböyledir.
Çıkarılması gereken sonuçlara gelince; bu somut ifadeyle
bugünyaşadığımızgerçeklikdağdasilahlıdirenişimiz,ovada
halkyürüyüşümüz,kenttehalkımızınbaşkaldırısıdır.Herbüyükdirenişçininvedirenişolgusununbaşınagelen,bubüyük
direnişinvekişiliklerinbaşınadagetirilmekistenir.Kimige116

rekenitamlayıkbirbiçimdeyapmakisterveyapar;kimibozukbirbiçimde,kimisapmabiçiminde,kimiiyiniyetlivekimidekötüniyetliyapar.Aileveaşiretölçüsündedeolsa,çok
çarpık da olsa ve günümüzde bize çok zarar verse de, geleneklerimizde büyük direniş ve hele kan değerlerini kolayca
unutmamakvemutlakaintikamınıalmakgibidikkatedilmesi
ve sonuç çıkarılması gereken bir özellik vardır. Bu vazgeçemeyeceğimiz bir özelliktir. Esas itibariyle karara ve vasiyete
bağlıkalınmıştır.Somutifade,egemenkararveuygulamagücüolarak,PKK,bütünyetersizliklerineveyanlışlıklarlasaptırmagirişimlerinerağmen,günümüzdeesasıkoruyabilmişve
gerekeniyapmıştır.
Busonucanasılgeldik?Bubiriddiadırveöylesanıyorum
ki çok yönlü olarak kanıtlanmıştır. Parti tarihini yeterince
doğrudeğerlendirmemişvehenüzbelkidetamistediğimizgibibiryazımakavuşturmamışolsakda,yinedebenbunaipuçlarıvebelgelerinçokolduğutarihedayanarakcevapverilmelidir,derim.Butarihbilinmeden,bugünkükanıtlanmaanlaşılamaz.Butarihedoğrukatılmadan,buonayavevasiyetedoğru temelde kanıtlanmış bir karşılık verilmesinden bahsedilemez. Bu tarih bilinecek, bu tarih özümsenecek, bu tarih tam
birmilitankişilikolarakkendiniyürüttüğündebağlılıkyerinde olacak ve gereken yapılmıştır, denilecektir. Bu yoldaşlar
adımızı da anarak vasiyetlerini bırakırken, bizi ne kadar zor
bir görevin altında bıraktıklarını biliyorlardı. Burada daha
önemliolanınbuolduğunudaçokaçıksöylüyorlardı.Endeğerlivarlığınıenzorbiçimdeböyleortayakoyarken,birkişinin birilerine hem de adını anarak vasiyet bırakması, geride
kalaniçinenzorbirgörevinaltınagirmekanlamınagelmektedir.Neden?Direnmekiçinölümdenbaşkabirseçenekyoksa,buaynızamandabüyükbirzayıflığındaişaretidir.Neden?
Çünküölümdenbaşkabirdirenmebiçimiyoktur.Birsözsöylemeolanağıbilebırakılmamıştır.Bunedemektir?Bu,direnmeninbundansonraartıkmüthişzorolduğu,direnişolanaklarının can varlığını eritmekten başka bir biçiminin (ki, bu
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çok önemlidir) kalmadığı anlamına gelir. Biz anlarız, ama
Allah'ınfukarasıolmamakgerekir.Bununarkasınasılgetirilecektir?Hemdevasiyetegöreonyıl,bilemedinyirmiyılda
nasılişiniçindezaferinolduğubireyleminsahibiolacaksın?
Bu büyük direniş gerçekten bu inançladır ve vasiyeti de bu
koşulabağlıdır.Bunukendimizeyerindevesıksıksormamız
gerekir. Böylesine emredilen bir zafer vasiyetine kim sahip
çıkacaktır?Sahipçıkmanıniçindezaferimümkünkılansavaş
tarzını,ondanöncesavaşhazırlığını,savaşolanaklarınıvesavaşörgütünükimlervenasıloluşturacaklardır?Sadecebunun
kavranmasıyladayetinemezsin;nekadarzorkoşullardaolursanol,yinedebuolanaklarıbulupbuluşturacaksın,kesintiye
uğratmaksızın bu savaşı mutlaka yürüteceksin ve sonuçta da
zaferolacak.Vasiyetingereğibudur.
Burada ciddi ve samimi olmak istiyorsanız, bağlı olduğunuzubelirtiyorsanız,bunusöylüyorum.Kendinimüthişaldatmış olana benim sözüm yoktur. Vasiyetten anlaşılması gereken,zaferimümkünkılanınbuçalışmaolduğudur.Bunlarbununiçinhayatınıortayakoyuyorvegerisinibizdenistiyorlar.
Evet,hiçkimsebunusaptıramaz.Hiçbirinizhiçbirgerekçeyle
başkabirşeysöyleyemezvekonuşamazsınız.Şunudabütün
PKK'lilere ve Kürdistan halkına söyleyeyim: Demagojiyi bırakacağız;sahteveneidüğübelirsizbiryığınsaplantıyıbırakacağız.Eğerbirazolsunbağlılıktakusuretmeyeceksek,gerekenin mutlaka yerine getirilmesi gerektiğini belirteceğiz.
Bazılarıağladıklarınıhissettirdiler.Buokadaranlamifadeetmez. Bizim toplumumuzdakilerin hepsi ağlamaklıdır. Bu şehitlerimiziçindeçokağladılar.Ağlamak,tamdaböylesibir
kararveeyleminsahipleriiçinbirhakarettir.Duygusalbağlılık da bir hakarettir. Hemen söyleyeyim ki, kendi şahsımda
gözyaşınıaşağılıkbireylemvehakaretolarakdeğerlendiriyorum. O günlerde nasıl yaşadığımı biliyorum. Yanlış ya da
doğruolur,bunutarihkararlaştırır.Normalinsanifaaliyetimden en ufak bir taviz vermedim, en ufak bir üzüntü duymadım.Bugününormalbirgüngördüm,duydumvedüşündüm.
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Dahadafazlaolarak,“onlarböyleyaptılar,amabundansonra
ben nasıl yapacağım?” dedim. Artan bir sorumluluk duyabilirsen duy, düşünebilirsen düşün, yapabilirsen yap. Sana düşengörevlervardır.Ağlamana,yüreğinibirazdalgalandırmanabilefırsatyoktur.Şunubunubırakda,yapabileceğinşeyler
vardır.Ardınınekadargetirebilirsin?Eylemininekadargetirebilirsin?Kendinigöster,müthişol,fırtınaol.İğneucukadar
olanağıgörveherşeyiniortayakoy.Kendinebinkezsor:Bir
şeyyapabilirmisin,yapamazmısın?Yaparsın,benbudüşüncedeyim.Laftahepiyisöylüyorsunuz,amaortakolmayayanaşmadığınızbuyapmaişidir.Bubelkiçoğunaanlamsızgeliyordu. Kendilerini katmadılar. Gerçekten tek yapma denilen
olayın kendisi olarak, biz daha bu günlerde, ne kadar umut
vaat etmeyen çabalar olarak görülürse görülsün, büyük bir
inatla çalışmalara yüklenmeye başlamıştık. Aslında önceden
de öyleydik, bir farklılık görmüyorduk. Sonrası için de bu
böyledir.
Tarih diyorsunuz, PKK önderlik gerçeği diyorsunuz; üzerindeçokçadurdunuz.Busadecebenimhikayemdedeğildir.
Dediğim gibi, geleneklerimize göre, bu kolay kolay vazgeçmememiz gereken, mutlaka intikamla karşılık vermemiz gereken bir durumdur. Zerre kadar namus ve devrimcilik ruhu
varsa,bunuyapacaksın.Buradabazıniyetlertehlikeliroloynar.İyiniyetvedürüstlükneolursaolsun,yapmayayanaşmama ve kendini yapmamanın gerekçelerine inandırma ne demektir? Birçokları “ben çok geriyim, böyle doğmuşum ve
böyle gidebilirim, ölüme varım, ama eylemi başarılı kılacak
çalışmayayokum”diyorveölüyorlar.Kaçmanınbinbirbiçimi,kendinialdatmanınçokçeşitlibiçimlerisergilendi.Günü
gün edecek, gerçekten güne, anıya bağlılığın ne olduğunu
gösterecekbirçalışmayasırageldiğindeçoktuhafbirdurumlakarşılaşma,başkakonuşupbaşkadavranma;beyniniveyüreğinibüyükaçarakyaklaşmakyerine,arkasınıdönerekyaklaşmakçokçayaşanantutumlaroldu.Büyükbakmama,yüreğini açmama ve arkasını dönme, gittikçe büyük ölçüde arttı.
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Bizenazdüşmandayatmasıkadar,buonursuzyaklaşımıda
gördük, buna karşı da sabırlı davrandık. Ama aynı zamanda
başarılıişyapmanıngereğineinanmaktanvebaşarılıyapmaktanaslavazgeçmedik.
Dediğim gibi bu tarihsel bir olay ve karardır; anlatmanın
fazla anlamı yoktur. Fakat mutlaka bilinecek, özümsenecek
vebüyükkararolarakgeleceğeyansıtılacaktır.Tavrımızbuydu. Anılara bağlılığın ve vasiyete karşılık vermenin anlamı,
önemiveifadesibudur.Banatamamenyönveren,adınapolitika,savaşım,olanakvebununiçinkendiniyatırmadediğimiz
olaybudur.Buyıllarınbeniyoğunlaştırması,birkararveeylemgücühalinegetirmesiböyleolmuştur.İnsanlarböylegerçekliklerkarşısındakendileriniolduğugibianlatmakveifade
etmekzorundadırlar.Sözcükleringücünesığınarakveabartılı
yakl aş ıml ar ın için e gir er ek, sapt ırm ay ı kes inl ikl e mesl ek
edinmemelidirler.Bununensoysuztüründenbirmeslekolduğunubilerekanlamayaçalışın.İyiyadakötü,anlayın.Buhiç
olmazsa yeni bir şans, başlangıç için doğru yolda bir fırsat
olabilir.Bizmükemmel,sağlamveyamanolduğumuzuiddia
etmiyoruz.Hayır,belkidebukonudaenyetmezdurumlardan
biriniyaşıyorduk.Fakatsağduyuyitirilmemiş,temeldeğerlere doğru bağlılık yitirilmemiş, özellikle saptırmadan bağlılık
duygusu ve buna egemen olan düşünceye bağlılık yitirilmemiştir. Politikaya böyle yaklaşıldığında, bu bağlılık duygusu
ve düşüncesiyle nasıl ve nereye koşulacağı, nereye ve nasıl
uzanılacağı, hangi çabayı kendimize layık göreceğimiz belli
olacak;iğneucukadarbirolanakveilişkivarsadeğerlendirilecekti.
Bunuşununiçinsöylüyorum:Haladeryagibiilişkiveolanaklarımızın üzerinde alçakça oynayanlar vardır. PKK adına
bendenalınansorumluluklardoğruanlaşılmalıvedoğrukavranmalıdır. Gerçekler derken bunu kastediyorum, iğne ucu
kadar olanaktan bahsediyorum. Çok iyi biliyorum ki, canlar
eritilereksavaşverilirken,bununanlamınınneolmasıgerektiği; eline bu kadar savaş ilişkisi, bu kadar savaş silahı ve bu
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kadarörgütgücüverileninneyevenasılkarşılıkvermesigerektiğiaçıktır.Buhalaanlaşılamıyor,halabaşkatürlüyapılıyor.Bizbunuaffetmeyeceğiz.Böylesavaşanların,kendilerini
savaşolanaklarımızaböyleverenlerin(isterölsünler,istersağ
olsunlar),usülünüvetarzınıkabuletmeyeceğiz.Buanılarabu
temelde mutlaka bağlı kalacağız. Bunu bileceksiniz. Yaramazlığınız,çocukluğunuz,çokçeşitlietkenlerlevarlığınızbizimiçinbeşparaifadeetmez.Çokaçıksöyleyeyim:Bizbir
anlamdabugerçeklersözkonusuolduğundaböyleyiz.HesabınızagelirsePKK'liyizdiyeceksiniz,hesabınızagelirsesavaş
silahlarımıza sarılacaksınız, hesabınıza gelirse savaş örgütümüzün içinde yer almaya karar vereceksiniz. Hesabınıza gelirseyoldaşçayaşamımıziçindebizdensevgivesaygıbekler
veonubizegösterirsiniz.Budaçokaçıktır.Hesabınızagelirsebutemeldeözgürlüğüsonunakadaryaşarsınız.Bununyasasıböyledir.
Biz anıya ve vasiyete karşı hem sorumlu kılındık, hem de
sorumluluğumuzu şimdiye kadar böyle anladık ve yürüttük.
BiranlamdaPKKtarihineanlamagelir?Buanıyavevasiyetedoğrutemeldekarşılıkveripvermeme,onunetrafındafırtınakoparıpkoparmamaveonudoğruyorumlamakkadaruygulayıpuygulamama,onusontahlildevasiyetintekşartıolan
zafer koşullarına bağlı kılmaya, bunun mümkün kılınmasına
elverencevabıveripvermemeye,olanağı,örgütüvesilahıyaratıpyaratmamayabağlıdır.Bunlartemelgerçeklerdir.Politik
doğrultuya ve bütün taktiklere yön veren bu özdür. Bunun
içingerektiğindeağzınımükemmelkullanacaksın,ellerinive
ayaklarını mükemmel ayarlayacaksın, yüreğini pek kılacaksın, gözlemlerini keskinleştireceksin, komuta düzeyinde seyredeceksin,politikyeteneğinolacak,koşullarvealanlarneyi
emrediyorsaonuyapacaksın.İştebunabuözünensomutve
en doğru gerçekleşmiş ifadesidir diyeceksin. Bu tarihe bağlı
olmak,onakatılmak,onuözümsemekvebutarihlegeleceğe
yürümekböyledir.Banaçokaçıkolarak,buvasiyetbırakıldı.
Bugün biraz cesaretli ve kendinden emin olarak, bunun so121

rumlusu olma kararlılığını gösteriyorum. Bunun dışında bir
bütünolarakbaşkadil,başkayürekvebaşkatarzbendengeçmiyor.Bunusöylerkenşunudaçokiyibiliyorumki,onlarvasiyetebağlıkalınarakbirazkorunmuştur.Halkvepartibuanıyabağlandı.
Demekkibueylemin,buvasiyetinnasılolmasıgerektiğininanlamveönemikadar,partiiçindebununlaçelişeninanlam ve önemi üzerine de söylüyorum. Bunu söylerken, çok
ciddi, hem de tarihte örnekleri çokça görülen bir tehlikeden
bahsediyoruz. Büyük direniş kahramanlarının anılarına sağ
sapmayla karşılık vermenin, kişilerin keyfinin çok ötesinde,
kişilerinsandığıvedüşündüğününçokötesindenasılbirtehlikeye yol açtığını örneklemek istiyoruz. Ben partinin geneli
içinde bu anlamda büyük çözüm gücüne ulaşırken, temel ve
belirleyicibirhususunbuolduğunusöyledim.Eğerbudireniş
olmasaydı,bununkararveeylemiolmasaydı,PKKdoğrultusununekadargeliştireceğimizşimditartışmalıolurdu.Eylem
vekararbirdoruknoktasıdırderken,bunubelirlemeanlamında söylüyoruz. Daha sonraki doruk noktaları da vardır. Ama
entemelvebelirleyicibirdoruknoktasıbuydu,diyorum.Bu
dahasonrakisüreçleribelirleyenbiraşamadır.
Buaşamalarınbütünçözümlemeleriyapıldı.Hiçbirpartiye
nasip olmayacak kadar tartışması ve çözümlemesi sağlandı;
doğrusu, yanlışı ve tarzına dek işlendi; bütün parti tarihi ve
gerçeğinemaledildi.
Biz anılara bağlılık derken, sadece somut bir olayı yaratmaklabağlıolduğumuzusöylüyoruz.Hiçağlayıpsızlamadan,
kendinisağasolayatırmadanyaratıldıbiçimindebirsözcükle
karşılıkveriyoruz.ZindandirenişçiliğiPKK'nindirenişçiliğidir, zindan direnişçiliğinin büyük şehitleri PKK'nin şehitleridir. Ben bu konuda abartmalı ayrımlar yapılmasını sakıncalı
bulurum. Kaldı ki bu direnişlerin içinde en çok çaba harcayanların değerlendirmeleri ve hatta bizzat ifade ettikleri de
budur.Onlar,“abartmayın,abartmayafırsattanımayın”diyorlar. Doğrudur, abartmamamız gerekir. Direnişin dağı, direni122

şinzindanı,direnişinsiyasalveaskeriolanıözdefazlafarklılıkifadeetmez,amabiçimlenişfarklılıklarıvardır.Bugerçeği
bütünyönleriyleyaşayanlar,biryurtdışıyaşamınındakahrediciolduğunu,eğergerçektenyaşıyorsa,zindandakikoşullardandahakahırlıbiryaşamvemücadelealanıolduğunubilirler.Budağiçindeböyledir.DolayısıylaPKKgerçeğinibütün
yönleriyleyaşayanlariçin,buayrımlarfazlaönemlideğildir.
Direnişleriheryerdeçokdeğerlidirveaynıyüceliktedir.
Bunuvurguladıktansonra,yinebizimdahadanetleştirmemiz gereken bir husus kalıyor. Bunu giderek partinin önemli
birgündemkonusuolarakçözümlemekvekararlaştırmak,geneliçinealınmasıgerekenialmak,özümsemekveatılmasıgerekeniatmakgibiönemlibirgörevledekarşıkarşıyabulunuyoruz. Oldukça vurguladığımız gibi, PKK'nin bütün varlığı,
bu anıya ve vasiyete bağlı olmanın gereklerinin varlığıdır,
onunkendisidir.Bunundışındaözelbağlılık,bununüzerinde
özelyorumyapmakveözelbinalarinşaetmeyeçalışmakhiç
kimseninhakkıolamaz.Hakıolmayıbiryanabırakın,bucesaretbileedilmemesigerekenbirolaydır.
Bunarağmen,busondönemlerdekendiniiyiceaçığaçıkartan, bir eğilim olmanın da ötesinde bir önderlik biçiminde
kendinibizeoldukçadayatan,eylemiylekendiniaçığaçıkarttığıkadarneolduğunuveneyihedeflediğinidegösteren,hem
desloganolarakzindanönderliğivezindandirenişönderliği
gerekçesinesığınan,aslahakkıolmadığıhaldepuştçavenamussuzca“Yaşasınzindandirenişönderliği”sloganıylatehlikelibirayrımlamayagidenbiroluşumun,bubüyükyoldaşlarınanısınahiçdebağlıolmadığıvebağlılığıngerekleriniyerinegetirmediğihaldeböyleşeylersöylemesiveeylemiylede
nemalolduğunuortayakoymuşolması,biziçokdahasomut
ve özellikle zindan direnişçiliği konusunda bir kez daha özgünbiryorumyapmayagötürüyor.Nenedir,nedeğildir?Ne
nasılolmalı,nenasılkavranıpözümsenmelidir?Doğruolanınıortayakoyduk.Şimdideyanlışıveyasaptırmasıveihaneti
üzerinebirayrımyapıyoruz.
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Tarihtebüyükeylemlerveiradelerinsahipleriöldükleriveyaşehitdüştüklerindeikiolaybelirir:Birincisi,onlarıyüreklerinekadarduyan,bununladayetinmeyipbüyükbirazimve
büyümüşbirkişiliklebuanıyısavaşgerekçesihalinegetiren
ve savaşanlar grubu ortaya çıkar. Bunlara radikaller denilir,
günümüzdebunlaraaşırısolculardenilmektedir;bunlaragerçekdavaarkadaşlarıadıverilmektedir.BirFransızİhtilali'ne,
birBolşevikİhtilali'neveyaOrtadoğuhalklarıaçısındangenel
birifadeolarakİslamtarihinebakın.Budevrimlerinönderleri
şu veya bu biçimde öldükleri ve şehit düştüklerinde, etraflarındabirtartışmabaşlarvebirayrışmaortayaçıkar.Esassol
sapmadabununbirifadesidir.Evet,Fransızİhtilali'ninradikalizmiylereformizmiburjuvatoplumsalbiçimlenişinigünümüzekadaretkiler.BolşevikDevrimi'ninradikalizmiylesağcılığın etkileri de günümüze kadar sürmektedir. İslam tarihinin bu 1400 yıllık gelişim süreci bile hala bir savaşım ölçüsündedir. Bundan sapma şudur biçiminde savaşımını sürdürmektedir. Bu anlamda PKK için söylenmesi gereken şey nedir? Büyük bir saptırma hareketi var mıdır? Varsa bu ne kadardır? Bunu oldukça yoğun değerlendirmelere tabi tuttuk.
Önemli doruk aşamalarına ve özellikle onun şehitlerine dayandırılmakistenendoğrultularnasılolmalıdır?Bu,büyükbir
hassasiyetvetarihbilinciyledeğerlendirdiğimizkonuoluyor.
Adınasağcılık,tasfiyecilikveyareformizmdenilebilir,adlandırmalarokadarönemlideğildir;PKKiçindekendinibütündorukaşamalarınadayatansaptırmalaratanıkolunmuştur.
Parti tarihi bu temelde oldukça canlı olarak hafızamızda ve
dahaçokdabelgelerdedir.Birkezdahatekrarlamakistemem.
Amaincelenmesigerektiğiniönemlevurgulamakisterim.
Bunun bir parçası olarak, zindan direnişi ve onun şehitleri
adınabirçıkışyapıldığınavebirslogansöylendiğinegöre,bu
konuda da geneli biraz daha ayrıntılı anlatmak, bir netsizlik
varsa onu netleştirmek, bazı gerçekleri söylemek bütünüyle
bu direniş sahipleri için de çok önemlidir diyordum. Ortada
birsapmaveihanetvarsa,bunedir?Bizbununkarşısındamı124

yız,içindemiyiz?Bunakarşınekadarmücadeleedildi?Gafletnedir,katılımnedir,rednedir,benimsemenedir?Hiçkuşkusuzbusorularacevapvermek,buyoldaşlarınentemelgörevlerindenbiridir.Bubütünpartililerinolduğukadar,etle-tırnakgibibugerçeğiiçiçeyaşayanlarındabaştagelenbirgörevidir.Bugörevbütünpartiyekarşıyerinegetirileceğigibi,
özelolarakdahahassasbirbiçimdebukonudakikonumlarını
ve neyin neresinde olduklarını özlü bir ifadeye kavuşturmak
daonlarınboynununborcudur.
Şunu çok iyi biliyoruz ki, gerçekten böylesi bir direnişin
doruğuna varılırken, tam da kendini dayatan açık bir ihanet
vardır.Çokçaifadeedilenvehakettiklerilanetlisonucuyaşayanbutipler,Şahin-Yıldırımçetesiolaraktabiredilenbualçaklarbudoruğakarşıbirsaldırıhalindeydiler.Dahadaötesi,
düşmanınemrindeentehlikelibirsavaşımınsahibiydiler.Bu
direniş, açık düşman terörü kadar, PKKiçinde olup da düşmanaciddiyolgösterenvesonuçaldırmakiçinherşeyiniortayakoyanalçaklaradayönelenbirdirenmeydi.Bunlarınkullandıkları deyim aynen şöyleydi: “Bu PKK nasıl doğduysa,
öylece yerine dibine girmelidir.” Hatta bu oluşum Kürdistan
halkınıtarihegömmeveüzerinibetonlamanınmimarıvebaş
önderiolanMustafaKemal'inadınaizafeten“GençKemalistler Birliği” biçiminde kendisini adlandırmaktan da geri kalmadı.Kendilerinegörekişiliklerinivekurtuluşubulanbugüruh, bütün PKK için de aynı akıbeti gerçekleştirmek istiyordu. Bunları dışardan da takip edenler vardı. Nasıl oldu da
1983'te böyle bir olay ortaya çıktı? Araştıralım, inceleyelim
vemümkünseolduğugibitekrartoprağagömelim.Yoldaşlar
busaldırıyakarşıbüyükbirdirenişlekarşılıkverdiler.Biranlamdabunlarıboşaçıkardılar.Buçokiyibilinenvehakettiği
biçimdecevabıverilenbirmücadeledönemimizdirvegerekenihalayapılmaktadır.Demekistediğimburadaiçcephedede
saldıranlarvardıveaçıktansaldırılmıştır.
Bir noktayı da şunun için söylemek gerekir, açıktan saldırı
olmasınınnedenişudur:Enzordönemyaşanıyor,bütündire125

nişindüşmesiansorunudur.İçcephedensaldıranlar,kendilerinikesinliklebuhareketinbitirileceğineinandırmışlardır.Bir
kuşkularıvarsa,odabizimbualandasürdürmekdurumunda
olduğumuzçalışmalardır.Ozamandaneyapıpneyapmayacağımızbellideğildi.Haklıolarakfazlaçekinmeleridedüşünülemezdi.Çekiniyorlardı,birşeyleryapabileceğimizidebizzat itiraf ediyorlardı. Ama ağır basan yön, PKK'nin yüzde
doksanının içeride olduğuna, eğer PKK içeride tümüyle teslim alınırsa tamamen bitirileceği hükmüne kendilerini inandırmalarıydı. Dolayısıyla açıktan saldırıyorlardı. “Başardık,
başarmak üzereyiz” diyenler açıktan saldırır, kendilerinde
korku ve endişe taşımazlar. Saldırının açık olmasının nedeni
buydu.Fakatbiliyoruzki,teslimalınmayakarşıbüyükbirkararlılıkladirenmevesonuçtabaşarma,enbaştabunlarıyerle
biretti.Vebugerekenkararlılıkladirenmebütünpartiiçinde
büyükbiraşamavegüçkaynağıoldu.
Peki bir anlamda böyle zaferle sonuçlanan bir direnişten
sonraveyinebugünkügelişmelerlekanıtlandığıgibidoğrultuyasahipçıkmanıngereklerinibizzatyaparken,obüyükkarşıkoymalarneydi?Çeşitlikılıklaragiripbudoğrultuylaoynayanlar,bilerekveyabilmeyerek,iyiveyakötüniyetlebudoğrultununinşaedilmesivebirkuvvethalinegelmesiçabalarına
karşıdikilenler,fırsatbulduklarındaencanalıcıyerindenkopartmayaçalışanlarkimlerdi?Partitarihibirdebutemeldeve
buyönlüincelenmelidir,diyorum.Zindanınbukonudakipayı
ne olmalıdır? Zindan daha sonra bu büyük şehitlerin anısına
bağlıkalarakdirenmiştir.Egemeneğilimesasitibariyledirenmedirvehalihazırdadaböyledir.
Fakat bir olay daha gözüküyor: Böyle olmasına rağmen,
yüzlercesidışarıçıkıncadüzenleçokkolaybütünleşiyor.Hatta onca direnmeye rağmen, çok basit bir bedel karşılığında
kendinidüzenekiralıyor,düzenesatıyor,düzenibalgibiyaşamak istiyor. Bu bir saptırmanın ipucudur, bir saptırmanın
mevcutolduğununipucudur.Nasıloldudabukadardirenildi?
Bu kadar ant içildi, bu kadar söz verildi bunun için. Düzen
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adınabukadarküfüryiyecek,işkenceninhertürlüsünemaruz
kalacaksın;dahasonrabudüzenikorumakadınabunuyapanlaraveonlarındüzeninebubiçimdehiçsavaşmadankendini
teslim edeceksin: Bu olmuştur ve düşündürücüdür. İkincisi,
daha açıktan ve belirtildiği üzere kendisini sloganlaştırarak
eleverenbirgelişmeninönderliğivardır.Bugünoldukçayansıyanveneolduğunubizzatifadeedenbualçakçagirişim,yinebirsapmanınvarlığınaiyiişaretediyor.Yansıdığıkadarıyla biliyorsunuz; “PKK Diriliş Kanadı” ve “politik büro sorumlusu, askeri sorumlu, güvenlik ve istihbarat sorumlusu”
biçimindebirimzaylasorumlulukisteniyor.Ağırlıklıbiçimiylezindangerçeğimizedayalıolarakkendinieleveriyor.Zindandaönderliğeoynadığınıiddiaediyor.Artıkburadaniyetler
nedir,bunuiyiniyetlemiyoksaartniyetlemiyaptılar;bizzat
düşmanla bağlantıları var mıydı biçiminde bu kadar dar düşünmek, kanımca bir sapmanın aleti olmaya kadar gidebilir.
Çok kariyerist olduğunu söylüyorlar. Bu rolün sahipleri için
çok düşkünlerdi, çok zeki ve yeteneklilerdi; dönem dönem
şöyle,dönemdönemböylelerdidenilebilir.Bütünbukonularda haklı olarak doğru veya yanlış çok şey söylenebilir. Ama
sonuçtavarılanbirgerçekvardır.Bugünküsaldırıenazından
büyük zindan direnişçiliğine ve dolayısıyla PKK'nin direnişçiliğineaçıktansaldıranŞahin-Yıldırımçetesininsaldırısıkadarvehattaondandahasinsivekarmaşıkbirsaldırıdır.Unutmayalım ki, bu, PKK adına, PKK'nin büyük mirasına sahip
çıkarakvekendiönderliğiniadımadımpekiştirerekboygösteren,uzunsürehertürlübüyükolanbirsaldırıolayıdır.Başlangıçta buna saptırma denilebilir ve giderek bugün bir ihanetledökülmesözkonusudur.
Şener tasfiyeciliği üzerine ileride kapsamlı inceleme ve
araştırmalar yapılabilir. Kişiliği itibariyle, ailesi, sosyal ortamı, amaçları ve oluşumu hakkında hiç kuşkusuz çok şeyler
söylenebilir ve söylenecektir. Fakat bizi ilgilendiren şey, bu
büyük direniş şehitlerimizin anısına bir sloganla sahip çıkacakkadarcüretkazanması;buanılaravehemdebüyükdire127

nişçilertopluluğunadayanarak,onlarıniçindençıkmasıveetmesi,onlarıtemsilenbütünüylepartiyihedefalması,partinin
güç ve olanaklarını çok riyakar bir biçimde elde edip bunları
çoktehlikelibirtarzdaveenkritikdönemdepartiyekarşıkullanma cesaretini göstermesidir. Vasiyetlerini ertelemeksizin,
büyük direniş şehitlerimizin anısına mutlaka yerinde karşılık
vermekbüyükbirsorumlulukgerektirirken,içtensonderece
ustalıkla büyük direniş kitlesine dayanarak ve onların omuzlarınabasarak,bütünpartigenelindesonderecealçakçaolduğu kadar gaddarca ve hırsızca yetkileri gaspetmekte kusur
görmeyenvebunlarıkötübirbiçimdeharcamaktançekinmeyen bir gelişme ile karşı karşıya bulunmaktayız. Eğer önü
alınmaz,gerekenteşhisbütünyönleriylekonulmazveherkes
bununneresindebulunduğunuyerliyerineoturtmazsa,kendiniyenidengözdengeçiripgerektiğindekendiniyenidenyaratmazsa,gerektiğindeyenidenPKK'lileşmeyibaşarmazsa,herhalde sağlam bir PKK militanlığı değil, kötü bir savrulma
gerçekleşecektir. Bu, bütün önemli saptırma ve ihanetlerde
böyleolduğugibi,bundadaböyleolacaktır.Bunuenaztahribatla ve adil bir biçimde gerçekleştirmek ve hakkı olana bu
olanağı bahşetmek için, yoldaşça yardımlaşma alabildiğine
sergilenmelivegerekenyapılmalıdır.Buaçıdanbüyükönem
taşıyor.Biz,budirenişgününüyaşayanlarındaonun10.yılına girişini yaşadıkları böylesi bir günde, buna kesin cevap
vermenin en iyi karşılık vermek olduğunu, bunun büyük bir
şans olduğunu ve mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini çok
iyibildiğimizveinandığımızdanötürüböyleyapıyoruz.
Şuna dikkat edeceğiz: Direniş doğrultusu neyi amaçlıyordu? Vasiyet neyi içeriyordu? Gereken nerede, nasıl ve hangi
süredeyerinegetirilecekti?Bir,bunuiyibileceğiz.İki,bütün
partililer ve zindan direnişçileri özellikle bu konuda neyi ne
kadarkavramışlardır,neyinekadaryapıyorlar?Bundahiçbir
duygusallığadüşmeden,hiçbiriyiveyakötüniyetayrımıyapmadan, doğru veya yanlış yorumlar üzerine fazla tartışmaya
dagirişmedenayrımıözlübirbiçimdeyapmak,kararlılığıhiç
128

ertelemeksizin sergilemek; günleri kaybetmemek, daha fazla
mesafeyiaşmamakvehattaçokkötüdurumlarlakarşılaşmamak için vazgeçilmez ve ertelenemez bir görev oluyor. Bu
hiçbirgerekçeyleveşurayaburayayüklenmeden,içinegirilmesi gereken tutum oluyor. Dikkat etmek durumundasınız;
özelliklezindandirenişçiliğinin,busavaşımalanınınmilitanlarının dikkat etmeleri gereken hususlar vardır. Kendilerini
sadeceetkilemişdedemeyelim.Omuzlarınabasarak,yayanınayadakarşısınaalarakgelişmeolanağıbulmuşönderbirkişilik kişiselleştirilemez. Bunda paylarınız vardır. Sorumluluğunu idrak etmemek her türlü küçülmenin başlangıcıdır. Bu
sorumluluktakendipayınıarayıpbulmamak,kendisihakkındakötübirsonuçhazırlamakiçinbizzatbaşlangıçyapmaktır.
Birönderlikyürütülürken,kendiniönderliktutkusunakaptıranveonunsorumluluğunuduyankişi,heryönüyleegemen
olmayıesasalır.İşbirlikçiönderlikiçinolduğukadar,bağımsızlık önderleri için de bu böyledir. Bu bir kuraldır. Bunun
verdiği bir başka özellik de vardır. Önderler temsil ettikleri
iddiasında olduklarını bağlar, etkiler ve temsil ederler. “Ben
bu kadarını beklemiyordum, böyle olacağını bilmiyordum,
benibendenşöyleçalmışlar,şukadarrahatsızdım”veya“bu
kadariyiniyetledüşünmüştüm”demeksonucudeğiştirmiyor.
PKKolayındaönderlikgirişimleri,bizedayanarakyaçokyanımızda,yadaçokkarşımızdayapılmakistendi.Önderliksel
duruşusağlamak,geliştirmekvedahadayükseltmekiçinyürütülen bir çaba vardır ve icrasını ben yapıyorum. Bununla
çelişenler ve savaşanlar, bunun yanında yer alanlar, candan
yer alanlar, ikiyüzlüce yer alanlar, amansızca karşı duranlar,
muazzambireyselçıkarlarıiçinbağlıolanlar,herşeyiilebir
bütün olarak katılanlar vb. hepsi görüldü. Bunlarla savaşıldı
vebellisonuçlaraulaşıldı.Buradadakarşımızaçıkanaslında
böyle bir olaydır. Bizim temsil etmekte olduğumuz önderlik
bugün milyonların ve hepinizin dilindedir. Bizim açımızdan
buaslındabiryüktür.Amayürütmektendepekkaçınmayacağızsanırım.Nekadarzorlansakda,herhaldeuzunsüreneye
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malolursaolsun,bugörülmekdurumundadır.
Buvesileylesöyleyeyimki,başındangünümüzekadarher
şeyinnasılyaratıldığınıeniyibilen,duyan,yorumgetirenve
uygulayankişiolarak,gerekenyapılmıştır,yapılıyorveyapılacaktır.Buönderlikbirsosyalistiddiaylaortayaçıkmıştırve
buiddiayısonunakadarsürdürecektir.Buiddiayıyarınbütün
toplum için gerçeğe dönüştürmek, insanlığın onurlu ve önde
gelenbirtoplumununyaşamtarzıhalinegetirmekgünümüzde
olanakdahilindeolduğugibi,kendimensuplarınaegemenkılmak için de her şeyini ortaya koyacaktır. Bu iddia demokratiktir,halkıveemeksahipleriniesasalmaktadır.Onlarınsiyasileşmesi,siyasalveekonomikgüçsahibiolmasıiçinherşeyini ortaya koyacak, bunu amansız kılacaktır. Bağımsızlıkçı
ve özgürlükçüdür; bağımsızlık ve özgürlük eğilimini bütün
ilişkilerdetopluma,komşularınaveinsanlığadayatacaktır.Bu
konuda stratejik yanı kadar taktik yanını da konuşturacaktır.
Yaşam tarzını en özel konudan en genele kadar bu temelde
hazırlayacak,özgürleştirecekvebütüninsanlığamaledecektir. Devrimin konusu ve kuralları dışında hiçbir geleneği ve
geçerli yasayı esas almadan, dikkate alarak ama esas almadan,kendikurallarıiçindebunuyapacaktır.Sözükadareylemiyle bunu kanıtlamanın önemini bilecek ve yapacaktır. Bu
önderlikböyledir.Bunaöykünenlerdeaşağıyukarıbuşeyleri
yapmaya çalışırlar. Ben bu kapsamda ve biçimlenişte bunu
yapıyorum,dahadayapmalıyım.
Potansiyel önderler, çoktan çıkıp da işi bitmiş önderler ve
henüz çıkış halinde olanlar, bu gerçeği bilirler. Onu şu veya
bu biçimde değerlendirirler; ondan güç alır ve güç verirler,
karşı çıkar ve savaşırlar, ihanet ederler; ikincil veya üçüncül
derecederoloynarlar.Bütünbunlarıanlamakmümkündür.Bu
konudadahaylizenginolanPKKtarihinebakmasınıbilmek
gerekiyor.Önderliktutkularıbendenkatbekatfazlaolanlar,
amagerekeniyapmaktagerçektençokyeteneksizdavrananlar
kadar,çokçakurnazlarıdavardır.Bunaçokbilinçsizcegirenlerkadar,çokbilinçlicegirenlerdevardırvebunormaldir.Bu
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halkönderliğidoğruyücelirken,birçokönderliksevdalısıda
çıkar,birçokoyuncağıdaçıkar,gerçekçisideçıkar;hiçyadırgamamakgerekir.
Bizimyaptığımızbuönderlikkurumsalolaraknasılbirgelişmedirveeğerbununtemsilinesoyunuyorsanız,bunasılolmalıdır?Önderlikhalakurumsalolarakgeliştiriliyor.Genelde
önderlik özelde Kürdistan gerçeğine uygulanmıştır; ulusal
kurtuluş ve toplumsal özgürlük böyle ifade edilmeli, böyle
oluşmalıveböylesomutlaşmalıdır.Bireyolarakhenüziyibir
icracıolmadığıiçin,pratikteicraetmekdeartıkbiryükolarakbindirilmektedir.Onudayaparız.Çokheveslisivegönüllüsüolmasakda,iyibirtaliplisiolmadığıiçinbunudagötürelim. Nitekim bunu da yapıyoruz. Önderlik kurumunun gelişmesiaçıktır.Bukonudakideğerlendirmelervardır.Bunlarboşunayapılmadıveşimditoplumubütünüyleetkiliyor.
Unutmayınızki,sonyıllarınbütünönderlikselçıkışlarında,
gerekkurumsalolarakoluşturulmasıvegerekseifadelendirilmesi özenle yapılmıştır. Bu öyle kendiliğinden, çoğunuzun
bildiğigibiözgünçabalarınızladavücutbulmuşbirolaydeğildir. Bu konuya dikkat edin. Kürdistan somutunda bir önderlikkurumugelişirken,bugünçokçeşitliöğelerkendilerine
karşışekillendirdiğimizbuönderliğiveonunsonuçlarını,bizzatTC'ninenbaşındakilereulaşarakkullanmayaçalışıyorlar.
Bazıları çok maaş alıyor. Yüzbinlercesi bu önderliğin açtığı
ortamınkarşıtarafındayeralarak,heybedenmaaşalıyor.Bunun gibi bir sürü örgütçük ortaya çıkıyor. Hepsi gelişen önderliğinşahsındapayınıalmakistiyor.Bunormaldir.Sonderecedürüstçebunabağlananlarkadar,onuistismaretmekisteyenlerdeçıkacaktır.Bununolanaklarıartmıştır.Herşeyden
önceeskidenteorikdüzeydebilekonulamayanbuolay,şimdi
çok somut maddi olanaklarla yaşıyor. PKK adına ben önderimdediğinizde,yüzbinlerhazırolageçiyor.Birsigaraparasını bile bulamayan, PKK adına en değme ağadan daha fazla
yetkinbirotoriteveolanakkazanmıştır.Buneanlamagelir?
Bu,önderlikolanağınınmaddiplandavesomutolarakdaol131

dukçagelişmişolduğunugösterir.Bizbunlarınnasılgeliştirildiğinindeyakıntanığıveemekçisiyiz.
Demekki,şunadikkatedeceğiz:Geneldeönderlikkurumu
teorikdüzeydevemaddiolanaklardüzeyindemaddivemanevibirgüçolarakoldukçagelişmiş,birçoktutkularıvehevesleriuyandırmıştır.Gerçektendağdakiçobandanüniversitedekiprofesörekadarherkesazçokonunlailgilenmeyebaşlıyor,
kendinegörebiryeryapmayaçalışıyor.Buolağanolduğukadar yeni bir durumu da ifade eder veya olağanüstü yeni bir
durumu ifade etmektedir. Aynı gelişmenin parti içinde daha
şiddetlibirbiçimdeyaşanmasıkaçınılmazdır.Büyüktutkular
ve hevesler parti içinde de uyanacaktır. Bir günlük paşalık
keyfiiçinörgütebaşkaldırmasıkçagörülecektir.Yetkigaspetmevetasarruftabulunmaolacaktır.
Sonzamanlardaşunusöylemeyebaşladık:Bugünbütünçabalarımıza karşılık, bütün yönleriyle açıklığa ve nizama kavuşturmamızarağmen,yapılan,mevzisavaşımınıdahadageliştirerekyürütmekdeğil,mevzilerinüzerindekötübirbiçimdeoturmaktır.Adetasavaşbitmişveyabitsedekendibireysel
yetkiveotoritesinigeliştirsin!Bueşittirbireyselçıkardır;bununarkasındabirsınıfsalçıkarvardır.Buemeğinsahiplerinin
lehine de yapılır; onun üzerine hesapları olanların adına da
yapılır. Eğer dikkat edilmez ve giderilmezse, bunun ağır basanyönüemeğinsahiplerininyanıolmaz.Dahaçokşimdiden
buemeğinüzerindeköylüveküçük-burjuvakurnazlığıylahesaplaryaparakpayartırmasavaşımıağırbasar.Biz,bazılarınındahaçokbunudüşünerekkendileriniayarlamayaçalıştıklarını,eğerdikkatedilmezsebununherankendiniortayaçıkaracakbirruhhaliveeğilimolduğunu,bununsüreklieğitim
vedenetimleancakbastırılabildiğini,giderekemeğinsahiplerinin lehine bir öncülüğün somutlaştırıldığını, bu konuda
PKK'niniçindebüyükbirsavaşımınyaşandığınıvebusavaşımınbaşatyanınınemeğinsahiplerinesiyasette,ideolojideve
örgütlenmedeönderliktanımıbiçimindebirkonumolduğunu
özenle açıklığa kavuşturduk. Bununla yetinmedik, gerekeni
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de yaptık. Görevlendirmeler pratikte yoğunca böyle yapılmaktadır.
Bütünbunlarşununiçindir:Önderliktutkusuvekariyerizm
hırsıçokbüyükolanlarçıkarsaşaşmamakgerekirveçıkacaktır.Büyükmaneviotoriteyietkilemekveonasahipolmakkadar,ençokdamaddiotoriteolanağınıyakalamakiçin,çokçeşitli yöntemlerle müthiş tipler boyverecektir. Biz şunu çokça
işledik:Ağavejandarmagibitasarruftabulunanvekendilerini dayatan gaspçılar vardır, dedik. Bazıları böyledir. Bazıları
köylükurnazıdır,işigücüyetkiveolanağıelegeçirmekveya
onunla gününü gün etmektir. Lümpence yaşayanlar vardır.
“Bir gün paşa gibi yaşarım, gerisi ne olursa olsun” diyenleri
gördük.Bunudemagojiyleyapanlarkadar,bununadınasergilenen pratikler gördük. Kısacası etkili olmak için ne gerekiyorsa,hepsinibirleştirerekyapanlaroldu.Doğruproletereğilim nedir? Köylü kurnazlığı nedir, lümpenin eğilimi nedir,
jandarmanınveağanıneğiliminedir?Hepsinikendikişiliğinde birleştirip gözükara önderlik gaspına yönelenleri gördük.
İştekarşımızdakibuyenifırlamadabunabenziyor;busontanımıngereklerinegörebirfırlamaoluyor.
Önderlik ve onun uğruna savaşım büyük bir olaydır. Ben
kendimihaladörtdörtlükönderyerinekoymuyorum.Şunuda
hemenbelirteyim:Sizeayıpolmasın,bizimdeönderlikolayını geliştirmek için adeta parçalamadık yerimiz kalmamıştır.
Amabizsavaşıhenüzbırakmadık.Bizeherşeyyapılmakistenmiştir; dost tarafından, düşman tarafından her şey yapılmakistenmiştir.Bunarağmenhalapeşindekoştuğumuzsavaşımkonularıvesavaşınkendisivardır.Yadırgamıyorum,önderlikolayındaartıktarihkonuşuyor,birhalkkonuşuyor.Her
şeyolacakvesendebunakatlanacaksın.Buyeteneğigöstereceksin. Burada artık kişiliğinin şu ihtiyacından veya bu biçimdezorlanmasındansözetmeyeceksin.Bunabirkaderolarakdayaklaşmayacaksın.Mademsosyalistsinveinsanınyaratıcılığınıesasalmışsın,bukonudabuyücekavramlaralayık
olmasınıbileceksin.Bundagözyaşıedebiyatıyapmayacak,ne
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kadaryorulduğunuveyıprandığınısöylemeyecek,“amanbanaşöyleyardımedin”demeyeceksin.Hayır,kendinibukadar
düşürmeyeceksin.Peki,neyapacaksın?Tamdabusanatıngereklerineyigerektiriyorsaonaulaşacakvegerekeniyapacaksın; sıkılmadan, yorulmadan ve gevşemeden, artan bir tempoylayapacaksın.Mademkisavaşınenyoğunuburadayaşanıyor,buradatambirsavaşçılıkyapacaksın.
Bubirazkavranıyorvegerekenideyeteneklerelverdiğinde
yapılmayaçalışılıyor.Bunuanlamamakolurmu?Öylekarşınızda şu veya bu biçimde olumluladığınız ya da çok değişik
biçimlerde kavramak ve benimsemek durumunda olduğunuz
birolay,olguvekişilikyoktur.Nebağlılıklarınızbubiçimiyle
sizibazısonuçlardankurtarabilir,nedekarşınızdakikişisize
istediğinizgibihareketetmeşansınıverir.Önderlikolayında
bunayeryoktur;bağlanmakadartemsildedebunayeryoktur.
Anlayacaksınız.İsterlehteisteraleyhteolsun,gerekenneyse
onuyapmanız,gerçektensizinkendinizesahipçıkmanızında
doğrutarzıdır.
Derinliğinekapsamçiziliyor,kapsamüstünekapsamyaşanıyor,biçimüstünebiçimyaşanmayaçalışılıyor.Busiziçok
yakından ilgilendiriyor. Buna ulaşmak, bunu yaşamak ve
mümkünsetemsiletmekönemlidir.Herşeybirazözgürceve
gönüllücetayinediliyor.Gönüllülüğünüzüveözgürlüğünüzü
korumakistiyorvebunuolanakdahilindegörüyorsanız,bağlılığınızı ve temsilinizi en az yürütülen ve esasta bağlayıcı
olankadaryürütmekiçin,kavramaveuygulamayeteneğinizi
sürekli gözden geçirerek düzeltecek ve yetkinleştireceksiniz.
Bunlarıdavurguladıktansonra,mevcutfırlamayıveyaçıkışı
biraz daha iyi değerlendirme gücüne kavuşacak ve kendiniz
içinsonuçlarçıkaracaksınız.Bütünbelirtilervekanıtlargöstermektedirki,bubüyükdirenişgeneldeveözeldedirenişşehitlerimizinanısıvevasiyetinebağlıolarakyürütülmekteolan
birsavaştır.Busavaşınbütünyönleriyle,ideolojik,politikve
pratikhazırlıklarıyla,hercephedeveheralandabağlantılarıyla,büyükfedakarlığıvebüyükşehitleriylebunoktayagetiril134

diği açıktır. Ve bu PKK'nin bütün olumluluğunun bir sentezi
vesomutifadesidir.
Peki,nedenbaşkabirsloganınardınasığınıldıvebaşkabir
çıkış ortaya çıktı? Bu sizi ne kadar ilgilendirir, ne kadar sorumlukılar?Belirtilerinçokolduğunusöyledik.Direnişedoğru bir temelde bağlanma, hiçbir gerekçe yokken, inkar ediliyor.Bununbueğilimveçıkışlabağlantısıvardır.Basitbirörgütlenme,basitbirsiyasalveaskerihazırlıkolmadığı,bukonudadaciddibirgirişimbulunmadığıgibi,sorunbileyapılmıyor. Bu da başka tellerden çalındığına ilişkin bir işarettir.
Düzenlerahatlıklauzlaşma,düzeniniçindeyürümevedüzen
yaşamınınormalkabuletmedesapmayadoğruciddibirbelirtidir. Parti doğrultusu ile oldukça açıklanan ve kanıtlanan
bu doğrultuyla kolay kolay bütünleşmeme, buradaki itiraz,
saptırmanınetkiliolduğunugösterir.İtiraznekadarbüyükse,
kendinidayatmanekadarbüyükse,bu,etkialtındakalmanın
daodenligeliştiğiniortayakoyar.Kendiaçımdanzindandirenişçiliğininözelliklesonyıllardakibazıdurumlarınızaman
zamandüşündüğümdeşusözcüklerisarfettiğimibiliyorumve
bunların belgelendiğini sanıyorum: Bir sapma gelişiyor veya
yanlış anlama vardır, demiştim. 1982 direnişçiliğinin, onun
önderliğininkurtarmakistediğibelliydi.Onuçokaçtım.Neydi,ensonkesinliklenedeniliyordu?Savunmahakkıverilirse,
fazla şehit vermeye gerek yoktur. Tek koşul PKK'nin adını
anmakveonusavunmaktır.Gerekirsefazlaşehitvermeyede
gerekyoktur.Bununiçinşahadeteulaşılıyor.
Peki, özellikle 1984'ten sonra bu direniş neye dönüştürüldü?Yaşamkoşullarınındüzeltilmesine.Artıknasılgeliştiğini,
kimlerin buna ne kadar yol açtığını, ne kadar rol oynadığını
veönlemalamadığınıbilemiyorum.Buaslındaçokiyiniyetli
birtalepdeolsa,içindebinbirtehlikeyibarındıranbirtaleptir.
Sanırımdüşmanbunudeğerlendirdi;tasfiyecilik,sağçıkışveyabugünyepyenibiryaşambiçimiylekendisinikarşımızaçıkartanönderlikdebunuiyikavradıveyabizzatoluşturdu.
Büyükzindanşehitleriveonlarındirenişçiliğindeböylebir
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talepvarmıydı?Hepinizeaçıkolaraksöylüyorumki,yoktu.
Sizbudirenişlerdelisteyigiderekuzattınız,halendeöyledir.
Bendebaşlangıçtaolabilir,dedim.Yanibazıtaleplerdebulunuyorlar, fazla önemsememek gerekir diye düşündüm. Ama
sonra bir baktık ki, yaşam hakkımız denilen şey ve daha iyi
yaşama koşulları tam bir tuzaktır. Hem de bu gerçekten zindan olayını inkar etmek ve başlı başına büyük bir sapmanın
içindebulunmakoluyordu.Birdefazindankoşullarındahedefinde imha olan bir politikadan normal ve insanca yaşanır
şartler talep etmek, düşmanı tanımamak demektir. Sen hangi
düşmandan,hangiyaşamahakkınıistiyorsun?“Benhayatımı
koyarımveisterim”dedin;koydunvesanaverdi.Peki,neydi
buyaşam?Makbulmüdür?Buradareformizmedeküçükbir
başlangıç vardır. Biz “Kürtçe konuşma serbest bırakılmalı”
talebiniilerisüremeyiz.Helehelebunusiyasalbirtalephalinegetiremeyiz.Bizimtümtalebimizveyaşamistemimizbir
özgürlüktür.Kürtçeolsaolsabununbasitbirgerekçesidir.O
dönemindayatılacakbirtalebideğildir.Nitekimdüzeninbaşı
bugün Kürtçe serbestliğini de tanıyor. Bu gerçekten özel savaşın yürütülmesinde bir adımdır ve herkes bunun böyle olduğunubiliyor.Zindantalebinindebutemeldeçıkışınbirgerekçesihalinegetirildiğibilinmektedir.
“İyiniyetlideğilmiydik”diyeceksiniz.Evetiyiniyetliydik,
iyi bir talepti de. Kendini diğer bütün gerçeklerden koparırsan,tabiiiyibirtaleptir.Benideböylebiryanılgıyadüşürmek
içinbazısorularsordular.“Kürtçeserbestisiiyibirşeydeğil
midir,Kürtleredeserbestlikiyibirşeydeğilmidir”diyesoruyorlardı. Cevap şuydu: Ondan önce Kürt halkına serbestlik
olsun,KürthalkıbuserbestliğikırkyılTürkçeileicraetsin,
önemlideğildir.Halkınkendisiiçinserbestlikolduktansonra,
elbettekonuştuğudiledeserbestlikolur.Dilineserbestlikvar,
kendisine yoktur. Kürtçe konuşmamıza serbestlik var, ama
bütün varlığımıza da zincirleme egemenlik söz konusudur.
Şimdibundanneanladınız?Dikkatedin:Sapmanasılgelişiyor? Sorun böyle ele alınmazsa, bu bir sapma olur. Şimdi
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kendisinibirakımolarakyaşatmakisteyenreformizmbununla,“dilserbestisi”sloganıylaortayaçıkıyor.Evet,partibuna
müsaadeedemiyor,butalepleridedevrimiçinkullanıyor,bu
ayrı bir sorundur. İnsan kendisini bir slogana kaptırdı mı ve
giderek başkalarını peş peşe sıraladı mı, nerede duracağını
bilmez. Bal gibi uzanıp reformizme gider. Öyle bir noktaya
gelinirki,ihanetinenkötüsünekadardagider.
Bu konuda şunu söyledim: İçeridekiler için elde edilen
haklar,dışarıdakihalkınhaklarındanfazladır.Halkyarıyarıya
açtır,kitapvegazeteokuyamıyor.Büyükişsizlerordusuvardır.Fakatzindandakiyapıbununçoküstündebiryaşamdüzeyine sahiptir. Okuma ve inceleme düzeyini tutturmuştur. O
zaman dışarı çıkmayı istemeyin, dedim. Uğruna savaştığınız
taleplerinenönemlileriniancakiçerideeldeedebilirsiniz,dedim.Bunaneredenulaşıldı?Başlangıçtaçokmasumaneolan,
ama kendini giderek bir tutku haline getiren, bir yaşam tarzı
haline getiren yaklaşımlar oluyor bunlar ve mevcut çıkışın
bununlaçokyakındanbağlantısıvardır.
Busonçıkışınsahibiburadayken,askerivesiyasiçabalarımızailgibilegöstermiyordu.Biryılgözlemledim.Birfakirin
evine giderek, bir parça ekmeğini yiyip onunla bir sohbete
girmiyordu.Neredeiyiyaşamvarsagözünüorayadikiyordu.
Zor durumda olan bir yoldaşının halini hatırını sormuyordu.
Kendişahsınıyüceltecekvekendisinebağlanacakkişiarıyor,
düşkün kişilikler arıyor ve buluyordu. Mutlak anlamda bağlı
kişilerle sabahlara kadar amansızca konuşuyor ve ölümüne
bağlıyordu. Bugün zindan direnişçiliğimizin önderliğini sürdürenler, “kendisini bize çok sevdirmişti, kendisini çok sevmişvebağlanmıştık”diyorlar.Aynenböylesöylüyorlar.Evet,
emekbizimçababizim,durmuyoruz,savaşıyoruz,kandöküyoruzvebirşeylerkazanıyoruz.Zırnıkkadaremekharcamayankişikalkıpbinbirzorluklayarattığımızdeğerleresahipçıkıyor,elkoyuyor.Kadroyuvehalkıböyleelealıyor.Herkese
müthiş egemen olmanın hesapları içindeydi, bana bile egemen olmanın korkunç düzenbazlıkları içindeydi. Zindanda
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özellikle 1984'ten sonraki yaşam tarzında biraz dönüşümler
olması ve talepler, bu şekillenmeye önemli oranda güç katmıştır. İkide bir çocuk gibi, “bana fazla yemek, fazla içmek,
rahatolanaklarsağlanmazsa,ölümorucunayatarım”türünden
istemlerde bulunmak büyük bir hatadır. Parti yapısıdır, eğer
önderlikbunusöylerseölümüneyatarlar.ÇünküPKKdirenişçiliğindekararalındımı,gerçektenölümüneyatılırvebubüyükbirolanaktır.Bazılarıbirşeylerkurtarmakveeldeetmek
istediklerindebuyapıyıkullanabilirler.Buyapılır.
Parti kitlesinin direniş eğilimi üzerine bir şey daha yapılmıştır.Birörgütlenmevemerkezyaratılmıştır.Bumerkezgerek oluşum, gerekse yürütülüş tarzı itibariyle PKK'nin genel
önderlikgerçeğiyleuyuşmuyor.Aslındagörünüştebağlıdırlar.
Halen de öyleler ve hepsi de ölümüne bağlıdır. Çünkü bunu
fark ett ikl er i i çin gel en değ erl end irm el erd e, “biz Part i
Önderliği'ne ölümüne bağlıyız” diye yazıyorlar. Hatta en üst
düz eyd ek i tems ilc im iz bil e şun u söyl üy or: “Biz Part i
Önderliği'nin yanl ışl ar ın ın da mil it an ıy ız; ben Part i
Önderliği'nin yanlışlarının da militanlığını yürüteceğime söz
veriyorum”diyor.Bunlarbizimaçımızdançokönemlidedeğildir.Lakinoluşanmerkezönemliorandabirçoksolpartide
görüldüğüvereelsosyalizminçözülüşündeifadesinibulduğu
gibihembürokratik,hemdeliberaldir.Bürokrasininreelsosyalist ülkelerdeki durumunu biliyorsunuz; buna vücut veren
partilerdeliberalizmikonuşturarakkapitalizmesavrulmabiçiminde bir sonuca yol açıyorlar. Katı bürokratiktir, kendi
halkınınbüyüktepkisinevekendilerinekarşıayağakalkmasınayolaçıyorlar.Aslındabununküçükbirkarikatürüdayatılmıştır. Bu önderliğin bununla yakın bağlantısı vardır.Kendi
payınaenaşırıliberalizmibırakırken,kitleyiyönlendirmegücü olarak çok katı bir bürokrasiyi dayatmıştır. Yine bazı küçükbelgelervardır.“BizPartiÖnderliği'nebirraporiletmek
istiyoruz, merkez bu raporu okuduğu halde yıllardır sunmuyor”denilmektedir.Birincisi,bumerkezinburaporuokumaya hakkı yoktur. İkincisi, ne olursa olsun, saygı gereği bir
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mektup ve bir rapor yazılıyorsa, onu iletecektir. Oysa bana
yüzlercemektupgelmeliydi.Evet,meğermektuplaraambargokoymuşlarveyamerkezdengeçmeyenhiçbirşeygönderilemez olmuş. Evet, bu bir merkezdir. Bu neyin merkezidir?
Doğrudürüstyoldaşçabirrapor,birmektupyoktur.Hepside
merkez adına yapılıyor. Merkeze dikkat etmek gerekir. Merkezbiryerekadargereklidir.Amabütünkitleninçeşitliözlem
veistemlerinideğişikbiçimlerdeönderliğesunmasözkonusu
olduğunda,sonunakadaraçıktutacaktır.
Zindana şu yönlü bir talimatımız vardı: Ben olayım veya
olmayayım, okuyayım veya okumayayım, bir akım başlatalım,tabandanisteyenherkesyazılıveyasözlünesivarsaönderliğesunsun.Bununbirdemokrasiolayıveonunişleyişiolduğunuvebastırılmamasıgerektiğini;birönderlikgelişirken,
onun dem okr at ik kar akt erd e olm as ı i çin herk es in ulaşm a
araçları ve olanaklarına kavuşması gerektiğini söylemiştik.
Talimat buydu ve biz başından beri buna dikkat ediyorduk.
Builkeişletilmiyor.Merkezveyakitlebunubilinçlimiyapıyor?Doğrubildiğiiçinyapıyor.Partininbirlikvebütünlüğünehizmetettiğineinandığıiçinböyleyapıyor.Fakatbunuen
liberalce ve sonuna kadar bireysel çıkar için kullanmak isteyendeyapıyor.Kitleyekarşıdiktatörlük,kendisinekarşımüthişolanakvefırsat...Çokyakındangözlemlediğimizde,gerekirse kendi kendisini dakikası dakikasına görevsiz bırakıyor
veduygusallığaterkediyor.İştehertürlüfilozofçadeyimiarkadaşların kendileri kullanıyorlar. Siyaset dışında bambaşka
işler yapabiliyorlar. Çuval kadar mektuplar vardır. Siyasetle,
askeri sanatımızla, siyasal ve örgütsel sanatımızla ilgisi bulunmayan içeriklerle doludur. Kendisine bu kadar özgürlük
tanıyor, ama kitleden birine bir mektup yazma özgürlüğünü
tanımıyor.Budiktatörlükdeğildenedir?Sözümonademokrasicilik yapıyorlar. Sözümona bir diktatörlük eğilimini ifade
ediyormuşuz!Evet,hiçbirhakkıveyetkisiolmadığıhaldekitleüzerindebukadarbürokrasivediktatörlükuyguluyor,kendisine de bu kadar özgürlük tanıyor. Temelde partinin hiçbir
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değerine,özelliklepartininsiyasalveaskeriçalışmalarınave
örgütsel faaliyetlerine katkısı şurada kalsın, bu değerleri hırsızlamaktanbaşkabirçabaiçindeolmadığıhalde,bumerkeze
bunuyaptırıyor.
Adeta cezaevi içinde ikinci bir cezaevi yaratılmıştır. Öyle
anlıyorumki,önemlibirkesimböylebirmerkezinsıkıntısını
artanorandaduyuyor.Bizzatmerkeziniçindeyeralanlar,sıkıntılarını bana iletiyorlar. “Biz sıkıntılıyız” diyorlar. Gelenlerde de bunu görmemek mümkün değildir. Bir aygıttan, bir
işleyişten sıkıntılıdırlar. Ama temelde bunu etkileyen ve sıkıntıyaboğan,buformasyonveişleyiştir.Kendilerineheryönüyleözgürlüktanıyorlar,hemdesınırtanımayanbirözgürlüktanıyorlar.Budahembukitleninvehemdebumerkezin
ağı içinde ortaya çıkmıştır. Sanırım kitleye şu verildi: “Bazı
haklar için dereniyorsunuz ve alıyorsunuz. Direndik ve kazandık.Birazdahadirenin,birlokmadahafazlaolur;ufakbir
özgürlük daha elde edersiniz!” Bu bir avlanma gerekçesi de
olabilir.Butalepgiderekbiralışkanlığa,biralışkanlıktangiderek bir yaşam tarzına dönüştürülüyor. Bir önderlik böyle
vücutbuluyor.
Burayageldilervegördük.Evet,enufacıkbiraskerifaaliyetevebirörgütçalışmasınakatılımyoktur.Herhangibirsiyasal çalışmaya ilgi yoktur. Kendisine taban oluşturmak için
uğraştı.Hemdeendüşkünbayvebayanlarıbulmaya,bunları
müthişkomplocubirtarzdaveinanılmazyöntemlerleönderliğe karşı kullanmaya çalıştı. Kime el atıyorsa anında zehirliyor. Çok kısa bir süre içinde, gerçekten ancak büyük bir çabaylaönleyebildiğimiztahribatlarıortayaçıkıyor.Örgütselistemlerideböyledir.Zindanıbirtarafabırakalım,haladayatıyorveistemleriylebazıkişileribizekarşıçıkarıyor.Belkiçok
ağırolacak,amabunlarıgerçektendoğramakgerekir.Vazgeçirtemiyorsun; bunun özgürlük olduğunu söylüyor. Ama özgürlüksavaşlakazanılır.Özgürlük,birilişkikurmak,emeğin
sahiplerine yaklaşmak, en yoğunlaşmış askeri faaliyete katkı
sağlamakvemutlakabirşeyleroluşturmaklaolur.Yokbuya140

pılmıyor. Peki, sen bu kadar sırtında yükseldiğin kişilerin
emeğine hiçbir katkı sağlamadan, bu özgürlük hakkını nasıl
kendinde görüyorsun? Buna sosyalizm anlayışı mı diyorlar?
Ama sosyalizm özgürlük, savaş ve emekle karşılanır. Onun
neresindesiniz? Bunu sormayacaksın, sorarsan diktatörsün!
Bu diktatörlük olur mu? Tabii büyük bir saptırmayla karşı
karşıyayız.Neverdin,neistiyorsun?Bizonunyakasınıbırakmışız,amaoyavuzhırsızmisaliyakamızıbırakmıyor.Tamda
böylebirhırsızdır.Paramızıvesilahımızıçaldı,halendebizi
bırakmıyor.Şatoyubizinşaettik;sengeldingirdin,yedin,içtin ve duymadın; şimdi çıkıyor ve duymuyor. Bu kez bütün
evin kendisine tapulanmasını istiyor. Gözükaralık bu kadar
olur. Ne verdin, ne istiyorsun? Ölçüyü kaçırmamak derken,
bunukastetmiştik.
Özgürlükanlayışıiyidir,sosyalizmanlayışınasahipolmak
önemlidir.Amadediğimizgibibunlarsavaşlakazanılmazmı?
Özgürlük, ancak uğruna savaşılarak kazanılır. Biliyorsunuz,
savaşdaenyoğunlaşmışifadesiolaraksiyasetveonundadaha yoğunlaşmış ifadesi olarak askerlikte kazanılır. Sen bir
kurşun sıktın mı? Sen ufak bir siyasal çalışma yaptın mı?
Bunlardaörgütlemümkündür.Örgütiseadambulmak,ilişki
kurmakveenönemlisideonlarıeğitmeklemümkündür.Fazla
ilişkikurmayacaksın,adambulmayacaksın,bulupdaeğitmeyeceksin,onlarıniradevedüşüncebirliğinisağlamayacaksın,
tamtersinebirdeonlarıdıştalayacaksın,onlaraenalçakçabir
diktatörlüğü dayatacaksın, kişiliğine ve emeklerine asla saygılıolmayacaksın;ondansonrasınırsızözgürlükveyetkiisteyeceksin! Olay budur. Ölçüler kaçırılır da, bu kadar kaçırılmamalıydı. Tabii bunları söylerken gafil olmuyoruz. Kendi
geriliğimiz bunun önemli bir nedenidir. Kuralları ve emeğin
ölçülerini bilmemek veya gereklerini yerine getirmemek, bu
dur uml ar ın olan ak bulm as ınd a rol oyn ar. Bu bir yerd e
PKK'nindemokratikvesosyalistkarakterinihangiölçüdegeliştirip geliştiremeyeceğine veya mensuplarının ne kadar demokratikvesosyalistolupolmadıklarınabağlıdır.
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Görüyorsunuzki,kanıtlananşeysapmanındaötesindegözükara bir gasp, bir darbe ve komplo gerçeğidir. Zindan bununiçinkullanılmıştır.Zindankullanılırken,sanırımbazıtaktikler zindan merkezi ve kitlesi için kullanılmıştır. Bazı taktikler vardır: Kimine karşı kendisini vazgeçilmez bir sevgi
kaynağıhalinegetirirken,kimisinedekendisineönceliklegerekmediğihaldeuzanabilmiştir.Bunlarböylesinebirönderliğin gelişmesi için gereklidir. Yapay ve sahte taleplerin giderekgündemegelmesigerekir.Bukadaryaşamdüşkünü,zindandakiyaşamıneyeçevirmiştir?Zindanıbasittalepleruğrunabirsavaşımaçekmiştir.Şimdiokadarbilinçliolmadığını,
öylebirtalimatdabulunmadığınısöyleyeceksiniz.Politikada
böyle düşünülmez. Politika bir bütünlüklü kavrama sanatıdır
ve içinde de pek bilinçlilik payı yoktur. Süreçtir, eğilimdir;
hattabazenengereksizbiribiledevrimcieğilimekavuşturulduğugibi,endevrimciadamdabazenprovokasyonakoşturulabilir.Bütünbunlarmümkündür.Bilirsiniz,politikabilimini
okursanız, yüzlerce örneğiyle karşılaşırsınız. Onun için politik bilinciniz fazla gelişmeden, kendinizi doğru ve yanılmaz
yargısahibiolarakgörmeyin.Buradadaolaybirazböyledir.
Şudurumşimdiçokdahaiyianlaşılıyormu?1982direniş
doruğueşittiriğneucukadarbirolanakbulupörgütlemek,siyasallaşmakveaskerileşmektir.Savaş,heraniğneucukadar
fırsattır,buldunmuyapacaksın.Hepimizbunaevetdiyormuyuz?Evet,1982direnişivedirenişçilerininanısınavevasiyetinebağlılıkancakböyleolabilir.Ötekisigafilolmaktır;gelişmişörgütvesavaşolanaklarıbulunduğuhalde,bunlarıelinin
tersiyleitmekvehattaişlemezdurumagetirmektir.
“Gerilla ikinci plana düşmüş, şehir öne çıkmış!” Öne çıkmayıgörüyoruzvebirdekimöneçıkarıyor?Gerillanasılortaya çıktı? Gerilla şehri nasıl ortaya çıkardı? Gerilla kitleyi
nasıl ortaya çıkarıyor? Kitleler hangi sloganlarla yürüyor?
Bunların hepsini görüyoruz. Bütün bunları bir tarafa iteceksin!Aslındaneşehre,nedeovayainancıvar;negerillaya,ne
deenufacıkbirilişkiyeveörgütlenmeyegelir.Bütünbunlar
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sözümonayenibiryaşamtarzıdır;yenibirözgürlükanlayışınıngereğiolarakyapılır.Tabiiekmekeldensugölden!Fırsatını buldun mu hiç hesap vermeden kaç! Karşı karşıya olduğumuzbaşkabirgerçekdeiştebudur.
Bu sizin gerçeğiniz midir? Bu, altına imzasını attığı gibi,
“Yaşasın zindan direniş önderliği” sloganının gereği midir?
Veya “Yaşasın direniş şehitlerinin önderliği” sloganının gerekleribumudur?Şuveyabubiçimdegerçeğiyorumlamaya
tabi tutmadan net bir cevap vermek zordur. Çok açık ki, bu
birdirenişyorumudeğil,heleheledirenişşehitlerininyorumu
hiçdeğil,özellikle1982büyükdirenişkahramanlarınınşehitliğinin anısı ve mirası hiç mi hiç değildir. Fakat etkilenme
vardır.Birçıkışvardırvepartiyizorlayansonuçlarıvardır.
Bu gün vesilesiyle en hafif deyimiyle bu saptırmaya karşı
bubüyükkararlılıkveeylemliliğinanısınabağlıolarakverilecekeniyicevap,varsabununetkilerinisilipsüpürmektir;çok
açık ve kanıtlanmış olan parti doğrultusuna, onun büyük eylemgücüvemilitanlığına,ikirciksiz,savsaklamadanvebütün
bunlara fazla meydan vermeden katılmasını bilmektir. Anı,
bundanbaşkabirbiçimdelayıkolmasıfatınahakvermemektedir.İnanıyorumki,buböyledirvePKK'ninbugüneverdiği
karşılıkdabutemeldedir.Egemenolanyantamıtamınadireniş şehitlerimizin damgasını vurduğu böylesine bir onur gününelayıkıylakarşılıkvermebiçimindedir.Bizşimdiyekadar
butemeldebunayüksekbirduyarlılıkvesorumlulukla,daha
çok da iğne ucu kadar fırsat ve olanağı yaratarak, her koşul
altındasınırlandırılamazsiyasalfaaliyeteveonundahadayoğunlaşmışifadesiolansilahlıfaaliyetetümgücümüzüharcayarakkarşılıkvermekleeniyikarşılığıverdik;bunukanıtladık.BütünbunlarPKK'ninmensuplarıiçinesastır,yapılması
gereken biricik doğru iştir. Eğer düşünce bu işe başarı şansı
veriyorsa, biz bu düşünceye doğru düşünce adını takarız.
Bundanuzaklaştırıyorsa,yanlışdüşüncedir,deriz.Eylemeğer
buiştemelindeyse,bizbunadoğrueylemderiz.PKK'ninbu
temeldeyürütülüşüdoğrubirönderlikselyürütülüştür;bunun
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kanıtımilyonlarınbugünölümünebağlılığıdır.Yinebaştazindanolmaküzere,bütündirenişçilerinkendisineölümünebağlılığıdır.
Hiç kuşkusuz bundan sonrası kazanımların zaferi daha da
yakınlaştıracak tarzda değerlendirilmesi ve yürütülmesi olacaktır. Kuşkusuz geleceğe ilişkin yansıtılması gereken karar,
bu10.yılagirişinbütündersleriniiyiçıkarmak,olanaklarını
iyibirleştiripbütünleştirmekvetemsiletmegücüneulaşmaktır.Yinevarsabukonudakiyanlışıveeksikliğigörmekvegidermektir; zamanında yerine getirilmeyen görevleri hiç olmazsabundansonrayerinegetirmektir.Bugeliştirilenbirkararlılıkvepratikolabilir;ideolojikvesiyasaldüzeykazanmak
olabilir;örgütselveaskeridüzeytutturmakolabilir.Bütünbu
konulardaeksikliğigidermek,yanlışlığıaşmakveböylecegeleceğedahagüçlüyürümeşansınıeldeetmektir.Sonuçbudur.
Bundansonrasındaböylebirgeçmişvebugünlegelecekarasındaköprükuruyoruz.Bu,ardıardınasürdüreceğimizvesonuçlarınızaferbiçimindedahadasomutlaştıracağımızbiryürüyüşolacaktır.Bundansonrakiyürüyüşümüzkesinliklezaferimümkünkılannitelikteolmalıdır.Nekendiniz,nedebütün
partiiçinbundanbaşkabiryürüyüşeşansvermeyin.
On yıl öncesinde Diyarbakır gibi merkezi bir yeri ölüm
sessizliğine boğanlara ve burayı bir zulüm kalesine dönüştürenlerebugünçokbüyükbirkalkışlacevapvererek,özgürlük
tarihinenasılyaraşırolunacağınıkanıtlamışolduk.Zaferkonusundasadeceinançlıolmaklakalmıyoruz,onunenzorkoşullarda olanaksızlıklarla nasıl kazanılacağının da büyük kanıtlanışınavebunundaötesindeimkanınasahibiz.Sorunbütün bunları iyi görmek ve ustaca kullanmaktır. Eğer bundan
sonra bu yetenek gösterilirse, mevcut olanaklar zaferi kesinlikle imkan dahiline sokmuştur. Bu olanağın elimizden alınması artık sadece ve sadece ahmaklığımızla, kendi içimizde
yaşayacağımızciddibirşekilsizleşmevebozulmaylaolabilir.
Herhalde bu da böylesine bir aşamada kendi elimizle kendimize yapacağımız en büyük kötülük olacaktır. Biraz dürüst
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olduğunu söyleyenlerin böyle bir kötülüğü yapmaya cesaret
edeceğini sanmıyorum. Hatta “biraz kişisel çıkarım vardır”
diyeninbulunacağınadainanmıyorum.Bununhiçbirgerekçesiyoktur.Artıkpartiiçindegerekenelayıkıylakarşılıkvermemek,ondakendinivekurtuluşunugörmemekdüşünülemez.
Ohaldebütünbunlarçokaçıkvenetolarakzaferselyürüyüşünemrediciniteliğininkesinlikleyerindevekesinolduğunu,doğruveyetkinolmayankatılımınbilegerekçesininolamayacağını gösteriyor. Bir kez daha PKKkahramanlığını
böylevurgularken,gerekçesineolursaolsun,mevcutolanakların zafer elde etme dışında başka türlü, hele hele ciddi yenilgilervekayıplarayolaçacakbiçimdekullanılamayacağını
belirtiyoruz.Çokzordaolsa,herzamankindendahafazlaverilmesigerekenbircanbedeliyse,onudavermeyiiçeren,ama
bununiçindezaferimutlakakestirenbirbedelolacaktırbiçimindebiryaklaşımlapartimizinkadrosalvarlığını,silahınıve
kitlesiniyürütüyoruz.Neredenbakılırsabakılsın,buyürütülüş
ancakbutemeldezafereyönlendirilebilir.Bunundışındabaşkabirşeyineesasalın,nedekabuledin.
İşte bir de tarihin böyle bir doruk noktasında “ben bu işe
varım”diyenler,geleceğinüzerinebubilinçvebuiradekeskinliğiyle yürünmesi gerektiğini iyi bilenlerdir; bunun için
yüreğini iyi hazırlayanlardır; vuruş tarzını tamıtamına bunu
mümkünkılacaktarzdagüçlükılanlardır.Bizbundansonrasınabutemeldeönderlikedeceğiz.SizinPKKiçindekiyürüyüşünüzetamamenbuanlamıverecek,bunubekleyecekvebunu sağlattıracağız. Halkımıza verilen sözün gerekleri böyle
yerinegetirilecektir.
14 Temmuz 1991
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ZİNDAN DİreNİŞ KONFerANSI
İÇİN PerSPeKTİFLer *

– Dünkükonuşmaüzerinesorusuolanvarmı?Arkadaşlar
negibisonuçlarçıkardılar?Partiyaşamını,bizimyaşamımızı
anladılarmı?Belkiiçinizdeşimdiyekadarbuyaşamauymayanlarolabilir.Şimdiarkadaşlarnedüşünüyorlar,hangineticelereulaşıyorlar?
Z.: Başkanım,herarkadaşkendisiiçinbellisonuçlarçıkarıyor.
– Netürsonuçlarçıkarıyorlar?Kendilerinasıldırlar?Bunlaraulaşmışlarmı,ulaşmamışlarmı?Aradakimesafenedir?
Z.: Kendileriilepartiarasındabirmesafegörüyorlar.Daha
çokpartiesaslarınıyakalamakistiyorlar.
– Belkidiğerarkadaşlardandahaçokçocukgibiolabilirler.
Amainanıyorumki,dahaçokpartiylebirleşmekistiyorlarve
(*) Zindan Direniş Konferansıhazırlık sürecinde çok sayıda tartışma yapılmıştır. Bu
toplantılarda yapılan konuşmaların hepsini kitaba almadık. Örnek ve öğretici
olmasıaçısından bir toplantının konuşmalarınıredakte ederek ve biraz da kısaltarak
yayınlıyor. (W.S.)
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bu amaçla içimize geliyorlar. Kaç gündür üzerinde konuştuğumuzşey,partiiçinegetirilenbuçocuklukruhudur.Biryandandarlığagiriyorlar,diğeryandankendileriniçocukgibigörüyorlar.Aynızamandaserbestlikiçindehakarıyorlarvekendilerini ağalar gibi görüyorlar. Her tarafta çıkan eksiklik ve
yanlışlıklara göre kendilerine bir elbise giydiriyorlar. Yetersizliklerinüzerinegitmiyorlarvebunlarıaşmadayetersizkalıyorlar. Yani hakikatlere dürüstçe ulaşılmıyor. Bu noktada
kendilerinivekafalarınıyormuyorlar.
Çocukların üslubu nedir? Partiyi, Parti Önderliği'ni aile
ocağına benzetmektir. Yani anadır, babadır, evdir, işte ondan
isteyindemektir.Halinizbudurvesizkendinizibununüzerineyetiştiriyorsunuz.Budevrimcibirüslupdeğildir.Buağalığın üslubudur. Ama kendilerini büyük sayanlar da dahil çoğunluğu böyledir. Biz, yüzlerce kez, kendinizi bu hallerden
çıkarın dedik. Bu durumla PKK'de bir neticeye ulaşılamaz.
Fakat arkadaşlar bu durumlarını yıllarca devam ettiriyorlar,
PKKçerçevesivegerçeğiyerinekendiçevrelerindekiözelliklerikoyuyorlar.Çevrelerindenaldıklarıterbiyeleriyle,büyüklükleriyle,çocukluklarıylaböyledirler.Buşekildehemkendilerini ve hem de bizi uğraştırıyorlar. Bu, dürüstlük ve doğru
birkatılımdeğildir.Yıllardırpartiiçindeler,amapartiterbiyesinialamamışlar;aldıklarınıdaşekilcibirtarzdavehesaplarına göre almışlar. PKK üslubu ve PKK'nin üzerinde oluştuğu
temelbudeğildir.Bazılarıkendilerinigüçlübirşekildekatmıyor,süreklibundankaçıyorlar.Budapartigerçekliğine,birliğine, siyasetine ve ideolojisine ulaşmamaktır. Parti gerçekliğiyleoynama,bunukendikeyfinegöreyorumatabitutmave
kendi çıkarlarına göre kullanmak istemektir. Sonuçta ortaya
buçıkıyor.Halbukiburayagelenherkes,büyükpartiruhuna
ve birliğine ulaşmak durumundadır. Yine yüz sefer söyledik
ki,sizinbüyüdüğünüzyerdebirlikyoktur.Partibirliğiveparti siyaseti büyüdüğünüz yerde yoktur. Herkes yoldan çıkmış
vegerçeklerdensapmış;bunudefalarcaispatladık.Fakatçoğu
bundan doğru sonuç çıkaramıyor. Peki daha fazla bizden ne
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isteniyor? Düşman bizi hurdalık gibi yapmıştır ve biz böyle
kalmak istemiyoruz. Düşman eski Kürt toplumsal yaşamını
bizedayatıyor.AmaPKKbuterbiyeyekarşıdır.
Kendi imkanlarımızla ve parti gerçeği dahilinde hepinizin
önüne doğruları koyduk. Ölüm ve kalımla kendinizi zafere
götürecek her şey önünüze konuldu. Fakat biraz kendimizi
uzaktuttukmu,herkesbunukendikeyfinegörekavrıyor.Partihattındanuzaklıkböyledoğuyor.Birçoklarıelinebirazfırsatgeçinceeskisindenbeteroluyor.İştebütünbunlarıkavramanızçokönemlidir.Sizinsansınızveaklınızvar;pekiniye
kullanmıyorsunuz?Bundansonrapartihattınıiyikavrayınve
kendinizi bu temelde düzeltin. Sizden istenen budur. Bu yapılmazsa düşman da vurulamaz. Tüm amacımız budur ve
bundan başka da amacımız yoktur. Bu temelde siz kendinizi
terbiye edeceks iniz, kendinizi ins an yerine koyacaks ınız.
Bundan başka yaşam yolu yoktur. Siz bunu yapmazsanız,
kimse size değer vermez. Başka hesaplar yapmayın ve eski
yaşamı da dayatmayın. Gelişmek için ne isterseniz isteyin,
yeter ki çocukluk yapmayın. Zaten burada her türlü olanak
verilmişvehertürlükoşulyaratılmıştır;bunuiyideğerlendirin.Eskiaileselyaşamıatın;tarihselgörevleriçindesiniz,bunun gereklerine ulaşmaya çalışın. Söz veriyorsunuz; bunun
layıkıvekendinizinhakimiolun.Yalnızzindandakiarkadaşlardeğil,hepinizkendiniziçocukyerinekoymuşsunuzvebizi
deannevebabalarınızınyerinekoyuyorsunuz.Birazkendinizegelinvegerçeklerigörün.Kendinizihastalıklaravurmayın
veyereatmayın;bunlarıkabuletmiyoruz.Yüceamaçlarımız
var,buamaçlarahizmetedin.PKKyüceamaçlarınhareketidir;bunuanlamakvebunalayıkolmakgerekir.
Şimdiiçindeseyrettiğimizkoşullarınzorluklarıgözönüne
getirilirse, tartışmalarımızda üretkenliği azami kılmamız gerektiğiaçıkçagörülür.Yabanellerdeveoldukçadengesizkoşullaraltındabukadarpartileşmeiddiasındaolanbirtopluluk,
heranınıbileçokdikkatlideğerlendirmekzorundaolduğunu
biranbilegözardıedemez.BuradatekrartekrarPKK'ninçı149

kışesprisi,ruhuyaşatılmayaçalışılıyor.Yinesınıfdışıetkilerin nasıl vahim sonuçlara ve yanılgılara yol açtığı ve bunda
tercihin doğru yapılması gerektiği tekrar tekrar gösteriliyor.
Vedeniliyorki,yaşanılanzorluklarvekişiselproblemlergibi
hiçbirşey,partininsağlamçıkışıkadarönceliktaşıyamaz.Her
şeydenöncepartiçizgisiveonungerekleriyaşamınbelirleyicisidir;esasalınmasıgerekenbudurvebütünçabalarınbunun
uğrunasarfedilmesigerekiyor.Ancakbununlabireyinrolünü
oynamasıvegiderektoplumdainisiyatifsahibiolmasısözkonusu olabilir. Bu doğru bir saptamadır. Bununla çelişik olan
durumlargösterilmeyeçalışılıyor.Bizşunaeminolmakdurumundayız:Eskiveyeniburayagelenheryoldaş,özdebuçıkışataliptirvebudoğrultuyaulaşmayaadaydır.Haklıolarak
bizbunaeminolmalıyızvehemdehepimizböyleolmalıyız.
Başkaşekildede“bizvarız”diyemeyiz.Eğerdersek,o,çokça
vurgulandığıgibisondereceçocukçabirdurumuifadeeder.
Çocukluk psikolojisi siyasette de vardır; buna çocukluk
hastalığıdenirvebiradımötesikeyfisiyasettir.Çocuklukve
amatörlük giderek oldukça tehlikeli bir hastalık halini alır.
Bununbelirtileribizdegüçlüdür.Bununbiradımötesivedaha da şiddetlendirilmesi her türlü hastalığa yol aldırır. Bu,
PKK'de yaygınca yaşatılmak istenen bir hastalık oluyor. Bu
noktadaKürttoplumununbazıözelliklerinisıraladık:Yaçok
çocukçayadaonunlabağlantılıolarakdiğerkutuptayeralan
delicesineyaşamak!Budurumpartiyedeyansıtılmakisteniyorvedeyansıyor.Tabiiki,budurumuesasdayatandüşmandır.Onunyırtılmasıuğrunayürütülenideolojik,siyasiveörgütsel savaşı bir türlü anlamamak, eskiyi hortlatmak oluyor.
Buda,dolaylıolarakdüşmanıyaşatmakanlamınageliyor.Bu
noktayıbiraziyidüşünelimveanlayalım.
Biz,bukonudabirazanlayışistedik.Birbebekveyaçocuk
psikolojisiylesonuçalmayaçalışmaknedemektir?Budabaşarılamayınca kendini delice hayallere kaptırmak ne demektir? Bunun diğer biçimleri olan gözükara tasarrufçuluk, jandarmalık,ağalıkdayatmalarınedemektir?Bütünbunlarbirer
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düşmanetkisi,işbirlikçietkisideğildenedir?Yıllardırbazılarınınbanadayattıkları,zorladıklarıveçekmekistedikleriyer,
iştebunlaraboyuneğdirmekoluyor.Bununiçinbenneyaptım?Çocuklardandeğildeçocukluktannefretettim.Gözyaşından,deliliktenvehertürlüdengesizliktennefretettim.Ve
bunakarşıdirencimiziyükselttim.Buyönlerdebellibirmesafeninalındığınıgöreceksiniz.PKKortamındabebekleşmeteorileri,delilikteorileri,hertürdendüşmanetkilerinidayatmak
neanlamagelir?Biz,yıllardıryürüttüğümüzteorikvepratik
faaliyetle, bunun beyhude bir çaba olduğunu göstermeye çalıştık. Sizler doğru bir terbiye almaya kendinizi baştan beri
yatırmadığınıziçin,baştanitibarenköylükurnazlığınıveküçük-burjuvakurnazlığınıesasaldığınıziçin,herüzerinizegeldiğimizzamankurnazlığıbirazdahaincelttiğiniziçin,busaydığım belirtileri adeta bulunmaz icatlar gibi esas aldığınız
için,bugünöylegüçlübiriddiailedevrimintemelsorunlarına
hakimolamıyorsunuz.Birörgütlenmede,birgerilladaveçeşitlietkinliklerdebaşarınıngüçlüsahibiolamıyorsunuz.Daha
daötesi,serbestbırakıldığınızdayenilgilerledopdoluolanbir
kişiliğisergiliyorsunuz.Bunlardefalarcakanıtlanmıştırvebiz
bunudurdurmayaçalışıyoruz.
PKK adına, bizim adımıza belli bir mesuliyetiniz var. Bu
mesuliyetin gereklerini neden bu kadar açıklamaya çalışıyorum?Çünkü,hertürlükendinikandırma,ikiyüzlülükvekendini aldatma var. Yani bir köylü mümin her sabah “Allah'a
inandım”demeklebütündileklerininyerinegeleceğinisanır;
sizinkidebununbiradımilerisioluyor.Partibağlılığı,önderliğebağlılıkla,dileklerlegerekenleryerinegelmiyor.Biliyorsunuz,sosyalizmdebunayeryoktur.Eskidentekkeleregiderdiinsanlar,“edep,irfanyeridir”derlerdi.Bismillahilegirerlerdiodergahlara,gündebilmemkaçduaokurlardıveyemeğeduaileotururlardı.Türkokullarındahalabugelenekvardır.Bizimkilersosyalizmveözgürlükadıaltındaherhaltıkarıştırıyorvehepsinedeözgürlüketiketivuruyor.Terbiyeortada yok; ne de olsa sosyalizmdir, özgürlüktür, demokrasidir
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deniliyor.Tabiiböyleolmaz.Buinsanlıklaoynamaanlamına
gelir. Bunun altında ya en değme feodal-kapitalist baskı aygıtlarındandahatehlikelibirbürokratlaşma,yadaburjuvaliberalizminden daha aşağılık bir liberal savrulma çıkar. İkisi
deçoktehlikelidir.
Bugün sosyalizmin başına ne geldiyse, birbirleriyle çok
bağlantılıolanoikiuygulamayüzündengelmiştir.Vehepiniz
hergünbanaşunudayatıyorsunuz:Yabuözgürlükanlayışına
evetdiyeceksin,yadabürokrasiyeevetdiyeceksin!Ağzınızdannedökülüyorsabuçıkıyorortaya.Bunoktadabirazkendimizegelelimdedim.Bunlarsosyalizmolmadığıgibi,kapitalizmvefeodalizmdendahadagerioluyordedim.Vetehlike
de buradadır. Kapitalizmin terbiyesini almadığınız için, yine
feodalizminterbiyesideaşındığıiçinbüyükbirboşluğadüşüyorsunuz.Buboşlukiçindeözgürlükdiye,bununzıddıolarak
otorite diye sandığınız hususlar en tehlikeli hususlar oluyor.
Bunun bir adım ötesi faşizmdir, bunun bir adım ötesi sosyalizmde boy veren bu bürokrasidir veya bunun bir adım ötesi
Afrika'nın ilkel otoritelerinde görülen durumdur. Ve zor bela
önünegeçmezsek,bizdedahatehlikelisiortayaçıkacaktır.Bu
söylediklerimdoğrudur.Bununörnekleribuyüzyılınözellikle
ikinciyarısındabolbolortayaçıkmıştır.Bunlarfeodalkapitalistvesosyalistçerçevedeortayaçıkmıştır.İştebugüninsanlıkbunlarlauğraşıyor.
Şu anda insanlığın gündeminin temel maddesi, bu sosyal
biçimlenişlerde ortaya çıkan bu siyasal ucubelikleri yargılamaktır. Herkes tarafından “bu nasıl ortaya çıktı” deniliyor.
Hepsidevriliyor.Bununbizietkilememesiveyabunlarıgörüp
değerlendiremememiz düşünülemez. Ne sanıyorsunuz sosyal
mücadeleleri, ulusal mücadeleleri? Eğer kendinizi doğru hazırlamazsanız daha kötü örnekler çıkar. Çünkü bizde her üç
biçimlenişin temsili söz konusudur. Kürdistan'da sosyalizm
de,feodalizmde,kapitalizmdetamamentemelsizdir.Vekişi
kendikişiliğinenasıluygungörüyorsaöyleyaklaşıyorbunlara.İşteenkötüsübutemelde,buyaklaşımdaortayaçıkar.Bi152

zim büyük kavgamız, madem bu işin sorumluluğuna girdik,
buna geçit vermemektir. Büyük eğitim çabalarımız biraz bunun içindir. Bu çabalarımıza büyük değerler katmalısınız.
Olumsuzluğa tırmanma çok çaba sarfedildiği anlamına gelmez.Çünkügericitemeldedir,olumsuzdur.
Evet,partimizinesaslarınıkoymayaçalışıyoruz,somutlaştırma yapıyoruz. Bunlar gereklidir de. Tamamen kolektif bir
öncüyle ilerlenebilir, yoksa bireysellik hiçbir şeye yaramaz.
Bakınburadaolumsuzluklarınızıgidermeyeçalışıyoruz.İşler
hiçdeistediğimizgibigitmiyor;sizidüzeltmeyevekendinize
getirmeyeçalışıyoruz.Gerekirseyenidenpartileşmesağlanır.
Heralanabuiletildivebununçabasıyaşanıyor.Bunumutlaka
yerli yerine oturtmak gerekir. Çünkü bu, devrimci faaliyetin
özüdür.
Bütünbunları,partileşmeyegüçvermekvePKKönderliğininnasılınaaçıklıkgetirmekiçinyapıyoruz.Dünkütartışmalarımızvedahaöncekitartışmalarımızbutemelesaslarçerçevesindeydi. Onlar böyle bir çerçeveyi çizerken, en azından
doğruyöndebiradımdahailerlememiznasılolmalısorusuna
cevap veriyordu. Bu konuda günü verimli kılmalıyız. Çünkü
devrimciliğinbirölçütüdebudur.Tekraretmekbazenzararlı
olabilir. Fakat yapılan belirlemeler temelinde bir adım daha
ilerlememümkündür.Tabiiki,busizlerleilgilidir.İlerlemesi
gerekenlersizlerolduğunuzagöre,öyleanlaşılıyorkisizlerin
debuanaçerçeveyidikkatealanbirdeğerlendirmeiçindebulunmanızgereklidir.Veböyleyapılmasıdoğrudur.Bununtartışılması mevcut çerçevenin dahilinde ve yerindedir. Birçok
görevlekarşıkarşıyaolduğunuzagöre,buçerçeveyeoldukça
özlü ve doğru yaklaşacak ve burası bir askeri kamp olduğu
içinbunubiremirolaraktelakkiedeceksiniz.Halenyanılgılar
vardır. Birçok konu var ve kesinlikle bunlara özeleştirisel
yaklaşmak gerekiyor. Dönemin dayattığı görevler vardır ve
yakınsüreçtebazıgörevalanlarınayönelmedurumunuzolacaktır.Bukonuyadaenazındanbirplanveperspektifdüzeyinde yaklaşma durumumuz vardır. Özellikle çözümlenmiş
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kişilikleriçinbirazperspektifvedahafazlayüklenmegerekiyor. Grupları ayırmaya ve biraz daha yoğunlaşma ve planlamayatabitutabiliriz.Bileşimindurumunagöreyenigruplaşmalarıvebutemeldeçalışmalarıgeliştirmekyerindedir.
Eğitimin askeri taktikler üzerinde yürümesi devam ediyor
vesiyasieğitimikapsamlıyürütüyoruz.Adaylarıbiçimlendiği
oranda ihtiyacı olanlara bir devre daha sunulur. Planlamaya
katılması gerekenler giderek oluşturulur ve ayrıştırılır. Biraz
dahakarmaşıkolanvegerçektenZindan Direniş Konferansı
diyetabiretmekzorundaolduğumuzbirkararlaştırmatoplantısınaihtiyaçvarveböylebirçalışmanındayerindeolacağına
dair kanaatimiz bulunmaktadır. İlk defa bir fırsat elde edilmiştir. Partinin bir faaliyet biçimi olarak zindan direnişçiliği
değerlendirilmeye çalışılacaktır. Sanıyorum bu gereklidir de.
Uzunsürepartininönemlisiyasalveörgütselçalışmalarından
vefizikiolarakdapartibütünlüğündenuzakkalınmışolunuyor. Düşmanın sert ve acımasız kuşatması altında bir biçimlenmeoluyorbu.Düşmanınbusertveacımasızkuşatmasıaltındabellibirruhietkilenmenin,hattasiyasalveörgütseletkilenmenin ortaya çıkmaması düşünülemez. Temelde partinin
varlığınakatılımgöstermedeciddibirsorunolmasada,siyasal ve örgütsel biçimlenişe ve hatta yaşama katılımda belli
farklılıklarınolduğuburadakendinigösteriyor.Düşmanınbilinçli çabaları da buna eklenince, bunun kapsamlı bir değerlendirmeyetabitutulması,osüreciyaşayanvetemsildüzeyi
olabilecek bir yoldaş topluluğunun bunu yapması, bu süreci
oldukçagerçekçi,partibütünlüğüiçindevepartininvarolan
seviyesineuygunbirtarzdadeğerlendirmesiyerindedir.
Parti bütünlüğünü ve genel gelişim seviyesini dikkate almadan, yalnızca kendi içinde zindan direnişini değerlendirmeye tabi tutmak ciddi bir yanılgıdır. Şimdi böyle bir yanılgıylakarşıkarşıyayız.Gerçektenpartiningelişimvesavaşım
düzeyinden, örgütsel ve siyasal bütün düzeylerinden koptunuz.Bu,biryerdekaçınılmazbirsonuçtur.İçeridekiyaşamın
yarattığıbirsonuçvardır.Bizzatbupratiğiyaşayanlarda“çok
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tehlikeli bir abartmaya yol açılmıştır” diyorlar. Abartma şudur:Partibütünlüğüvepartigerçeğininçokötesindebirdurumu kendine yakıştırmak, mesela olmayan veya tutturulamayanbirseviyenin(bumilitandüzeydeolur,örgütseldüzeyde
olur,siyasaldüzeydeolur)varolduğunukabuletmektir.Bununişaretlerideçoktur.Örneğin,tutsaktırkendiniözgürsanıyor, örgütsüzdür kendini örgütlü sanıyor, siyasileşmemiştir
kendinisiyasileşmişsanıyor.Bunlarciddiabartmalardır.Eğer
buabartmalarınveyayanılgıdadiyebileceğimizbudurumlarınönünegeçilmezse,bunlargerçektenbirhastalıkolupçıkar.
Vebuhastalıktankimsağkalır,kimsiyasibakımdanölür;bu
da başlı başına büyük bir sorun olur. Öyle anlaşılıyor ki, bu
çerçevedekapsamlıbirdeğerlendirmeyegitmekvehelehele
partiningenelçerçevesinioldukçayakalamışbirortamda,bununherdüzeydeimkanınıneldeedildiğibirortamda,birbütün olarak parti gerçeğini çok yönlü görebilen, duyabilen ve
ondan sonuçlar çıkarabilen bir ortamın şansını yakalamışken
zindan pratiğinin böyle toplu bir değerlendirmesine ve bazı
kararlaştırmalara,bukararlarınpartibütünlüğüneulaştırılmasına, zindan gerçekliğinin parti gerçekliği içinde abartılı değil,doğruoturtulmasınagitmekgerekir.Nesağnesol,neçok
abartılıneçokinkarcıbiryaklaşımaizinvermeden,varsahata
veyanılgılarıortayakoymak,bunlarınnasılgeliştiğini,bunlarınortayaçıkmasındadüşmanınvezindanınetkilerinigöstermekgerekir.
Zindan bileşimi 1980 öncesi partileşmenin bir bileşimidir.
Bupartileşmeninnekadaryetersizbirpartileşmeolduğu,henüzgrupdöneminineziciizlerinitaşıdığı,aslındasononyıllıkgelişmeleriduymadığıveyaşamadığı,dolayısıylagrupölçüleriyleiçerigirdiği,bugrupölçülerinindahasonraacımasızzindankoşullarıaltındaçokkötüşekillenmelereyolaçtığı,
buna bir de düşmanın provokasyonu, şekillendirmesi ve sızması eklenince bunun oldukça tahribe uğrayacağı, hatta başkalaşımtehlikesiylekarşıkarşıyageleceği,uzunsürepartiile
iletişimsizlik ve partinin gelişim seviyesinin aktarılamaması
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ortamında bunun daha da ağırlaşacağı açıktır. Bu yapı için
gerçektengrupdönemindenpartileşmedöneminegeçmeihtiyacıvardır.Grupdönemidevrimciliğininyetmeyeceğiaçıktır
ve partinin gerçekten profesyonelleşen, siyasileşen, örgütselleşenveaskerileşenöncülüğüneulaşmakgerekir.
Grup döneminin ölçüleri partileşmek için yetersizdir. Bu
nedenle,herşeydenöncegrupdönemininkalıntılarınıaşmayı
birsorunolarakgörmekvebutemeldeyanılgılarıveeksiklikleri gidermek gerekir. İkincisi, zindanın düşman dayatmaları
altındakiolumsuzluklarınıgörüpdeğerlendirmek,grupdöneminin devrimciliğine daha kötü yansımış olan etkilerini, bunun dolaylı ve direkt belirtilerini ortaya koymak gerekir.
Üçüncüsü, iyi biliniyor ki, bu konuda çok büyük savaşımlar
vebusavaşımdabaşarılarvebaşarısızlıklarvardır;bunlarıda
doğrubirtarzdayerliyerineoturtmakgerekir.Busavaşımda
düşmanveonakarşıPKKvedirenişvardır.Busavaşımınşehitlerivardır.Yinekarşılıklıtavizler,sızmalar,içimizdeortaya çıkan kötü durumlar, hatta düşmanla işbirlikçilik vardır;
ayrıca bu süreçte düzey olarak herkesin farklı bir konumu
vardır. İleri bir konumu ve geri bir konumu temsil edenler,
teslimolmalardantutalımsonunakadardirenmişkişiliğekadardeğişikyapılarvardır.Evet,çeşitlidurumlarsözkonusudur.Yineçarpıklıklarvardır;önemliorandadüşmanınkendine bağladığı işbirlikçiler vasıtasıyla tahrik ettiği ve yarattığı
ikiye bölmeler, üçe bölmeler vardır. Bunun sağlıklı bir PKK
tartışmasıolmadığıgibi,sağlıklıbirhizipleşmebileolmaktan
öteyebirdurumarzettiği,direktdüşmanetkileriylebeslenen,
yetersizvetahammülsüzbirpartileşmeninverdiğizayıflıklardankaynaklananbirdurumolduğuaçıktır.
Bütünbunlar,gerçektenreddedilemezvesomutolarakyaşanmış durumlardır. Subjektif planda öznellik ve abartılı bir
yaklaşımgeliştirilmiştir.Zindandirenişçiliğiniherşeyinyerine koyma anlayışı egemen hale getirilmiştir. Bu, büyük bir
yanılgı ve abartmadır. Zindan direnişçiliği her şey değildir.
Birkere,zindandakidevrimciliktutsakedilmişbirdevrimci156

liktir. Düşman, belki beyninizi ve yüreğinizi tutsak etmemiş
ama,pratikolarakdurumbudurveonadaistediğianhertürlü
muameleyidayatabilir.Bubirgerçektir.Kalkıpdabukonuda
abartılı,hattapartigenelinibileaşacakkadarabartılıbiryaklaşımsergilemekçoktehlikelibirdurumdur.“Direndikveher
şeyi kazandık” sözleri birçok arkadaşın ağzından sapır sapır
dökülüyor. Aslında bu, şu anlama geliyor: Direndik gerillayı
ortaya çıkardık, direndik serhildanı da ortaya çıkardık! Bu
inanca ve bu kanıya kendini böylesine kaptırma olayı arkadaşlarda çok güçlüdür. Birinci elden ve en özgül koşullarda
bunun sorumluluğunu taşıyorum ama, ben bile kendimde bu
kadar abartma gücünü gösteremiyorum. Yani arkadaşların
gösterdiğiyaklaşımsonderecemüminceveçocukçabiryaklaşımoluyor.
“Direndik her şeye kadir olduk, direndik gerilla yarattık”
deniliyor.Çokaçıkki,bukorkunçbiryanılgıdır.Birdefa,bir
gerillanın yaratılması çok başka bir olaydır, bir serhildanın
yaratılması çok farklı bir durumdur. Ve ben şunu söylersem
sizebirazdahagerçekçigelmelidir:Tamtersinesiziyaşatan,
çokuzağındaolduğunuzvebunaimkanbulamadığınızgerillanın yaratılmasıdır. Düşmanın size dayattığı trajedi, sizi gerilladanuzaklaştırmayıhedefliyordu.Vesizin,gerillanınnasıl
yaratıldığından henüz haberiniz bile yok. Bir düşünün; mademgrupdöneminindevrimciliğinebuişkencedayatılıyor,o
zaman gerillaya dayatılan işkence nasıldır? Gerillaya neyin
dayatılacağını,düşmanınibretlikolarakbudönemedayattığı
işkenceyigözönünegetirin.Dolayısıylabırakıngerillayıyaratmayı,objektifkonumunuz,iradenizvedirenmenizneolursaolsun,sizigerilladanuzaklaştırmayıöngörüyordu.Düşmanınyansıtmasıböyleydi.
Halkın serhildanı için de durum böyledir. Yaşadığınız en
zordönemlerdehalkınağlamaktanvekendinistresiçindeacılaraçarketmektenbaşkayapabildiğibirşeyvarmıydı?Yaprakbilekımıldamıyordiyesöylemiyorlarmıydı?Yaniserhildanıngelişimmantığıçokfarklıdır,gerillanıngelişimmantığı
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çokfarklıdır.Vemaalesefburadakendiniziiçinedüşürdüğünüzyanılgı,siziçokciddisiyasalveörgütselhatalara,yanlış
anlayış ve yaklaşımlara götürür. Herhalde bunun çok önemli
eleştirisi geliştirilecektir. Bunlar zindan için başlı başına bir
özeleştiri konusudur. Büyük bir saptırmanın varlığı açıktır.
“Direndikherşeyikazandık”diyorsunuzama,bukazanmanın
ensondüşmanındirektişbirlikçisibiryapılanmayanasılmalzemeolacağıdaçokiyiaçığaçıkmıştır.Bukişinindüşmanla
objektif veya subjektif bağı o kadar önemli değildir. Önemli
olan, bu açık karşı çıkışın nasıl bir malzemeyi kullandığıdır
vebudatartışmagötürmezbirbiçimdeönümüzdedir.Demek
ki, bir direniş kendi içinde ne kadar görkemli olursa olsun,
eğer onu siyasal gerçekliklerimizle kıyaslamada bu kadar
abartırsakveçokgirintilibiryerverirsek,ozamandüşmana
malzemeolmaktantutalımçokfecibiryenilgiyekadarherşeyibutemeldeyaşamaktankurtulamayacağımızıçoknetgörüyoruz.
Buöylebiranlayışki,gerillagerçeğiilekarşıkarşıyageliyor, serhildan gerçeği ile karşı karşıya geliyor ve hepsinden
kaçıyor. Bu anlayışın önderliği, vebadan korkar gibi serhildandan ve gerilladan korkuyor. İşte kendiniz de biraz ifade
ediyorsunuzveşeker-şerbetgibibirlegalfaaliyetdiyorsunuz.
Şimdi legal faaliyet gerçeği de böyle değildir. Onun da parti
tarafından nasıl ele alındığını, nasıl götürüldüğünü ve nasıl
hazırlandığını tek kelime ile bilmiyorsunuz. Bunları sormuyorsunuzama,müthişdalmışsınız.Yanitambirafyon!Bunun
nekadarbüyükvevahimbirabartmaolduğukendikısapratiğinizden bellidir. Peki kendinizi buna nasıl kaptırdınız? İşte
ortadaörneklervar;bunlarbüyükbirabartmanınvarolduğunugöstermiyordaneyigösteriyor?Legalfaaliyettededoğru
biryaklaşımgücühalinegelinemediğikısapratiklerinizdeortayaçıkıyor.Buşunugösteriyor:Demekki,partiözüolmasınarağmen,politikavepratikörgütlenişdediğinizveyaşadığınızolaybüyükbirabartmadanibarettirvedüşmanındayattığı
bir önderliğe malzeme olmaktan kurtulamıyor. İşte burada
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köklü bir özeleştiriye ihtiyaç vardır. Hemen belirtelim, özeleştirininbütüncezaevlerigenelinikapsamasıgerektiğiaçıktır. Örnek olması açısından söyleyelim; gerillamızın yoğunlaştığı Botan'da bu halen güncelliğini koruyan bir sorundur.
Yaniyalnızsizinyaşadığınızbirgerçekdeğildir.Avrupa'dada
budurumbirazyaşandı.Bizdeşöylebirdurumvar;eğerözeleştiriyidoğrubirtemeldevebiçimdeyaşayamazsak,busilahın kötü kullanılması ölüme yol açıyor. Sizde hiç olmazsa
ölümtehlikesiazdırvebunaduaedelim.
Gerilladaabartmayagitmeveyanılgılaradoğruyaklaşmamapaldır-küldüradamdöktürüyorveendeğerlivarlıklarımızıelimizdenalıyor.Bununiçinbirkaçyıldırkıyametkoparıyoruzvezorbelabununönünüalıyoruz.Buradabasitbirart
niyet de yoktur; fakat partiyi saptırma olayı on on, beş beş
düşmelere yol açıyor, her şeyimizi elimizden alıp götürüyor.
Bütün bunlar çok ciddi sorunlardır. Hiç kimsenin keyfine ve
niyetine kurban edilmeyecek kadar hayati olan ve gereklerinin mutlaka yerine getirilmesi gereken hususlardır. Sizin,
PKK bütünlüğü içinde özeleştiri yaşamanızdan çıkarabileceğiniz en önemli sonuç da budur. PKKpratiğinde, kendinizi
değerlendirmeveçözümlemeyetabitutmakaçısındanönemli
ipuçlarıbulacaksınız.Buanlamdaenbüyükdestekdesizeverilmiş oluyor. Dolayısıyla dıştaki parti varlığı içinde kendini
direktveyadolaylıdüşmanetkilerinekaptıran,düşmanlaadetatemastemasagelenvedüşmanınbaşarısınagötürenabartmavesaptırmalarınüzerinebirkaçkezbiznasılyüklenmişsek
vebunugiderdiğimizorandabaşarılıolmuşsak,sizindegelişenmevcutdurumakarşıyenidenbirbaşarıyolunagirebilmenizinvePKKileözdevebiçimdeyenidenbütünleşmeyegidebilmenizin,bukonudabaşarılıbirçıkışyapabilmenizinyoluböylesinesağlambirözeleştiriselyaklaşımdangeçiyor.Bu
durumsiziniçingerçektenvazgeçilmezbirgörevoluyor.
Grup dönemi etkilerinin eğitimle aşılması biraz mümkündür.GelişenPKK'yebirazeğitimlekatılmayıesasalacaksınız.
Yinezindanınverdiğiçokköklüyanılgılarveabartmalarvar
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vebunlarsontahlildedüşmanla,düşmanındayattığıönderlikselçıkışlailintilidir.Dediğimgibi,buradaartniyetyokturve
kimbunanekadaryolvermişhesabınadagirmiyoruz.Fakat
tartışılmazbirgerçekolarakortadabirönderlikvarvebuönderlikişyapmıştır,partininbütünlüğünütehditetmişveyaen
azındanuğraştırmıştır.Bunundaçokönemlibirözeleştirikonusu olduğu açıktır. Bakın söyleyeyim; bizsiz düşünceyi geliştiremezsiniz, olguların daha kapsamlı anlatımını bizlere
gösteremezsiniz.Ortadaçokverimsizyaklaşımlarvarvebununörnekleriçoğaltılabilir.Fakatbizmerkeziyapıyıkriteralmakistiyoruz;çünküo,buyapınınürünüdürvebuçokaçıktır.Merkeziyetçilikadıaltındasondereceverimsizilişkilerve
hatta kendinizin bile saygı göstermediğiniz kişilikler vardır.
Bunlar dışarı çıktıklarında basit bir yaşama kul-köle oluyorlar. Zindandan çıkanların yüzde yetmişbeşi böyledir. On yıl
içeride direnmiş ama, ufak bir düzen imkanını görünce ona
kul-köleolmaveherşeyiyledalmavardır.Bunahayvancabir
yaklaşımdiyebilirizdeğilmi?İştebununoyaşamlaveoradakioluşumlailişkisivardır.Kuşkusuzbaşkanedenlerideolabilir; fakat bu nedenler ne olursa olsun, uzun süre ideolojik,
siyasiveörgütselaçıdanverimliolamamanınveörgütlenmede bürokratik bir aygıt olmaktan öteye gidememenin de çok
önemlibirpayıvardır.
Bizzat kendiniz deyimlendiriyorsunuz ki, birbirlerine tahammüledememevebirbirlerininemeğinekonmavardır.Ayrıcahakedilmeyenrollerbiçmeyeçalışıyorsunuzvekendinizi
çokçokfarklıgörüyorsunuz.Gelensonmektuplarbunugösteriyor. Hiç çaba harcamadığı halde, en büyük çabanın sahibiymişgibikendiniortayakoyuyor.Bu,sosyalizmleveemekletamamenbağınıkoparmaktır.Sadece“direndikveherşeyi
belirledik”formülününkendisibileçokvahimdir.Bütünmücadelenin sonuçlarını ekonomik, siyasi ve ideolojik alanda
kendinemaletme,kendinibukadaremeğinsahibiolarakgörmevegöstermeortayaçıkmıştır.Bütünbunlarçokönemlidir.
Bunlarözeleştirilerleaşılmazsa,ozamanpartininbirliğineve
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bütünlüğüne ulaşmaktan bahsedemeyiz. Demek ki, önce bu
çalışmaları yapmak gerekiyor. Eğitim ve özeleştiri çabaları
belli bir aşamaya geldikten sonra bazı sonuçlar ve çözümler
ortaya çıkacaktır. Mademki bu temelde belli bir çözümleme
sağlanmıştır, o zaman ideolojik, siyasi, örgütsel, askeri bazı
görevlerekendinizihazırhalegetirmişolacaksınız.Bununortaya çıkaracağı sonuç da bir kararlaştırmadır. Çözümlenmiş
birdevrimcilik,kararlaştırılmışbirdevrimciliğegötürür.Oda
bazı görevlere sahip çıkmaya götürür. Dolayısıyla kendi konumunuzu,“şimdiyekadarşöylegörevleryerinegetirdik”demektenöteye,“şuveyabunedenlebunafazlafırsatbulamadık.Olumsuzluklarıönleyemedik.Eğitimveözeleştiriimkanını doğru dürüst değerlendiremedik. Şimdi parti bütünlüğü
içerisindebunuyapacakfırsatıeldeettik.İştebunuyapıyoruz
vekendimizikararlaştırıpgelecektekigörevlerehazırhalegetiriyoruz”diyeifadeetmenizdahadoğrudur.Vebudaönemli
birsonuçtur.
Ohalde,zindaniçindüşündüğümüzkonferansgerçeği,bu
temelkonularaveçözümyollarınacevapolmakamacıyladüzenlenebilir.Partibukonudagerekendesteğiveimkanısunmuş bulunuyor. Önemli bir gündem maddesini de biz böyle
somutlaştırabiliriz. Sanırım bugüne kadarki tartışmalarımızdanvardığınızbirsonuçda,böylebirgündemmaddesinehızla işlerlik kazandırmaktı. Biz de bunu uygun görüyoruz ve
saygı gösteriyoruz. Bir alanın sorunlarına çözüm yollarını
bulmak,acilveuzunvadelitedbirlergeliştirmekaçısındanbir
konferans niteliğinde olması gerçekten uygundur. Düşmanın
bu konudaki bazı dayatmalarına karşı belli bir tavır koyma
durumuböylecegerçekleşebilir.Bualandamücadeleyibelirleyebilirvekendinizibukonudabirkararveçağrıgücüolarakformüleedebilirsiniz.
Kısaca, bugüne kadar yürütmekte olduğumuz tartışmalar
böylebirsonucuortayaçıkarmayaartıkimkanveriyor.Bundan sonrası daha somut ve daha ayrıntılı bir hazırlık süreci
olacaktır.Buhazırlıksürecinekadarolmalıveayrıcabusü161

reçteneleryapılmalı?Bukonulardabiraztartışılabilir.Zaten
bugünekadarkisüreçdebirhazırlıksüreciydi.Bundansonra
da tartışmalar ve hazırlıklar yürütülebilir. Yine 15 Ağustos'a
ulaşmadan 4-5 gün resmi karar toplantılarına ayrılabilir. Bu
süreçte raporlar hazırlanabilir ve komisyonlar oluşturulabilir.
Sanıyorumsüreyeterlidir.Hangidüzeylerderaporlargeliştirilebilir?Buraporlariçinhazırlıkgruplarınasıloluşturulmalı?
Elbettebunlartartışılabilirvehemenbirçözümekavuşturulabilir.Buçalışmayailişkinbenimsöyleyeceklerimkısacabunlardır.
Bukonudabirdüşüncesivesöyleyeceğiolanvarmı?Bugünekadartartıştığımızkonularailişkindeifadeedilmekistenen hususlar varsa söz alınabilir. Demek ki, bundan sonraki
çalışmalarımızıböyledüzenliyoruz.Bunagöremevcutyapıyı
hemen ayrıştırırsak sanırım iyi olur. Çünkü, bu çalışma var,
bellibirplanlamayayönelmemizgerekiyorveayrıcadiğertemeleğitimsafhalarısözkonusu.Bunlaragörebirayrıştırmayagitmek,hemverimlilikaçısından,hemdezamanvezemini
doğrukullanmakaçısındanyerindedir.Evet,bukonulardadüşünceilerisürmekisteyen,konferanshakkındakonuşmakisteyenvarmı?Buyurun.
Dr. B. : ... (Teybe uzak konuşulduğundan ses anlaşılamıyor.)
– Sizinönerinizbu.Çerçeveyianladınızmı?Evet,başka!
Z. : ...
–Evet,başkadüşüncesiolan...
x .:...
– Evet,onuniçinkonferansönemlibirbaşlangıçtır.Resmi
ve sorumlu bir başlangıç olarak düşünülüyor. Kopukluğu gidermek,bütünlüğüsağlamakveyanılgılarıaşmakiçinyapılıyor. Şimdiye kadarki bütün çabalar bunu amaçlıyor. Birkaç
aydır gerçekten büyük bir hazırlık var; ülke dışına çekmek,
kanallaruğrunayürütülensavaş,harcananmaddi-maneviçabalarhepbununiçindir.Bireyselmüdahalelerinbukonudasınırlıbirgücüvardır.Fakatsorunlarıiliklerinekadaryaşayan162

ların,partigerçeğivebütünlüğüileyüzyüzeolduklarıbirortamdabunlarıtartışmalarıvekararlaştırmalarıbukonudabüyük bir gelişme oluyor. Kesinlikle zindanı partiyle bütünleştirmede önemli bir rol oynayacak, zindandan beklenen hizmetlerindahakapsamlıvehalledilençerçevedeyerinegetirilmesi büyük bir imkan sunacaktır. Zaten bizim bu tartışmayı
burada bir kongre seviyesinde yapmamızın nedeni budur.
Gerçektenşuandagündeminenönemlimaddelerindenbirisi
olarak işlev görüyor. Bu konuda çok yönlü değerlendirmeler
yaptıkvebunlar,şimdidenzindanailişkinbirraporolarakgörülmelidir. Bu konferansa bizim sunacağımız rapor aslında
gelişiyor ve kapsamlıdır da. Zindan direnişine ilişkin parti
adınasunduğumuzraporvarvesizlerindeyavaşyavaşbuişe
ısınmadurumunuzsözkonusudur.
Şüphesiz bireysel raporlar gelişecektir. Fakat ortak rapora
gitmek de mümkündür. Z. arkadaşın söylediği gibi değil de,
dahaçokkonularınagörebirraporgeliştirmekuygundur.Bu
konuda bir sıralamaya gidilebilir. Bir bütün olarak içerideki
partinindurumunedir?Çeşitliaçılardanbuortayakonulabilir.
Süreç içinde değerlendirilerek bazı dönemler vurgulanabilir.
Üç döneme ayırdı arkadaş; bu tartışılır. Dönemler gerçekten
böylemiolmalı?Dönemlerarasındanitelikfarkıvarmı?Varsa bu hangi kriterlerde söz konusudur? Özellikle yanılgı ve
sapmanınköklügelişimivebunundahaöncesiyleilişkisitemelindedönemlereayrılabilir.Amakonularıniçeriğiçokdaha önemlidir. Zindan faaliyetinin siyasal ve örgütsel düzeyinin durumu ve parti bütünlüğü karşısındaki durumu nedir?
Yine önemli bir konu olarak, gelişen sapmanın veya düşmanın gerek 1982'ye ve gerekse 1984'e dayattığı işbirlikçiliğin
sonuçları nedir? Tahrip etme anlamında olsun, imha etme
amacınayönelikolsun,saptırma,bozmavedeformeetmeanlamındaolsun,budurumönemlibirraporadönüştürülecektir.
Eğitimeilişkinbirraporgeliştirilebilir.Dışayönelikgörevlerinnekadaryapılıpyapılmadığınailişkinraporgeliştirilebilir.
Yinezindanınkendiiçindebirörgütlenmesivar;buörgütlen163

meeleştiriyetabitutulabilir.Bu,nekadardoğrubirörgütlenmedir?Vekendiiçindekarşıkarşıyagelmelervar;bunlarpartininbütünlüğüaçısındannekadargerçekçidir?Çeşitlideğerlendirmeler yapılmıştır; bu değerlendirmeler partinin genel
yaklaşımı içerisinde ne kadar anlam ifade eder? Yeniden bir
raporbutemeldegeliştirilebilir.Birhizipvehattadarbedediğinizolaylarıngerçeğinedir,özünedir?Bukonudabirrapor
geliştirilebilir. Hatta sosyalizm ve demokrasi anlayışınızın
aşırı liberalizmle ve aşırı merkeziyetçilikle ilişkili durumu
vardır.Sosyalizmvedemokrasigerçeğimizgözönünegetirilerek, zindanın bu konudaki durumunu değerlendiren bir rapor geliştirilebilir. Yine bunlarla bağlantılı olarak, dışarı çıkanlarda yaşanan mevcut dökülmeler vardır. Partinin bu konudakiyetersizliklerikonulur,içeridekiörgütlenmeninbukonudaki yetersizlikleri konulur ve bunlara nasıl yaklaşılması
gerektiğineilişkinbirraporgeliştirilebilir.
Görülüyorki,üzerindebirazdahatartışmakgerekir.Bireyselraporlarındışında,yapınınbütünüiçindebirraporaulaşmakmümkündür.Konferansınbunukendiyetkisindegörmesi
yerindedir.Azçokcezaevinitemsiletmedurumuvardır.Kaldı ki tam temsil olmasa da, partinin onay verdiği bir konferanstırvepartionayverdiğiiçinresmitemsilgücüvardır.Zaten kendi içinde de temsil gücü vardır. Bir de bu henüz bir
başlangıçtırvebutemeldesanıyorumhercezaevikendikonferansınıdayapabilir.Bugenelkonferansınvaracağısonuçlar
her cezaevi için bir temel çıkış gerekçesi haline gelir ve büyükihtimalleonlardabütünadıgeçenkonulardapartiylebütünleşmeyisağlayabilirler.Budaherbakımdangerekli,yerindeveilerletenbirişlevdemektir.
Evet,başkakonuşulacakhususlarvarmı?
M. S. :...
– Aslında üyeliği böyle biçimsel ele almaya gerek yoktur.
BugünSovyetpartisindebilepolitikbüroveyamerkezüyeliğiaşılıyor.Bencepartimizinoldukçadikkatedilmesigereken
birgeleneğivardır.Resmileştirmedeöyleçokşekilcideğiliz.
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Kimpartiüyesidir,kimdeğildir,kaçıncıüyedirvb.diyeöyle
numaravermişdeğiliz.Bu,birazdoğrubiryaklaşımabenziyor.Birkonuşmadaşunuvurgulamıştık.Başlangıçtaayrımlar
öylenetdeğildir.Fransızİhtilali'ninmerkezkomitesikimdir?
Ortadasadecebazıseçkinisimlervar.Yineİslamdevriminin
merkezi kimdir? Bolşevik Devrimi'nin başlangıcında da bu
türşeylerfazlayoktu.Bupolitikbüro,üyeliğinkesinnumarayabağlanmasıgibişeyler,dahasonragelişenbürokrasiyleatbaşı oldu. Dolayısıyla PKK'de böyle şekil sorunlarına fazla
ağırlık vermemek, bu konuda varsa bir eksiklik bunu önemli
görmemek, hatta yararlı görmek gerekir. Parti üyesi olup olmamak,gerçektenonunözünevedoğrubiçimlenişinekatılımıylabağlantılıdır.Şimdiburadakimlerbunatamkatılmıştır,
bunusöyleyebilirmisiniz?Katılmadığıiçinhepsinipartidışı
mıilanedeceğiz?Yoksatamdörtdörtlükpartilioldumudiyeceğiz? Kaldı ki, bunun bir süreç işi olması gerektiği çok
açıktır.Doğrusunundaşuolduğuaçıktır:İlerletendoğrultuyu
veyinebunauygunbirbiçimlenmeyiesasalmayaüyelikdoğrultusunda ilerleme deriz. Bu belirleme, şimdilik bizim için
kaçınılmazoluyor.Bizbazılarınımerkezyaptıkveöyleoldularki,ikincigünbusıfatınasılkullandıklarınıçokiyibiliyoruz. Sovyet partisinde bile politik büro adı altında ne haltlar
karıştırıldığınıbiliyoruz.Demekki,PKK'ninbuyaklaşımıyerindedir.Üyeliknormu,merkezinormuiyibirtarzdagötürülüyor.Anlaşıldısanıyorum.
M. S. :...
– Bunlartamamenşekilciveşematikbiryaklaşımoluyor.
Senbuyaklaşımıbiryanabırakda,birimkanınnasılyaratıldığınıgörmeyeçalış.Bizdahaçoksomutçabayıanlayacağız
ve esas alacağız. Eğer mücadeleyi bu biçimde ilerletmeseydik, sen çoktan bir hal olurdun. Günlük olarak mücadelenin
seyri böyle tutulmazsa, ulaşamazdık bir şeye. Şimdi buraya
geldik, toparlandık ve bir şeyler yapacağız. Yapmak için de
işte resmi bir düzey tutturmak gerekiyor. Bunu yapmak istiyoruz ve müthiş bir yoğunlukla kendimizi buna veriyoruz.
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Buradakiemeğigöreceksin,çabayıgöreceksin,neyinnasılelde edildiğini göreceksin ve bunun da muazzam bir savaşla
bağlantısını ortaya koyacaksın. Bunlar kendiliğinden mi olacak?Bunlarınolmasısavaşsızdüşünülebilirmi?
İçeriyevedışarıyayansıma,herşeydenöncebazıvarlıkları
şart kılar. Bir defa, dışarının içeriye yansıması için dışarıyı
görmek ve anlamak gerekir. Siz bu noktayı anlamıyorsunuz.
Bu konuda zaten köklü bir özeleştiri yaşayacaksınız. Şunu
söylüyorum:BütünKürtkalkışmalarındatekbiradamkurtulamamıştır. Dersim İsyanı'nda tek bir öğe kurtulamadı. Şeyh
Sait İsyanı'nda tek bir dürüst öğe kurtulamadı. Barzani'den
öyle,bütünbudiğeroluşumlardanöyle.Bunlarıkafayaiyice
yerleştireceksin. O açıdan oluşan bu fırsata mükemmel bir
başlangıç olarak bakacaksın. Bu işler Allah'tan yürümüyor;
bu işler muazzam somut çaba gerektiriyor. Yalnız şu yokuşu
tırmanmanınbilebüyükbirsiyasisorumluluğuvardır;birhazırlık ve emek süreci vardır. Dediklerim anlaşılıyor sanıyorum.Sizzindandakilerinemeksüreciylekopukluğubukadar
mıgelişmiş?Siz,buçabalarınbüyüköneminianlamamadurumunamıdüşmüşsünüz?YanihazırPKKgemisivar,binseni her türlü maceraya götürür; bin PKK'ye nereye istersen
oraya gider mi sanıyorsunuz? Bu uçağa binmeler sizi böyle
hayallereitmesin.Devrimyolunungirdiliçıktılıolduğusöylenir. Bizde sadece girdili çıktılı değil, bıçak gibi keskindir.
Ufak bir hata biçilmeye götürür. Anlaşılıyor mu söylediklerim?
M. S. :...
– Yani zindana ulaşmanın, sonuçları zindana ulaştırmanın
mantığıveçabasıanlaşılıyormu?
Z. :...
– Niyeozamanonudoğrudeğerlendiremiyorsunuz?Bununraporlarınıkoyarsınızortaya.Ben,zatenbusürecibizzat
değerlendirmeye çalışacağım. “Anladık” diyorsunuz. Bunu
sözlesöylemekçokkolaydırama,bununneanlamageldiğini
idrakediyormusunuz?Senanladınmısöylediklerimi?
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M. S. :...
– Anladınama,bilebilebiranlamınçokötesindebirkonumuniçerisindesiniz.
M. S....
– Öyle anlaşılıyor ki, siz 1984'ten sonra bebek teorisini
esas almışsınız. Bebek teorisini biraz açıklayayım. Bebek
nazlanır.Bebekduygusaldır,sıksıkağlar.Bebekhepilgiister;bazılarıgelsinonuhepelüstündetutsun,hepomuzlarda
taşısın ister. Bebek kendisini her şeyin yerine koyar. Sürekli
omuzdataşınmayıister.Şimdianladıkmıbirazgerçeği?1984
öncesi ile sonrası arasındaki köklü fark kavranıyor mu? Ve
siz, bunu teori durumuna getiriyorsunuz, anlayış durumuna
getiriyorsunuz.Bunuanlayışdurumundayaşıyorsunuzvehattaçoksomutbiryaşamadökmüşsünüz.Benisedünsizeşunu
söyledim: Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Yani böyle
ilgibekleyin,böyleelüstündetutulmayıbekleyin;amasiziel
üstündetutacakörgütgereklidir,siziüzerindetaşıyacakomuz
gereklidir. Küstüğünüzde ve ağladığınızda size nasılsınız diyecek,sizitutacakvesevecekörgütgereklidir.Bununiçinde
adamlargereklidir.Bunahakkınızvarmı,yokmu,oayrıbir
meseleama,bütünbubeklentilerinizecevapverecekörgütve
çabagerekir.Sizcebukendiliğindenoluşurmu?1984sonrasınıngafilleri,bumümkünmüdür?Ve1984öncesinintaleplerinde, büyük direniş şehitlerinin yaklaşımlarında bunun en
ufacıkbirizivarmıdır?Nedirozamanbutalepler,beklentiler?Örneğin,buradakibütünörgütyapısımutlakanlamdafedailik ölçüleri içindedir. Hiçbiri, mutlak anlamda hayatını
adamaktanbaşkabirşeydüşünmüyorvehepsideyenidir.Özlemlerivetalepleri,sadece“nezamanülkeyegireceğizvene
zamansavaştabizeyolaçılacak”hususudur.Tektalepbudur.
Bunlaranlaşılıyormu?
Pekizindandakiyapınındurumunedir?Ben,içinedüştüklerikargaşadanbahsediyorum.Kesinsöyleyeyim,hiçbirkişiyibukonudakötülemiyorumvealçaltmıyorum.Amabirkargaşavebirşekilsizleştirmeolarakvarolanbirolgudanbahse167

diyorum. Ve bunun üzerinde düşmanın provokasyonunu, rehabilitasyonunu görmemek olası mıdır? Bu temelde oluşturduğunuz birtakım örgütleşmeler vardır. Bu konuda bir ilgi
odağıolmadurumuvardır.Buradabazıtipleriortayaçıkardık.
Birbayanvardıveyapılanaraştırmabirgerçeğiortayaçıkardı. Şunu söylüyor: “İlgiliydiler. Biraz yaşam talepleri falan
vardı.Benkendimihepsinemüthişyutturuyordum.Hepside
banadüşkündü.”Bunlarıdiyorvebaşınıkessenpartileşmeye
birtürlügelemiyor.Cezaevininisesüsbebeğidir.Bu,cezaevininbirgerçeğidirveogerçeğiifadeediyor.Savaşa,örgütlenmeye gelmiyor ve “bu yaşantıyı ben orada öğrendim” diyor.
Yineadamlarınıçağırıyor;“gellanburaya,senbanaaşıkdeğilmiydin,senbanadüşkündeğilmiydin”diyor.Bunuyanımızda yapıyorlar. Bu bir gerçektir ve kendiniz de biliyorsunuz.İçeridençıkanlarınyüzdeyetmişinindurumubudur.Siz
benzer bir olayı bizzat İzmir'de yaşadınız. Kaldığınız yerden
bizeyazılmışolanraporuokudunuzmu?
Z.:...
– Hayır,seninhakkında.Bircümlesöylemişsiniz.“Bizibir
kadınasattı”diyorsunuz.K...nedir?
Z. :K...Başkanım.
– PekikimdirbuK...?
Z. :Cezaevindekibirtemsilci.
– Cezaevinin bir temsilcisi ve şu anda da ... temsilcisi.
Nasıloldudasiziböylebirisinesattı?
Z.:Talimatvarmış.
– Ne talimatı? Bırakın bunları! Varlığınızla ve değerlerimizleoynuyor,sizdeböylesöylüyorsunuz.Sizinasılsatıyor?
Şimdi bunlar sizin gerçeğiniz oluyor. Anlıyor musun S...?
Gerçeğegelelim,anlaşılıyormu?
S. :AnlaşılıyorBaşkanım.
– Bunları ben söylemiyorum, bu kelimeler rapora geçmiş.
Diyor ki, “cezaevi gerçeğinin bir parçası, daha fazla yemek,
dahafazlaolanaktır.”Buradadahalkbizeçokşeysunmakistiyor. Bakın köşkler, villalar var; fakat tahammül edemiyo168

rum,yatamıyorum.Fazlayemeklerikramediliyoramakabul
etmiyorum. PKK'nin militan düzeyinin kabul edeceği şeyler
var,edemeyeceğişeylervardır.Fakatiçeridençıkanlarherşeyedalıyor.Şunusöyleyeyim:Kesinliklebirkişiyemaletmemeklebirlikte,böyleoluşanbiranlayışvardır.VebirdePKK
direnişininbelirleyiciölçülerivardırvebunlarçokönemlidir.
Çünkübütüngelişmeyibunlarsağlamıştır.Fedakarlıkanlayışının en büyüğü cezaevinde sergilenmiştir. Ona bağlılıktan
bahsediyorum.Konferansbubağlılığıgerçekleştirecekvebunukararlaştıracaktır.Cezaevibunauyarmı,uymazmı?Oayrıbirmeseleveonubizuyduracağız.Uyacaklar.Eğersizpartiyitanımıyorsanız,biztanıtırız.Cezaevindekifedakarlıkanlayışının doğru biçimi ve bütün partiyi bağlayan biçimleri
vardır. Niye birkaç gündür bu tartışmaları yapıyorum, anlamadınızmı?Kendinieriterekfedakarlıkabidesiolmuşörneklervardır.Cezaevionoktayatekrargelecektir.İştekonferansınaçıklığakavuşturacağıvekararlaştıracağıentemelgerçek
budur.Anlaşılıyormusöylediklerim,bütünarkadaşlaranlıyor
mu?
Y. :AnlaşılıyorBaşkanım.
– Saptırmadaniyianladınmı?
Y. :EvetBaşkanım.
– Nettirsöylediklerim.
Y. : Zindanda parti adı altında yaşanan olumsuzluklar bir
eğilim haline getirildiği için, direnişçi yapıda büyük oranda
partidışıyaşamıgeliştirdi.
– Büyükbirsuçbu.Yabusuçugiderirsiniz,yadasaflarımızdanvazgeçersiniz.Yaoşehitlerinanısınabirazbağlıkalacaksınız,yadavazgeçeceksinizbuişten.Fedakarlıkabideleri
PKK'nin temel fedakarlık ölçülerini belirlerken, bazıları da
düzeniniçinedüşüyor,kendinienbasitbirgerekçeyesatıyor.
Şimdibirideortayaçıkmışpartiyitümdensatarakbunuyapmakistiyor.Bütünbunlarhalledilecekvesizbunuçözeceksiniz.Budirenişabidelerininüzerindendahaonyılgeçmedive
hepinizdebubüyükdirenişlerincanlıtanığısınız.Eğerbunla169

rınanılarınatamkarşılıkverilmezse,ozamanbizhepimizlanetlioluruz.Adamolmayı,yiğitolmayısiznesanıyorsunuz?
Anılarabağlılığısiznesanıyorsunuz?Tiriltiriltitreyerekbu
değerlerlebağlıyaşayacaksınız.Deformasyonyaşanmışvebu
deformasyonun bütün sahiplerinden hesap soracağız. Şekilsizleşme, bütün parti gerçeklerine kendini kapatan bir dönüşüme uğrama, özlem ve üsluba kadar her şeyde başkalaşma
var.Bütünbunlarıortayakoyup,yapartilehinehalledeceğiz,
yadakesipatacağız.İştekonferansbununentemelbiraçıklama ve kararlaştırma noktası oluyor. Sanıyorum anlamaya
başlıyoruz.
Y. : Başkanım, sürecin bir bütün olarak anlaşılması için
1977-78döneminindealınmasıdahayararlıolacaktır.
– Şüphesiz o grup döneminin değerlendirilmesi gerekiyor.
Elbetteyapılmışpartideğerlendirmelerivardır.Birazilgigösterip okuyun onları. O dönemleri, partinin bütün gelişim süreçlerini ben birkaç defa ele aldım. 1970'lerden başlayarak
bütünyıllaramüthişbiranlambiçmevardır.1978'leriherzaman anlatıyorum. 1979-80-81 süreci belgelerde vardır. Bu
yıllara en yakından tanık olduğumuz için, sürekli açıklama
üstüne açıklama yapıyoruz. Eğer katkı sahibi olmak isterseniz, cezaevinden büyük katkılar sunabilirsiniz. Bu konuda
kendinizi toparlamanız için eşsiz bir fırsat vardır. Kendinizi
toparlayacaksınız; kendinizi çok faal, çok dinamik, çok çözümleyenveçokkararlaştıranbirkonumagetireceksiniz.İşte
konferans budur ve bununla cezaevini hakimiyet altına alacak,yenidenşekillendireceksiniz.Bunapartinindegücüvardır,sizindegücünüzvardır.AnlaşılıyormuS...?
S. :Başkanım,benkendimiokonudaiknaedemedim.
–Netsöyle!
S. :Cezaevindekidirenişlerde1984'tensonrakidirenişönderliği bütün arkadaşların görüşlerini almıştır. Niçin direniş
yapılacak, istekler hangileridir? Bunlar net konuşulmuş ve
görüşleralınmıştır.
– Neydioistekler?
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S. :1984'tensonrakidirenişgerekçesiyalnızekonomiktemeldedeğildir.
– Yok,1984Ocağı'ndaazdır...
S. :...
– Olabilir,1984'tenbahsediyoruz.
S. :...
– Açıklığakavuşturulmasınıistediğimizşeybirazfarklıdır.
Hiçşüphesizdirenmelervardır.Onlaradadokunulur.Direniş
neydi, ne kadar gerçekçiydi, ne kadar yerindeydi? Onlar da
ele alınabilir. Fakat bu biraz ayrıntıdır. Bunlardan çok daha
önemliolandurumlarvardırvesonuçlarıyladaortayaçıkmıştır.Partininvarlığınıvebütünlüğünüilgilendirendurumlardır
bunlar.Bu,çokaçıksanıyorum.Günlerdirbunuifadeetmeye
çalışıyorum.Kendiniböylebasitbirkaçdirenişle“herşeyikazandık”havasınakaptıranlarınnekadarçokolduğunugördük
vebunlardışarıçıktığındaikiadımatamadılar.Pekibunanasılyolaçılmıştır?Budurumunoradakidirenişanlayışıyla,örgütlenmeanlayışıylailişkisinedir?Ortadaçokciddiabartmalarvardır.Şimdidezindanönderliğisorumlusu,“Bizisonderecenormalgörün.Herkesinensondevrimciolupolmadığını
araştırın. Kişilerin her türlü durumuna kadar araştırın. Çok
abartma yapılmıştır, güvenmeyin” diyor. İşte bunlar yapılan
değerlendirmelerdirvesenburayıgöreceksin.Bizbukonuları
halletmek istiyoruz. Dışarıda da gerilla bize ne kadar kazandırdı;bizbunlarıntartışmasınıyapmıyoruz.DirenişlerPKK'yi
nekadarPKKyaptı,yaninekadarkazandırdı?Bunlarolumluluklardır. Biz bunlarla değil, daha çok olumsuzluklarla uğraşıyoruz. Her zaman şunu söylüyoruz: Olumluluklar tarihe
maledilmiştir.Mesele,olumsuzluklarıtasfiyeetmekveolumluyazaferşansıverdirmektir.DolayısıylaPKK'ninüslubunda
veyöntemindedoğrulukvardır.Olumsuzlukları,yetersizlikleri, yanılgıları görmek ve bunların canına okumak, PKK'de
çokiyiyerleşmişbiryöntemdir.
Belirttiğimizgibi,zindanınolumluluğuvedirenişleritartışılmıyor. Burasının görülmemesi gibi bir durum da yoktur.
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Bu,bütünpartiiçingeçerlidir.BukonudaPKK'ninbütündeğerlendirmelerinedikkatedin.Amansızbirbiçimdeyüklendiği husus olumsuzluklardır, belki de yüzde yetmişbeşi olumsuzluklarla uğraşmaktır. Sanıyorum bu yöntem olmasaydı
ilerlemeyisürdüremezdik.Yanılgılarbizigerçekten1980öncesindebitirirdi.Şunusöyledik:1981-82sürecindekieleştiriler yapılmasaydı, ülkeye dönüş gerçekleşmezdi. O değerlendirmelere biraz uzanın; 1981 konferansı ve 1982 kongresindeki değerlendirmeleri biraz inceleyin. Halen hatırlıyorum,
bazıtiplerinozamanbizibitirmeyönündeyaklaşımlarıvardı.
Gerçekten birçoğu ne olduğunu ortaya koydu. O zamanki
eleştiriyapılmasaydı,ülkeyegitmekararıçıkmazdı.1981-82
eleştirisi,biziülkeyeyönelmeyegötürdü;ülkeyedönüşkararına yöneltti ve uyguladı. 1983-84 değerlendirmeleri, ülkede
birçıkışa,15AğustosAtılımı'nayolaçtı.Ozamandaeleştirilervardıveşiddetliydi.Bunlarolmasaydı,15Ağustosdediğimizolayaulaşamazdık.Odönemdedahagüçlüatılımdaolabilirdi, fakat biz buna ulaşamadık. 1985-86 eleştirileri vardı.
Onlarıyapmasaydıkbirkezdahapartidağılmıştı.1986'yagelirkenülkeiçindesınırlıbirvarlığımızkalmıştı.Agitarkadaş
daşehitdüştüktensonraküçükbirgrupzorbelavarlığınısürdür üy ord u. O eleşt ir il er ve çöz üml em el er olm as ayd ı, 3.
Kongre ve ülkeye bir kez daha yöneliş durumu ortaya çıkmazdı.Ve1987-88yıllarınınherbirisibaşlıbaşınaözelsavaşı
karşılayaneleştirilerledoludur.Bueleştirilerolmasaydı,oyıllarınyarısıbilekurtarılamazdı.Heryeredayatılanbirprovokasyon vardı ve bu provokasyonlar bütün kazanımları götürürdü.BütünbunlarPKKtarihidirvezindandirenişinidevar
edentarihtir.PKK'deişlerböyleesaslıelealınıyor.
SizlerincelemevearaştırmayöntemlerinizidoğruhalegetirinvebirazPKKüslupveyönteminiesasalın.Çünkügelişmeleri belirleyen bu olmuştur. Resmi tarih, fiili tarih budur.
Dolayısıylaöznelyaklaşımlarınhızlaaşılmasıgerekiyor.Sizde görebildiğim ve oldukça da yaşamınıza denk düşen en
önemli hata, öznel yaklaşım durumudur. Parça parça çok tali
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konuları ve sorunları rahatlıkla aylarca tartışabilecek, onları
değerlendirmekonusuyapabilecekbirdurumuyaşıyorsunuz.
Bu husus çok hassastır, dikkat edin. Kocaman bir kitlenin
kendinitalisorunlaravermesiikinoktayagötürür.Yahertürlü düşünceye ve her türlü eğilime özgürlük adının takılması
yadabazıkişilerinöneçıkıpdiğerlerininköleolması.Ozaman herkes “benim düşüncem, benim PKK anlayışım” diye
yazıp çizmeye başlar. Eğer herkes “benim PKK anlayışım”
derse,ozamandatekbirörgütvetekbireylemortayaçıkaramazsın.Buyönteminnekadarsakatolduğuşimdidahaiyiortayaçıkmışbulunuyor.
Sizsanıyorsunuzkibirmerkezileşmesağladınız.Amaortayaçıkanürünlerin,cezaevindençıkanöğelerinyüzdeyetmişbeşi gerçekten fire veriyor ve düzenle birleşiyor. Özellikle
sonyıllardapartidoğrultusunuegemenkıldıktansonrabizim
burada oluşturduklarımızın içinden yüzde beş fire veriyorsa,
yüzde doksanbeş ya şehit olmuştur, ya da militanca yaşıyor.
Budurum,bizimyöntemimizindahadoğruolduğunuveaynı
zamandacezaevindekieksikliğigösterir.Vebunundaöznellikleçoksıkıbirilişkisivardır.Yanikeyfiyetgelişmiştir.Herkes,“benkendibaşımakararverebilirim”diyor.Fırsatbulur
bulmaz bunu yapıyor da. İçerideki merkeziyete uyuyor ama,
dışarıçıkarçıkmazmerkezidinlemiyor.Herhaldeböyleyüzlerceörneksıralanabilir.Budaöznelliğin,subjektivizminçok
fazlaolduğunugösteriyor.Bunlarınhepsiniçokiyideğerlendireceksiniz. Demin Z... ne diyordu? “Bizi bir kadına sattı”
diyordu. Bu yüzlerce örnekten biri oluyor. Bir de geride bir
küskünler ordusu var. “Parti bana ve aileme niye bakmadı”
diyenler,özneltaleplerineniyecevapverilmiyordiyeküsenlervardır.Adetabubirözellikhalinegelmiştir.PKK'nindirenişvefedakarlıkanlayışıylahiçbirbağıolmayanveancakbebek teorisi ile izah edebileceğimiz bir durumdur bu. Demek
ki, ortaya sorunlar çıkmış, hastalıklar çıkmış ve burada onu
anlamayaçalışıyoruz.Vesanıyorumkonuyanasılyaklaşılmasıgerektiğideaçıktır.Anlaşılıyormu?
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Z. : ...
– Ozatenkepazeliketmetaktiğidir.Bubircezaevindebaşlıyorveardındandiğertümcezaevlerineyayılarakdevamediyor. Bütün cezaevlerinin bu işi kepaze ettiği, ölüm orucu ile
oynadığı,ciddiyettendüşürdüğü,arkadaşlarınbukonudason
dereceduygusalhalegeldiğiaçıktır.Bunlargerçektir.Budireniş mantığının bir sonucu oluyor. Avrupa'daki zindanda da
sanırım böyle bir durum ortaya çıktı; ölüm orucu ile birkaç
kezoynanmakistendivebudakepazeliğeyolaçtı.Bizegelen
birmektupta“cezaevimerkezibiziçokzorluyor”diyor.Biliyorsunuz günde on şehit veriyoruz, bazen düşmanın katliam
girişimlerivar;bizbunabiraçlıkgreviilecevapveremiyoruz
burada,bunafırsatbulamıyoruz.Amacezaevibasitbirhaber
yolluyor, “biz açlık grevine yattık, bütün bölgeler desteklesin”diyor.Vebiz,bukonudaonbinlercekişiyidesteklemeye
de sevk ettik ve uygun gördük, olabilir, dedik. Fakat daha
sonra bu talepler öyle bir duruma geldi ki, her karnı ağıran
“kitle açlık grevine yatsın” diyor. Şimdi karın ağrıları değil,
ortada ölümcül darbeler vardır ve biz ona bile cevap verme
fırsatıbulamıyoruz.
Sonuçtaortayaşuçıktı:Cezaevleri,istediğizaman“bizdirenişegidiyoruz,bütünbölgelerhazırlıklıolsun”diyerekadetabirsiyasetbelirlemedurumunageldi.Birdefa,cezaevisavaşsiyasetinibelirleyecekdurumdadeğildir.Cezaevininkalkıp da çok basit nedenlerle kitleleri kendi etrafında toparlamayaneimkanıvardır,nedebununsonuçlarınakatlanabilir.
Kitleleri iki gün açlık grevine yatırdık ve usanıp vazgeçtiler.
Demekki,busilahıdaciddiyettendüşürdünüz.Bütünbunlar
araçveyöntemlerdirveherzamankullanılmazlar.Ölümorucutaktiğiherzamankullanılmaz.Bununnekadarciddiyetten
düşürüldüğünü biliyoruz. Mesela bu serhildan taktiğini daha
da karmaşık hale getiremezsek yürütemeyiz. Yalnız kepenk
indirme bıkkınlık verir ve sonuçta etkisiz hale gelir. Bunun
dahadakarmaşıkhalegetirilmesigerekecektir.
Sanıyorumbirdesizinenönemlisorununuz,kendinizibü174

yük gelişmelere açık tutamamaktır. Cezaevinden bir telaşla
kurtulmuşsunuz.Artıkbunubirsonuçolarakgörmekgerekir.
PKKgenelindedebenzeranlayışlarkarşımızaçıkmıştır.İşte
“birazsilahsıktım,birkaçeylemyaptım,dahapartibendenne
istiyor”deyipkendileriniyereatanyüzlerceörnekvardır.Sizde de “biraz cezaevinde direndim” diyerek, bundan sonrası
için kendini her türlü hak sahibi görme vardır. Bu PKK'de
yaygınyaşanıyorvebubirküçük-burjuvaanlayıştır.
Biz,bugünekadaryaptıklarımızıhalenbirbaşlangıçolarak
görüyoruz.Bukadarsavaşınsorumluluğuyürütüldüvebukadarolanakseferberedildi;amahalenben,bunlaryapıldıdiye
enufakbirbelirlemedebilebulunmuyorum.Hepşunudiyorum:İyibirbaşlangıçtır,bundansonradahabüyükişleryaparım. Peki cezaevinden çıkan öğelerde bu var mı? Paldır küldür çıkıyor ve kendini neye satıyor? Silahlı savaşımda da
benzer şeyler var. Adam hala gerillayı oturtmamış, sadece
partininsilahınıbir-ikikezsıkmış,hemdebirmermisıkması
gerekirkenokırkmermisıkmış,yüzkişivurmasıgerekirken
obirkişibileyaralayamamış;ama“çatışmayagirdim”diyerekneredeysekendinikılıktankılığasokuyor.Şimdibizbuna
gerilla diyebilir miyiz? Bu konularda kül yutmayacağız. Bütünbunlargerçektirvebunlarısizinönünüzekoyuyoruz.
Demekki,bebekteorisinikonuşturmanınfazlaanlamıyoktur.Bebekteorisininbirözelliğideşudur:İstediğinibulamadı
mıalınmak,küsmekvebağırıpçağırmak.Buöznelliğinzirvesioluyor.Veondansonradagörevivesilahıylaoynuyor.Belli ki biz bu teoriye, yiğitlik ve militanlık teorisinin uygulanması demeyeceğiz. Bunu da siz kulaklarınıza küpe yapın ve
hersaatdüşünün.Bütünbunlarıhalaanlamayanvarmı?Yaklaşımların nasıl seyretmesi gerektiği açıktır. Evet, söz almak
isteyenvarmı?
Y. : Burada önemli olan, düşman dayatmalarının ne kadar
acımasız olduğu değil, bu dayatmalar karşısında partinin ne
kadartemsiledildiğidir.
– Sizbırakınonları,otemsilpartinindir.Ben,budurum175

daolanlarındirendiğinidevarsaymıyorum.
Y.: ...
– Direnen partidir, biz direndik. Eğer bazıları halen anlamak istemiyorsa, açık söylüyorum, biz direndik ve yarattık.
Bunu anlayacaksınız. Bilmem hakları inkar ediliyormuş; bunusöylemektekkelimeyleukalalıktır.Birdahaböylesözcükleri kimse ağzından çıkarmasın. Başta direnişe kendini katık
edenlerin son sözleri mezar taşlarına yazılıdır. Bunları göreceksiniz. Direnenler bellidir. Siz bir savaşçıysanız ne mutlu
size!PKK'debinlercesavaşçıvarvehiçbiri,“benimdirendiğim inkar ediliyor” diye bir sözcük ağzından çıkarmaz. Dün
deburadabutipbazısözlersöylendi.Güyacezaeviinkarediliyormuş! Bunu söyleyenlerin cezaevi direnişiyle ne alakası
var? Baştan sona kadar cezaevi direnişi bizim önderliğimizden,bizesonunakadarbağlıolanyoldaşlarımızdançıkar.Cezaevini cezaevi yapanların yaşantıları, anıları ve son sözleri
bellidir.Dahavarmısizinsöyleyeceğinizbirsöz?Varmıbaşka türlü değerlendirmeler? Görüyorum ki yok. O zaman tartışmalarıböyleyanlışyönlereçekmeyelim.Başkalarıbulafları söylüyorlar ve o bir oportünizmdir. Oportünizmin de düşmanlanasılişbirliğinekadaruzandığıbellidir.
Dünburadaokuduğumuzomektuplarnedir?Omektuplar
zindana hitap ediyor ve “sahip çıkın” diyor. Peki zindan, ne
idüğübelirsizolanvebugünpartiyiarkadanhançerleyenbirisine mi sahip çıkmalı, yoksa 14 Temmuz direnişçilerine mi
sahipçıkmalı?14Temmuzdirenişçilerinesahipçıkmakneile
mümkündür? Şener denilen alçağa sahip çıkmak ne anlama
gelir?Bazıarkadaşlarsavaşamayacakkadarzayıfsalarkendilerindenşüpheetsinler.Benkonuşmalarıiyiyaptım,ondefa
okuyun gerçekleri daha iyi anlarsınız. Zindana sahip çıkmak
demek, 14 Temmuz'a sahip çıkmak demektir. O da PKK'yi
bugüne getirmek demektir. Savaş sorumluluğu başta olmak
üzere PKK'nin bütün sorumluluklarını taşımak demektir. Silahdemektir,savaşdemektir.14Temmuz'asahipçıkmakbudur.14Temmuz'asahipçıkmak,düşmanınvahşiimhavein176

kar politikasına karşı ölümüne direnmek demektir. Bununla
oynamak, arkadan hançerlemek, sahte tartışmalara çekmek,
sahteyaşantılarlauğraştırmakihanettir.14Temmuz'daorada
olanlar eğer bugün soysuz bir yaşamın içindeyse, bugün düzenlebütünleşmişse,bugünyönüpartiyedönükdeğilse,sırtınıdönmüşkaçıyorvedirenişkaleleriniyıkmaklauğraşıyorsa,
bunanedemeli?Pekikendineçeşitliadlaryakıştıranbuunsurusiztanımıyormusunuz?Açıkçagörüyoruzki,bubüyükbir
saptırmavebüyükbirişbirlikçiliktir.Fakatkiminizbununetkisindekaldınız,kiminizdetepkisinialdınız;PKK'ninsağlam
direnişçikonumunutemsiledemediniz.İşincanalıcıözüişte
buradadır. Bunu ortaya koymakla biz zindanı inkar etmiyoruz,tamtersinezindanasahipçıkıyoruz,14Temmuzdireniş
ruhu ve kararlılığına sahip çıkıyoruz. Çok açıktır bunlar ve
çiğnetmeyeceğizbunları.Bizokadargafilvekendimiziyitirmiş değiliz. Onlar varlığımızdı, onlar PKK'ydi. Bizler de en
azonlarkadarolacağız.Zindanınkendisibudur.Zindanböyle
bir direniştir. Zindan 14 Temmuz'dur, kısaca bizim için adı
budur.
Hayri, “Mezartaşımaborçluyazın”diyor.Eğersizanısına bağlıysanız, o borcu kendiniz ödeyin. Kemal Pir “Savaş”
der; “bu savaş, ya on yılda, ya da yirmi yılda zafer kazanacak” der. Bu bir talimattır. On yıl geçti, bu kadarını geliştirdik.Önümüzdekionyıladakesinzaferisığdırmamızgerekir.
Budur 14 Temmuz. Bazı direnişler, diğer direnişler diyorsunuz;onlar,14Temmuzkararlılığıyönündencücekalır.Hayretediyorum,sizin,böylebüyükbirgünlevebüyükbirkararlılıklabağlantınızıadetamenetmeniz,bununsavaşolduğunu
kavramamanız,enyamanmilitanlığınbuolduğunuikinciplanadüşürmeniz,büyükbireksikliğinizdir.Bukonudaaşınmayı yaşamanız, giderek düzenle bütünleşmeye özgürlük istemektir.Temsilciyapılanlarınküçümsenmeyecekbirkısmının
durumu böyledir. Bunun 14 Temmuz'la ne alakası vardır?
Üzerlerine gidince bir de “bittim, tükendim” diyorlar. Yalan
söylüyorlar. Onlar, er geç düzenin soysuz temsilcileri olarak
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karşımızadikileceklerdir.Dolayısıyla14Temmuz,kendiözüneihanetedenlerdenhesapsoracaktır.
Şimdi büyük bir saptırma olarak karşımıza çıkan unsur,
“bilmemneyesahipçıkmalısınız”diyor.Bunun“dalgalanma
yarattığı,etkilenmeyarattığı”söyleniyor.Ozamaninsan,buradakendihastalığını,kendinoksanlığınıgörebilmelidir.İşin
özü de budur. Biz, zindan direnişçilerine bebek teorisini mi
yakıştıralım? Senin sevgiye çok ihtiyacın var, senin çok mamayaihtiyacınvar,seninbebekgibikucaklardataşınmayaihtiyacınvarmıdiyelim?Sizigüzelziyafetlerle,bilmemgüzel
gezdirmelerle mi karşılayalım? 14 Temmuz'un buna mı ihtiyacıvardır?Gerçektenböyleyapsak,ozamansizeenbüyük
kötülüğüyapmışolmayacakmıyız?Kaldıki,bizbunudayapabiliriz.Benhalaikircikliyim.Acababuyoldaşlarımızıniçinesokulduklarıbeklentiyebirkarşılıkmıversek,acabagüzel
ziyafetler çekip, güzel barındırmalar mı yapsak diyorum.
Kendimizizorlasakbunudayaratabiliriz.Fakatacababu,direnişgeleneğineuygunmudurdiyededüşünüyorum.Aslında
kararvermeyişiminnedenibudur.YoksaPKK'ninimkanlarının yetip yetmemesi değildir. Bizim bir geleneğimiz en çok
silahlarınsesiilekarşılıkvermektirdedim.Militankarşılamadaenuygunolanıbudurdiyedüşündük.Şimdikalkıpdabunu,“bizeilgigösterilmiyor,bizsevilmiyoruz”demeyegetirmemek gerekir. Size en büyük sevgi silahın ve militanlığın
kendisidir,savaşınkendisidir.Bunlarıbilebanasöyletiyorsunuz.Birazgerikonumdanötürüoluyorbunlar.Şimdianlaşılıyormusöylediklerim?
Su. :Başkanım,HayriDurmuşyoldaşınifadeetmişolduğu
bir cümle vardır. “Parti Önderliği'nin temposuna ulaşsaydık,
geldiğimiz aşama daha farklı olurdu” diyor. Yapılan bu çözümlemelerdenbenimçıkardığımgerçeklikşu:Zindandançıkanvelegalfaaliyetiçindeolanvebufaaliyetleripartiadına
yürüttüklerinisananarkadaşların,partivekendilerininçıkarlarıaçısındanenkısazamandapartiortamına,Akademiortamına getirilmeleri iyi olur. O görevleri dondurularak buraya
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aktarılıpeğitimetabitutulmalarıiyiolur.Konferanssonuçlananakadarzindandakitemsilcilerinyetkilerinindondurulması
ve dış alanlara müdahalelerinin Parti Önderliği tarafından
durdurulması,çalışmalaraçısındaniyiolur.
– Yani içerideki merkezin dış alanlara müdahalesinin durdurulmasımı?Evet,başkasözalmakisteyenvarmı?
N.: Aslında konferansın ele alması gereken çerçeve belli
oldu.
– Çerçeveiyiçizildideğilmi?
N.: Bubaşlıklardahadageliştirilebilir.
– Taslaklarısizgenişleteceksiniz.Bizdezamanzamanyine
desteksunmayadevamedeceğiz.
N.: Bazıkonulardaçıkmazagirebiliriz.
– Hiçşüphenizolmasın,desteksunarız.Yalnızbizimdeğil,
diğerarkadaşlarındadesteğinebaşvurulabilir.Yapıbirkonferansıbesleyecekgüçtedir.Burasıçokrahatlıklabirkonferansı
besler. Gereken destek sunulur ve yeterli olunur. Bu Avrupa
zindanındangelenarkadaşlardamıkatılsın?Avrupa'dakizindandan gelenler kimdir, kaç kişi var? Nasıl, benzer sorunlar
varmı?
Ze.: ...
– Fakat biraz da zindandan emperyalizmin beklentileri ile
sömürgeciliğinbeklentileriarasındabenzerliklerdevardı,değilmi?Hemenhemenaynıpolitikanındayatılmasıydıgibime
geliyor.Epeyortakyönlerivardır.
Ze.: Evet.
– Aslında işbölümü gibi bir durumdur. Birisi Avrupa'daki
PKK'yi yarg ıl am ak, bir is i ülk ed ek i P KK'yi yarg ıl am akt ı.
Avrupa'dakibirazdahaazsayıdadırvebirazdahagecikmiştir.
Bence bu, emperyalizmin koşullarından ötürüdür. Diğeri ülkedirnedeolsa,oyüzdendahakapsamlıvedahauzunsüreli
olmuştur.Katılımaçısındannediyorsunuz?
x.: ...
– Tamam,birekolarakkatılabilirler.Budazindanfaaliyetidir.Siznediyorsunuz?
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Ze.: OlurBaşkanım.
– Olurdiyorsunuz!
Ze.: Tamamlamakaçısındansöylüyorum.
– Tamamlamak iyidir. Zindan bütünlüğü içinde o da bir
parçadır.Onukatmadandeğerlendirmekeksikolur,değilmi?
Ze.: EvetBaşkanım.
– Çünkü Alm an emp ery al izm in in açt ığ ı dav an ın, hatt a
İsveç'tekiyargılamalarınMİT'leçoksıkıbağıdavardı,değil
mi?HattaAlmansavcınınadetaTCsavcısındandahaişgüzar
davrandığını biliyorsunuz. Tamamlayıcı olur, katılabilirler...
Zatenbirazdahagelenlerolur.Sanırımbugünlerdebeştenaz
olmamaküzerebirarkadaşgrubugelebilir.Gerektiğindebaşkaarkadaşlardaçağrılabilir.Akademiadınabirkaçkişikatılabilir. Ben de zaten zaman zaman katılırım. 10 Ağustos'ta
başlatıp15Ağustos'tasonuçlandırılırsaiyiolur.
x.: ...
– Askeriderslerekatılmayınasılgörüyorsunuz?Aslındaon
güngibibirsüreaskeriderslerdevamedecek,budersleride
kaçırmasanızdahamıiyiolur?Yoğunlaşmakiyidir.Enazöğledensonrakidersekatılabilirsiniz.
x.: ...
– Kaçırmamak gerekir, on gündür. Daha sonra yoğunlaşmak için gereken zaman olacaktır. Sabahları ve akşamları
konferans çalışmaları üzerinde yoğunlaşabilirsiniz, öğleden
sonrataktikler,silahvs.derslerekatılırsınız.Sanıyorumproblemarzetmez.SiziniçinŞehitAbdurrahmanKoğuşuhazırlanabilir.Orasıyoğunlaşmakaçısındansonderecesakindir.İyi
birçadırdır,gördünüzmü?
x.: ..
– Koğuşbukadroyurahatlıklakaldırırvetamamenbuarkadaşlara tahsis edilmelidir. Çadır zaten her türlü toplantılar
içiniyidir,yeterlidir,birazdasakinbiryerdir.Bununyanında
belgelervardır;ihtiyaçduydukçaburadaolanlarıisteyebilirsinizvebumateryallerletoplantılarınızıyapmayabaşlayabilirsiniz.Şimdidentoplantılarınızıplanlayarakyaparsınız.Aslın180

dabenbirçerçeveçizmeyeçalıştım,sizbirtaslakgeliştirirsiniz.Zamanıiyideğerlendirmekaçısındangünlerprogramlanmalıdır. Yine ne kadar raporun hazırlanacağı ve her raporun
konusunavekapsamınagörekaçkişilikhazırlamakomisyonu
olacağıbelirlenmelidir.Birdefagenelbirraporgerekir,yani
toplubirraporaulaşmanızgerekir.Aslındakendiiçindesiyasal,örgütselvesavaşdurumunudaanlatanvedahasonrazindanı işleyen bir rapor olur bu. Böyle kolektif bir raporunuz
olur.Dönemlervekonularitibariyleiçiçeolur.Birdeözgül
raporlarınızolur.Endoğrusubukonudabirtaslakhazırlayın
vebutaslağıbirkezdahadeğerlendirelim.Öncebolboltartışınvebirtaslakoluşturun,ondansonraçalışmalarageçilebilir.
Mesela, on gün boyunca inceleme, araştırma ve tartışma
yürütülebilir.Ondansonra5-10günraporlarınyazımısürebilir.Raporlarhazırlandıktansonradaresmitoplantılarageçilebilir.Böyleüçaşamalıbirçalışmadüzenlenebilir:Önceinceleme, araştırma ve raporların içeriğini tartışmak, daha sonra
raporların yazımına geçmek ve ondan sonra da resmileştirmek. Evet, böyle uygundur. Onun için, bir-iki günü çalışma
gündemine verebilir ve bir taslak oluşturabilirsiniz. Hazırlayacağınız taslak ayrıntılı olmalıdır. Ne kadar ayrıntılı olursa,
incelemevearaştırmaokadarkolayveverimdeçokolur.Siz
öğledensonrabellibirtoplantıtüzüğühazırlayarakçalışmaya
başlayabilirsiniz. Genel kamp disiplini yanında, kendi iç disiplininizdeolur.Ayrıcakendinizeaitbiriçyönetimdeoluşturabilirsiniz.Bukonularfazlaönemlideğildir.Zatenkolektif
çalışacaksınız.
Konferansın hazırlık çalışmalarına ilişkin benim söyleyeceklerimşimdilikbunlardır.
16 Temmuz 1991
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KeNDİNİ ÇÖZÜMLeYeN MİLİTAN,
TArİHSeL Ve TOPLUMSAL
SOrUNLArIN DA ÇÖZÜMLeYİCİSİ OLUr *

Kendini halledemeyen insan devrimde asla bir şey yapamaz. Ne yazık ki, ezici bir çoğunluğun kendi içinde kendini
çözümleyemediğideçokaçıkortayaçıkıyor.Birçokdüzeyde
şunugörmekmümkündür:İnsanımızınkendinegüvenmemesi
ve birçok çalışmaya güç yetirememesi, kendini çözümleyememesiileçokyakındanbağlantılıdır.Bugünkendikendisini
tatminetmemişmuazzambirinsanyapısıylakarşıkarşıyayız.
Duygu, düşünce ve davranışta oldukça körelmiş, bir yandan
doyumsuz, diğer yandan biçimlenmemiş, ifade gücü kazanmamış ve potansiyel kalmış dengesiz aktifleşmeler vardır.
Kuşkusuzbütünbunlarındevrimgibiyücebirolaykarşısında
arzuladığımızgelişmeyiortayaçıkaramayacağıaçıktır.Felsefi
düzeyden tutun yaşanan kültürel duruma kadar oldukça çirkin,oldukçazavallı,ölçüvenizamdanoldukçayoksunyapılaryaygındır.Bizbukadardengesizliklerleboğuşuyoruz.As(*) Raporla birlikte militan çözümleyicilik üzerine olan konuşmayı ayrı bir
yazıolarakdüzenledik(W.S.)
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lında kendinizi yıllarca ihmal etmenizin sonucu olarak, bu
dengesizliklerbizidahafazlauğraştırmaktadır.
Ben defalarca uyarırken, siz bunun önemini hiç kavrayamadınız ve hala da kavrayamamışsınız. Her türlü devrimci
görev karşısında insanı bu kadar isyana sevkeden durumlar
neden ortaya çıkıyor? Gerçekten kendimizi zor tutuyoruz.
Devrim kendini çözmüş, doğrulaştırmış ve güzelleştirmiş
adamlarınişidir.Bukadarçirkinlikveölçüsüzlükyüklükişilerindevrimdensafdışıolmaktanöteyegidemeyecekleriniiyi
bilmekgerekir.Neyazıkki,büyükbirkısmınınkendikendini
kandırdığı gibi bizi de yanıltmaya çalışması, bilinçli olmasa
bile kişilik yapısı nedeniyle buna yol açması söz konusudur.
Halbukidevrimgerçekteninsanınkendikendiniyapmasanatıdır. Devrim aynı zamanda duygu, düşünce ve davranışta
kendiniyenideninşaetmesanatıdır.Aynayabakın,kendinizi
görün:Nedurumdasınız?Buzeminbirazdaaynagörevigörüyor. Aynaya bakın: Neye yeterlisiniz, neye güç yetirebiliyorsunuz? Bu iş sadece kin, öfke ve yıkıcılıkla olmaz ki!
Devrimeniyiyi,endoğruyuveengüzeliyapmasanatıdır.Bu
sanatınneresindeyiz?Buinsanlarımızıbomboşbiraraziyebıraksak,acabaorayıinşaedebilirlermi?Kendilerinidüşmanın
hiç olmadığı bir yere bırakalım, kendi kendilerine neye yol
açabileceklerinidüşünelim...
İnsanımızınkendiniyenidenyapmayaihtiyacıvardır.Devrimveyadevriminöncüpartisi,başındanitibarenkendiniyenidenveyenidenyapmasanatıdır.Sizyıllardırbugörevlerin
çoküstündenatlıyorveyauzağındangeçiyorsunuz.Kendinizi
ne kadar çekici kıldığınızı kendi kendinize sorun: Kitleleri
kendi komuta ve önderliğinize ne kadar çekiyorsunuz, parti
gücünü ne kadar çekiyorsunuz, savaş gücünü ne kadar çekiyorsunuz? Bunda etrafınızı suçlamayın; kaynağını daha çok
kıvamına gelmemiş, belli bir yapıya oturmamış, kısaca bir
devrimcide bulunması gereken özelliklere kavuşmamış olan
kişiliğinizde aramalısınız. Bu dünya da sizi taşımak zorunda
değildir. Kendi kişiliğinizi yaşanır kılamazsanız, kimse sizi
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yaşatmakzorundadeğildir.Benimöfkembirazdagelmişolduğunuz toplumsal gerçekliğedir. Toplumsal gerçekliğin sizi
inanılmazbirsorumsuzluklayetiştirmesisözkonusudur.Çok
alçakça ve haince yetiştirilmişsiniz. Öfkemiz size değil, esas
olarakbugerçekliğedir.
Sizlergençsiniz,hayatıntecrübelerinifazlabilmiyorsunuz.
Acıvetecrübeyibilmeyenlerdefazlaciddidavranışlarınsahibi olamazlar. Ama insan burada hiç olmazsa öğrenmeye
yüksekbirdeğerbiçer.Hani“banabirharföğreteninkırkyıl
kölesi olurum” deyişinde bir anlam vardır veya bunun gibi
öğretimeverilenbiranlamvardır.Hiçolmazsabunlarınciddiyetineinanmakgerekiyor.Devrimancakduyguvedüşüncede
bıçakgibikeskinvekeskinolduğukadardaadilolaninsanlarıneseriolabilir.Sondereceçocukçavetoyca,sondereceölçüsüzhalinizleserbestbırakıldığınızda,devrimadınanelerin
yapılacağınıgözönünegetirelimveozamanbuişinciddiyetinevaralım.Bununüzerindedüşünelim.Bizhalabuciddiyeti
bilekavratamıyoruz.Oçocukhalinizlekendinizegüldüğünüz
gibi,aynencüceliğetakılmışdevriminçocuklarınabenzerbir
biçimdekendinizibizedayatıyorsunuz.Gülmekveyagüldürmekhiçbirşeyiçözmüyor.Devrimbukadarproblemliinsanlarla yürüyecek bir sanat değildir. Devrim kendini böyle enkaz gibi ortaya atan kişiliklerle yürüyecek bir olay, bir olgu
değildir. Devrimci, kudretli olduğu kadar güçlü bir iradenin
amansızsahibidirvebütünüyleyürütebilendir.Kendinizibile
zorbela yürüttüğünüz göz önüne getirildiğinde, neyi halledeceksiniz? Evet, insanımızın eğitime ihtiyacı olduğuna inanıyorum, insanımızın önderliğe ihtiyacı olduğuna inanıyorum.
Ama karşı taraf da hiç olmazsa biraz işin edebini ve esasını
anlamalıdır.Bençokaçıkolarakduygu,düşüncevedavranışa
üstünbirdeğerbiçiyorum.Bizdeölçüleridealleştirilir.Bunlarıbirazgöreceksiniz.Dediğimgibi,burasıöylesizinbildiğinizveanladığınızyaşamafazlamüsaadeetmiyor.Bizbildiğiniz gibi öyle kaba bir savaşçı veya olanak yaratıcısı değiliz.
Bizdekiruh,duyguvedüşünceinceliğinianlamakdurumun185

dasınız.Benbuçirkinliklerinizveduyarsızlıklarınızla,sizitaşımakmecburiyetindedeğilim.Bunudefalarcavurguladımve
artıkkabuletmiyorum.
Kendinizi yeniden yapmasını bileceksiniz. Burası hastane
değildir;burasıenkazhalinegelmişinsanlarıtaşımayerideğildir.Burasıöncülerinkendilerinerolbiçtiğiyerdir.Halkına
ve insanlığa ileri düzeyde hizmet etmeyi ve sorunlarına çözüm gücü olmayı kabul edebilir. Bizim yaşantımız da göz
önünegetirildiğinde,buranınhiçbirbiçimdekabuledilmemesigerekenbuyaşantıyabirçözümgücüolduğugörülecektir.
Kendinizebirazhükmedin.Şimdiyekadarkötüalıştırılmışsanızbenneyapayım?Mademkibizimsorumluluğumuzaltında
yaşamak istiyorsunuz, o zaman bizdeki büyük disiplini ve
kendine büyük hakimiyeti göstereceksiniz. Öyle anlaşılıyor
ki,herkessizisadecebaşkaldırıodağıolarakdeğerlendiriyor;
zincirlerindenboşalmışlarınönüneneçıkarveağzınanegelirse kendisini ifade edeceği bir odak olarak görüyor. Hayır,
öyle değildir; bunun bizimle uzaktan yakından ilgisi yoktur.
Bizendüzenlivekendineenhakimolanodakdurumundayız.
Böyleolmazsa,busavaşyirmidörtsaatidareedilemez.Çoğu
benimsırtımdaucuzbiryaşantıyısürdürüpgötürmekistiyor.
Öfkeliyimvebunlarıdağıtacağım.Sırasıylavehareketefazla
zarar verdirtmeden, anlamaz ve kendilerine çekidüzen vermezlerse, o ukalaları (ki, bunlar birçok yerde vardır) geç de
olsalayıkolduklarıyereoturtacağım.Değerkaybedenleri,değerlerikorumayanlarıvedeğerlereoldukçasıradanbirilgiyle
yaklaşanlarıunutamam,yirmiyılgeçsedeunutamam.
Gerçeklerimizibütünbuyönleriylebiraztanıyalım.Beninsanları gerçekten sertlik ve şiddetle yürütmek istemem; bundan esef duyarım. Sopa cennetten çıkmadır demeyeceğim,
ama öyle anlaşılıyor ki olumsuzluklarda ve gelişmemekte
ayak direyenlere veya oldukça gericileşen ve yaşamı tehdit
edenözelliklerdeçokısraredenlerepolitikdüşüncenindeyoğunlaşmış bir ifadesi olarak şiddet uygulamak kaçınılmaz
oluyor.Yaşamıbukadartehditedenkişiliklerekarşıözellikle
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politikalanda,yoğunlaşmışdüşünceveduygualanındaşiddeti boşaltmalıyız. Toplumumuzun birçok gerici yumağını ezmekiçinbugerekecektir.Bizimkadariknayayerverenbaşka
birhareketveönderliğinolacağınısanmıyorum.Amabundan
çokkeyfisonuçlarçıkarmanındakişiyiyadüşmanınçizmeleri,yadadevrimdalgalarıaltındaboğacağıaçıktır.Bizaptallarıoynamakzorundadeğiliz,serserilervegüçsüzlerioynamak
zorundadeğiliz.Buyaşageldiniz,kendinizebirazsaygınlığınızolacaktır.İşlerimizkonusundaokadaraptalcaduracakdeğiliz;işleriyanyatıracakveimhayagötürecek,sorumsuzluğa
sonunakadarortakolacakdeğiliz.Bukonuda“geriyiz,anlamadık”türündengerekçeleridekabuletmiyoruz.Buişeadım
atanlar,ilkadımdaanlarlar.Benikisözcüklebaşladımveçok
iyibiliyorumki,sorumlulukenileridüzeydeydi;üstelikşimdikindenazdeğildi.Dolayısıylabunlargerekçedeğildir.Devrimcisorumlulukanlayışında“bilemedim,anlayamadım,göremedim” gibi gerekçe kabul görmez. Bunların hepsi için
doğrular sıralanmıştır. Bütün iyi niyetimizle çözümlemeleri
hepsininayağınagötürdük,hertürlüeğitimfırsatınıkendilerine verdik. Ama adam sırtımızda ağalık taslamaya çalışıyor.
Sen kim oluyorsun bre serseri adam, sen kim oluyorsun döküntü! İki keçi güdemeyen adam şimdi başımıza ağa kesiliyor.Öylehiçutanmadanvesıkılmadandabunuyapabiliyor.
İllekulağınımıçekelim?
Bir de insan sadakat denilen olaydan bir şeyler çıkarabilmelidir; yüzümüze karşı bir türlü, arkamızda başka türlü olmamalıdır.Bizimdeverdiğimizbirsözvardırvebiztekolsak
dasözümüzeuygunolarakyaşamakdurumundakaldık.Başkabiralanagidiyorlar;ortamıhertürlüolumsuzluğasonuna
kadaraçıktutuyorvekıllarınıbilekıpırdatmıyorlar.Peki,bu
nedir?Bizçokmuaciziz,bubizeçokmulayıktır?Karşınızda
Türk askerleri var. Gidip bakın, Türk askerinin düğmesinin
düşmüş olması bile bir disiplin suçudur. Hakkında gereken
yapılır.Oysabizimkilerhertürlükuralıbiryanaatıyorlar,ondansonradakendilerinibirşeysanıyorlar.Kendilerinibuka187

dardüşürenadamlar,devrimyapmayıbiryanabırakın,çorba
bileyapamazlar;böyleleriikikeçibilegüdemezler.Saflarımıza böyleleri gelmiştir. Söylemek istediğim bunlar olmamalıdır;birbirimizifazlazorlamadanbuişedoğruyaklaşmalıyız.
Özellikle ülkeden biraz uzak kaldıklarında, işi biraz çığırındançıkaranlarvardır.Bizbunlarısertbirbiçimdecezalandırmayı bile kendilerine yapılmış bir iyilik olarak görüyoruz.
Çünküdahafazlacezayıhaketmişlerdir.
Neyegücümüzvar,neyeyeterliolabiliriz?Busoruyukendinizesorunvecevapverin.Bizaşiretörgütükurmakistemiyoruz. Biz iş yapabilen, iş yürütebilen, hiç olmazsa kendini
ezdirmeyecekvebukonudabütüntoplumsalveulusalsorunlara çözüm gücü olabilecek insanlar istiyoruz. Onun için bu
çabalarıböylesergiliyoruz.Başkatürlüsonuççıkaramazsınız.
Devrimbabamınçiftliğinigeliştirmesorunudeğildir,hepinizin en temel insani ihtiyacıdır. Bu kadar çirkinliğinizi ve insanlıkdışıkonumunuzunasılaşacaksınız?Hangiyüzleinsanlararasındadolaşıyorsunuz?Hangierdeminsahibisiniz,hangi
faziletieldeetmişsiniz?Budenlidüşmüşvelanetlenmişolanlarböylerahatdolaşabilirlermi?Sizrahatdolaşmayıkendinizeyakıştırıyormusunuz?Alnıaçıkolmayıkolaymısanıyorsunuz?Kimsesiziinsanyerinekoyuyormu?Basitbirkimliğinizibilekabuledenvarmı?Bunlarıbirazanlayacaksınız.
Ben bunları yıllar öncesinde de açıkça dile getirmiştim.
Maalesefüzerindedurupdabazılarısonuçbileçıkarmadılar.
Kendi ukala durumları ve basit kurnazlık yöntemleriyle hem
partiyi,hemdekendilerinialdatarakyaşayacaklarınısandılar.
Gafiladamlar!Devrimbasitbirolaydeğildirdedik.Kendilerinizamanındauyardık.İnsanolmakavgasınınbasitolmadığını,bununçokçokönemlibirkavgaolduğunusöyledik.Bizdebununnasıloluşmasıgerektiğinibelirledik.Günümüzdede
işteöylekarşımızaçıkılıyor.İkisözcüğüdoğru-dürüstbirarayagetiremiyorlar,ellerindekisilahıbiledoğrudürüstkullanamıyorlar.Nesinizpeki,bubiçimdesaflarımızdabulunmaktan
utanmıyormusunuz?Hiçolmazsakendinizisağlamyürütecek
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birgüceulaşın;başkalarınıyürütemiyorsanız,kendiniziyürütecekgüceulaşın.Adamlarbirsigarayagösterdikleriilgiyibir
silaha asla göstermediler. Bu nedir, peki? Silah her şeydir,
onubilekullanamadığınızçokiyibiliniyor.Peki,budüşkünlüğünüz nedir? Devrimci dirayet ve devrimci otorite bu mudur? Bu adamların asla bizim karşımızda durmamaları gerekir.Saygıdenilenolguyubirazanlamalıyız.Mademkiotutku
ve güdülerinize düşkünsünüz, devrim denilen olaya karşı da
tutkularınızgelişsin.
Birmisafirliğegittiğinizdekendinizisüslerpüslersiniz,gelin veya damat olursunuz, kendinizi cicili bicili yaparsınız.
Devrim de en büyük şölendir, en büyük düğündür. Devrime
karşı da kendinizi öyle yapın. Devrim halkların düğünüdür,
halkların bayramıdır. Neden ona yaklaşmıyorsunuz? Bütün
çirkinliklerinizbütünsoysuzluğunuzhalklarınbayramınakarşıdır. Yiğitlik bu mudur? Kendinizi kandırmanız yetmez mi?
Demekistediğim,bizbuişlerianlarız.Bizöyleucuzbağlılık
daistemiyoruz.Bizimbutürbağlılığaihtiyacımızdayoktur.
Biz,devriminkudretliveyiğitinsanınınilişkikurumlarınıgeliştirmekistiyoruz.Bunuanlayacaksınız.Bizzavallılarınyürütücüsüolmakistemeyiz.Bizgüçsüz,kudretsizvebaşabela
tiplerinönderiolamayız.Bizibutemeldemutlakadoğrutanıyacaksınız.Sahiplikyapmakşuradakalsın,benöylehastave
enkaz olmuş kişiliklerden nefret ederim. Kendilerinde biraz
namusvarsa,bizimleyolalmakisteyenlerdesonnefeslerini
verdikleri ana kadar güçlü, onurlu ve yaşama büyük saygıyı
asla elden bırakmadan bir duruşu sürdürebilmelidirler. Kaldı
ki, PKK'nin özünde bu vardır. Hiçbir geriliği, hiçbir sorumsuzluğuveçirkinliğikabuletmeyeceğiz.Düşüncede,duyguda
vedavranıştaenyüceolanısağlayamazsak,yaşamısizelayık
görmeyeceğiz. Parti içinde buna asla fırsat vermeyeceğiz ve
halkınbüyükgeriliğine,zavallılığınavedüşkünlüğünedeacımayacağız.
Sizkendinizeçoközellikyakıştırmışolabilirsiniz,amabiz
öyledeğiliz.Bizimhangiamaçlarvetutkularladevrimesarıl189

dığımızı yetersiz anlamışsanız, tekrar tekrar inceleyip anlamalısınız. Çoğunuzun duygu ve düşüncelerinde bizimle hiç
alakasıolmayanözelliklersözkonusudur.Kendihayalhanenizdebirşeylericatetmişsinizveetrafındadönüpdolaşıyorsunuz.Bununbizimlenealakasıvardır?Bizhalkıniradesine,
onun iradesi, umudu ve rüyası olmaya büyük önem verdik.
Herinsanıyüceltecek,herinsanıonoreedecekdeğerlerinoluşumunaöncelikverdik.Bireyinkendikurtuluşunayönelimini
deburadagördük.KısacaPKKprogramsız,öngörüsüz,yöntemsiz,ölçüsüz,nizamsız,ruhsuzvemantıksızdeğildir.Hele
helebazıözelliklerivardırki,bunlaronunesasözellikleridir.
Onlar her şeyin temelidir, onlar olmaksızın PKK içinde yol
almakmümkündeğildir.Bizbunlarıçözmeyeçalıştık;bunları
çözümlediğimiz oranda kendimizi var ettik. Halkı da bu temeldevarediyoruz.Partiideolojisini,partiöğretisinisanıldığından daha fazla yeniden incelemeniz gerekiyor. Ancak incelememişolarakgitmeyeçalışıyorsunuz.Budoğrudeğildir.
Kimse sizi bu halinizle tanımaz. PKK'nin var olan bazı olanaklarını, parasını alır yakarım, alır bir kibrit çöpüyle yakarım;silahlarınıkırıpyereatarım,amaelinizevermem.Benbu
yaramaz kişiliklerin eline değer veremem. Biz silahına layık
olmayanahalkımızındeğerleriniemanetedemeyiz;bizçirkinliklerinelinegüzellikleriveremeyiz.Bunubileceksiniz.
PKK'de yaşam oldukça özlü yaratılmaya çalışılıyor. Düşüncesi de oldukça bilimseldir. Bağlantılarıyla birlikte çağın
gerisinde değil, ilerisinde bile olmaya çalışıyor. Tarihten kopukdeğildir.PKKşunainanıyor:Savaşımlabazıdeğerlerkazanılabilir, hayallerle kazanılamaz. Büyük düşünce ve yürek
gücüylekazanılandeğerlervardır.Bukonudayöntemideortayakoyuyorvediyorki,bunlardaherkesiçingeçerlidir.Yaşamkavgasındasınıfgeçmekisteyenleriçinbunlarşarttırdiyor. Onun için kopya çekmekle PKK'de sınıf geçilmez. İkiyüzlülükle,sağısoluoyalamaklaPKK'desınıfgeçmekkesinlikle mümkün değildir; yaşam savaşımından başarıyla geçmek mümkün değildir. Bu PKK'nin öğretisidir. Bugün çok
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bağlıolduğunuzuiddiaettiğinizPKK'ninöğretisiböyledir.
Ben şunu çok iyi biliyorum: Bizde insanı bir adım ve bir
solukbileyaşatacakyer,ortam,kuruluilişkiveolguyoktur.
Sizin tenezzül ettiğiniz yaşam biçimleri bizim için lanetlidir.
Böyle büyütülmüşseniz, ben ne yapayım? Sizi büyütenlere
sorun.Solukalabileceğinizbirkarışlıkyerinizvarmı?Saygıdeğerbirişinizvarmı?Siziinsanyerinekoyanmuhatabınız
varmı?Bunlarönemlidir.Devrimbiryerdenamussorunudur.
Bunlarolmazsaacabasizdenamuskalırmı?Bunukendinize
soracaksınız.
Öyleanlaşılıyorki,birçoklarıPKK'yiaşınımauğratmakistiyor.Sankionubaşkatürlüyaklaşımlaratabitutmakistermiş
gibitutumlarsergileniyor.Budoğrudeğildir.PKK'ninçokyaşamsalbazıözelliklerisözkonusudur.Amaneyazıkki,PKK
adınaençirkintutumlarsergilendi.Bunlargericiliğinintikamıdır; düşmanın dolaylı veya doğrudan intikamıdır; kendini
geliştiremeyenzayıfveyeteneksizinsanınintikamıdır.Bütün
bunlarıbiliyoruz.Çokiyibilirsinizki,bizdekişilikgerçeklere
ulaşmadımı,intikamlacanınaokumakister.Tilkiörneği,ulaşamadıklarıüzümekorukdeyipkötülerler.İşteböyleulaşamıyorsunuz, onun için intikam alıyorsunuz. Gelişemeyişinizin
nedeni işte budur. Bu kadar açıklığa ve olanaklara rağmen,
ulaşamadığınızdaintikamalacaksınız.Nitekimezicibirkesiminobjektifolarakyaşadığışeydepartidenintikamalmaktır.
Evet, başında da söylediğim gibi, kendini çözememenin
yolaçacağısondurumbudur.Kendinivekendigerçeğiniçözememiş, her kapıya gidebilen, ölçülüp biçilmemiş insan ne
kadar devrimci siyasete gidebilir, ne kadar savaşa gidebilir?
Belli olmayan düşünceleriniz, aslında karmakarışık olan ve
büyükorandabunalımifadeedendeğeryargılarınız,devrime
yeterliolmayıbiryanabırakalım,varolanıbilekemirir.Biz,
hiçolmazsabunahakkınızınolmamasıgerekir,diyoruz.
Bazıçabalarıniçindebulunmakvedevriminhamalıolmak,
kişiyeöylefazlayaşamhakkıvermiyor.Devriminceliklersanatıdır.Hamalvariçalışmalarladevrimdeherzamanhakiddia
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edemezsiniz. Bazıları, “vay, on yıldır devrim saflarındayım”
diyorlar.Hayır,senonyılboyuncaağayadahizmetedebilirsin, hem de ağa seni hayvan gibi çalıştırabilir, ama bu senin
çalıştığını göstermez. Düşmana yıllarca askerlik yaparsın,
amabuseninçokemekharcadığınıgöstermez.Tersinebuseninçokkötübirköleolduğunugösterir.Kölelikteemeğinniteliği,emeğinözgürlüklebağlantısıveemeğinverimliliğigöz
önünegetirilmeden,hakhukukiddiaedilmedençokçalışılır.
Bilmemekayıpdeğildir.Amabilmediğihaldebilirgörünmek,
sonuca ulaşmadığı halde ulaştığını ileri sürmek, çözüme gitmediği halde çözümü sağladığını iddia etmek ukalalıktır. Ne
yazık ki, bunlar biraz yaygındır. Bunun üzerine gittiğimizde
debirköylüriyakarlığıylayasondereceuydurukbirbağlılık
veatadankalmasahtebironayla,yadakinduyarakadetaintikamalmayayönelentutumlarlakarşılaşıyoruz.Bunlarınher
ikisi de çok kötüdür. Bunlar gelişmemiş insanın davranışlardır. Biz bundan uzağız. Bu temelde doğru kavrayıp özümsemeliyiz. Biz insanlık gerçeklerini böyle kavrayıp özümsüyor
vesizeaktarmayaçalışıyoruz.Üzerindetartışın.Dahaiyisini
sunabilecekseniz, gerçekten en büyük cevaba ihtiyaç vermiş
olursunuz. Ben buna ihtiyaç duyuyorum. Benim de özümseyec ekl er im vars a özüms ey ey im. Kald ı ki özüms üy or um.
Olumlu yetenekleri birleştirdiğimiz ve buna sadakatle bağlı
kaldığımızçokiyibiliniyor.PKKolayıbütünolumluözelliklerin bileşkesidir. Bunda büyük rol aldığımızı ve başarılı olduğumuzugörebilirsiniz.
Amasizdebugerçeklerinyoğunlaşmışifadesiolarakpartiyi ve önderlik olayını özümsemek durumundasınız. Bu aynı
zamandakendiyaşamınızıntutarlıbirifadesidir.Bununlazayıf olmazsınız, bununla inisiyatifiniz kesilmez, bununla küçülmezsiniz.Tersinetekbaşınasağlayamayacağınızbüyüklüğü, bu kolektif gerçeklikten alacağınız güçle başaracaksınız
(ki Kürdistan'da kişinin ne kadar zayıf olduğunu biliyorsunuz),Kürdistan'dakizayıflığıaşmayıbubüyükgüçvasıtasıyla sağlayacaksınız. Zaten bu olmaksızın kesinlikle hiçbir çe192

lişkinizi çözemez veya önünüze koyduğunuz bir amacı asla
gerçekleştiremezsiniz. Bu yüzden örgüt ve önderlik olayı sizinmuazzamzayıflıklarıaşmanıziçinvazgeçilmezbirsilahtır.Ancakonunlasavaşırvekazanırsınız.
2 Ağustos 1991
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BAŞArMAYA MAHKUMUZ *

10Temmuzile10Ağustosarasındakisüreç,biriserhildan
ve diğeri gerilla açısından başarılı ve oldukça az kayıplı bir
aylıksavaşsürecioluyor.Bu,partiçizgisinegöreanlamıoldukçabüyükgelişmelerledoluyoğunbiraydır.Bütünyetersizliklerine rağmen, çizginin ısrarla uygulanması için harcanançabalarınnasılönemligelişmelerortayaçıkarabileceğini
gösteriyor. Öyle sanıyorum ki, bu sadece milyonların korku
duvarınıaşmaklakalmadığı,direnmeazmininkeskinleştirildiğivedahaçokdakarşıdakidüşmanınhiçdebaşedilemeyecek
birgüçolmadığınınkavrandığı,gerçektentarihimizdekendinegüveninençokgeliştiği,hemkendinitanımada,hemtanıtmadavehemdecesaretleyürümedegüvenkazanıldığıönemlibirsüreçoluyor.Partimizinçizgisihernekadaresasitibariylegelişmeyiifadeediyorsada,buradagelişmelerindahada
yoğunlaştığı bir aydan bahsedebiliriz. Kanımca serhildanlar
enyoğunolarakbusonbiraylıksüreçiçindeyaşandı.Bu,gerekbaskın,gereksepusuyöntemiylegerillanındaençoksonuçaldığıbirayoldu.Otuzayakınşehirbaskınıvebelkibiro
(*) Konferansın hazırlık sürecinde eleştiri ve özeleştirye doğru yaklaşım
üzerinedeğerlendirme.(W.S.)
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kadardapusueylemigerçekleşti.Düşmanınölüveyaralısayısının bini bulduğunu sanıyorum. Düşman bunun yanısıra
belkidetrilyonlarlahesaplananbüyükmaddikayıplaraveen
önemlisidesiyasalprestijkaybınauğramış,ulusalveuluslararası boyutlarda oldukça gelişen ve Körfez politikasıyla,
özellikle Ortadoğu ve Batı kamuoyunda toplamaya çalıştığı
puanları Kürdistan'daki özel savaşıyla oldukça boşa çıkarılmış,kamuoyundateşhirvetecritigelişmiş,Kürdistan'dakisiyasal denetimini tamamen kaybetmiş, askeri yönden de oldukça güç duruma düşmüş ve gerçekten çok büyük kayıplar
yaş am ışt ır. Bir inc i ve İkinc i İnön ü sav aşl ar ı ile Sak ary a
Savaşı'ndabilebudüzeydekayıpverildiğinisanmıyoruz.
Buradabizimkayıplarımızınyokdenilecekkadarazolması
önemlidir.HemdeTC'ninarkasındabütündünyavar.Sovyet
desteğindentutundaAmerika'nınhertürlüaskeri,siyasalve
ekonomik desteğine, yine Avrupa'nın bir o denli sağladığı
desteğe rağmen, böylesine büyük bir başarısızlığı yaşaması,
düşmanıkarakaradüşündürüyor.Savaşıkazanacağındanhiç
deumutludeğildir.Öylesanıyorumki,terörlesonuçalamayacağının derin kaygısı içinde bulunuyor. Kürt işbirlikçilerine
dayanarakbirpolitikaoluşturmakistiyor;ouşakveehlileştirilmiş namussuz takımıyla bir sonuca gitmeye çalışıyordu.
BunlarıAnkara'yaçektiler.Birbuçukaylıksüreiçindebir-iki
HiltonOtelisefası,bir-ikikezsırtlarınısıvazlayarakvebirkaç
kemikkarşılığında,bualçaklarıkendilerinebağlamayaçalıştılar.Tabiibunlarhalküzerindeetkisizolduklarıiçin,fazlaetkil i olam ay ac akl ard ı. San ır ım K uzey'de “kor uc ul ar”,
Güney'deişbirlikçilerteşhirvetecritienileridüzeydeyaşadılar.İşbirlikçileredayanmanınfazlagüvenverecekbirpolitika
olmadığınıgörüyorlar.Zatenbunugördükleriiçindesınırsız
bir hava saldırısına yönelebildiler. Onlardan umut kestikleri
içinbazısonuçlaragitmekisteyebilirler.Budurumdayadaha
fazlaterörizmesarılırlar,yadaterörünkendileriiçindahatehlikeli olduğunu görerek uluslararası kamuoyunun baskısını
azaltacakveTürkiye'dekiteşhirvetecritlerinihafifletecekba196

zısahtereformlarayönelebilirveuzlaşıcıhavalarabürünebilirler.BütünbunlargerçektenPKK'nindayattığıdevrimcisavaş ım a karş ı ö zel sav aş ın baş ar ı kayd ed em ey ec eğ in i ve
TC'ninkenditarihininenbüyükçıkmazıylakarşıkarşıyabırakıldığınıortayakoyuyor.Partiçizgisinindoğruluğukadar,başarılıyürütülmesinindeönlenemeyeceğienileridüzeydekanıtlanmışbulunuyor.
Denilebilirki,karşıtarafındünyaölçüsündearkasınaaldığı
tüm desteklere rağmen, son gelişmeler PKK'nin tutturduğu
çizginingelişmeyivaatettiğinivebunundahadadetaylandırılabileceğini iyi gösteriyor. Çizgi denilen olay burada önem
taşıyor.Bununtartışmasızbaşarılıbirçizgiolduğu,bunundışında kurtuluşun aranamayacağı, yapılması gerekenin amansız ve güçlü bir uygulama olduğu ve güçlü bir uygulamanın
herkesibeklediğiçoknetolarakortayaçıkıyor.Gerekgerillanın, gerekse halihazırdaki kitlesel kabarışın güçlü bir önderliksel uygulama ile daha fazla ilerletilebileceği ve başarı kazanabileceği kesinlikle doğrulanıyor. Ortaya çıkan temel budur.Budurum,uygulamayadahagüçlübirbiçimdesarılmayı
beraberinde getirir. Parti çizgisine güven kadar, onun uygulanmasının büyük önemi, üzerinde oynanmaması, sağa sola
çekiştirilmemesiveüzerindeucuzyatılmamasıgerektiğibellidir. Bütün bu dersleri ayrıntılı olarak incelemek mümkündür.Bazılarınınçizgininüzerineyattıkları,bazılarınınçizgiyi
sürekli çekiştirdikleri, örgütlemedikleri ve denetlemedikleri
ortayaçıkmıştır.Çünkübizaynıtürdenbaşarılarıyüzkatartırabilirdik.Amakomutanlıkdüzeyindeçoksayıdabiriminpartininbaşınaadetabelakesilmesi,başarıoranımızıarzulananın
müthiş gerisinde bırakıyor. Hatta kendi basit egosunu yaşamaktan tutun kariyerini tatmin etmeye kadar her türlü yaramazveyetmeztiplerinvarlığı,geneldePKKçizgisininbaşarısıönündeenciddiengelioluşturuyor.Busüreç,hiçdeemek
harcamadıklarıveuygunbirçalışmayıyerindedayatmadıkları
haldePKK'deucuzyaşayanlarındabololduğunu,sıradanbir
uygulamanınbileneyeyolaçabileceğinigösterdiğikadar,bu197

nunlaoynayanlarındanekadaryaramazolduklarınıvekaderimizlenekadaroynadıklarınıortayakoyuyor.Demekki,her
zamankindendahafazlauygulamaciddiyetiveustalığıkadar,
aynı ölçüde bununla oynayanların hakkından gelindiği veya
bunlarınaşılmasıbecerildiğindezaferinkesinolduğuaçıktır.
Kısacaböylebirdeğerlendirmeyapmakmümkündür.İşlerinartıkkeyfebırakılmayacakkadarsonuçalıcıbirdöneme
getirildiğinin, hiçbir kişisel yetmezliğin asla affedilemeyeceğinin ve kimsenin önemli gelişme esaslarıyla oynayamayacağının kavranması gerektiği bir süreçten geçmekteyiz.
Hiç kimse hiçbir gerekçeyle işlerin önünde artık engel olamaz.Hiçkimsekendiöznelniyetlerinibizimoldukçaönemli bir aşamaya gelen çizgi devrimciliğimizin önüne engel
olarak koyamaz. Bu aşamadan sonra çocukluk hastalıkları
ve amatörlük artık kabul edilmiyor. Yine şu kendini önemli
birsonuçolarakdayatıyor:Tambirsiyasalveaskeriönderliğeyaraşırbiçimdekendiniişevermeyenleringözününyaşına bakılmaması ve gerekirse bir suçlu gibi yargılanması
gerektiğideortayaçıkmıştır.Geçmişi,adıvesanıneolursa
olsun,çizgiyelayıkolamayanlarınkulağındantutupkendilerindenhesapsormakgerektiğibirodenlikendiniortayakoyanbirhusustur.
Çoğunuzuniçindebulunduğututkudünyalarıvehesabakitabasığmayanyaklaşımlarıylabuişleribozamayız.Derslerde
çok kapsamlı olarak bu konulara değinmek istedim. Sonuna
kadar ciddiyet, sonuna kadar bu işe kendini verme ve adam
olmanın ne demek olduğunu ortaya koydum. Hiç kimsenin
gönlünü ve hatırını kırmak istemem. Ama mücadelenin de
büyüklüğünevegüzelliğinetutkuderecesindebağlıolduğum
için,kişininkendisineolursaolsun,işlerleoynanmasınafırsat vermem. Bunları biraz iyi anlayacaksınız. Geçmişte öğrenmemeniz ve yanlışı yaşamanız bizim için fazla önem arzetmiyor. Ama eğer PKK'ye doğru adım atmışsanız, eğer
PKK'lileşmekiçingerçektendürüstsözvermişseniz,geçmişi
aşmak bizim boynumuzun borcu olsun; bu konuda her türlü
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desteksonunakadarsunulacaktır.Aynışekildekendileriniişe
vermeyenleri ve işlerle oynayan kişileri eskisinden daha lanetlidurumadüşürmekdeboynumuzunborcuolsun.Buayrımıiyibileceksiniz.Adamolmakdenilenolayıgerçekleştireceksiniz.Bizartıkbunoktayıhakettik.Sizeçoktuhafgelebilecekyaklaşımlarıdoğurtmamakiçin,kendiniziterbiyeetme
ve düzeltme işine büyük değer biçeceksiniz. Savaş ciddi bir
olaydır;birçoközelliğinyoğunlaşmışifadesidir;hertürlüilerlemetutkusunun,yaşamıdahadayaşanılırkılmanın,bukonudakibütünideolojik,siyasalvekültürelbirikiminenveciz,en
soyluveenamansızifadesidir.Kendimiziartıkbuişlerebiraz
doğru vermeli, bu işlere doğru yaklaşmayı artık bir karakter
halinegetirmeliyiz.
Sanıldığındandahadafazlasiyasalveaskerikişiliklebağdaşmayanyerlervardır;onunasgariözvebiçiminitutturamama vardır; doğru bir formasyonu sağlayamama vardır. Bu
toplantımızdagerçekleştirmekistediğimizözeleştirihususuna
da kısaca değinmek istiyorum. Bu silahla sağlanmak istenen
şeynedir?Bunubirkezdahatanımlamayaçalışalım.Özeleştiri, insanın yanlışlığı, hata ve yetmezliği görme yüceliğidir.
Genelolarakilerlemeninönünedikilenveözeldepartiönderliğinde işlerin sağlam ve başarılı gidişatına değil, zayıf bırakan, boşa çıkaran ve giderek yenilgiye yol açan özellikleri
gözdengeçirmek,kendineyönelmek,atılmasıgerekenibıçaklakesergibikesipatmak;bunudıştangelişmelerinbirdayatması olarak değil, inançlı olarak ve aynı zamanda lüzumuna
inanarakyapmak,buözelliklerikendineyakışmayanvekendiniyüceltmeyenbirhastalıkunsuruolarakgörmekveuygun
yöntemleaşmasınıbilmektir.Özeleştiridenilenolaybudurve
bubiranlamdakişininyenidenyapılanmasıdır.
Kendi örneğimi sık sık değerlendirmeye tabi tutuyorum.
Benim yaşamım özeleştiriden ibarettir veya kendimi günlük
olarak özeleştiriye tabi tutarım. Benim en büyük silahlarımdanbirisideözeleştiriselyaşamımdır.Sizesöyleyeyim:Eğer
siz burnunuzdan kıl aldırmayacak kadar kendinize sevdalı
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olursanız, sizden devrimci çıkmak şurada kalsın, çıksa çıksa
süper bir ukala çıkar; kendini beğenen, kendine sevdalı bir
Allah'ın zavallısı çıkar. Kusur ve yanılgı sorunu söz konusu
olduğunda, bizim toplumumuz boydan boya bunu yaşar. Biz
tarihselliği ve güncelliğiyle yanılgıdan, aldatılmışlıktan ve
düşürülmüşlüktenibaretbiryığınız.Buneanlamagelir?Tamam, bu başka düşüncelerin, başka ideolojiler ve iradelerin
altındasolukalamazvekendiniyaşatamazdurumagelmemiz,
kendimizolmaktançıkmamız,özgürifadesahibiolmaktanve
bununsonucuolaraksaygı,güvenvekişilikdenilenolayı,olguyuveilişkiyiyaşamaktançıkışımızdır.Bundançıkacakbir
sonuçdaşudur:Denilebilirki,bizbelkideyeryüzündekendine en çok yönelmesi gereken, kendini gözden geçirmesi ve
mümkünse kendi özgücüyle kendini düzeltmeye tabi tutması
gerekenbirhalkyığınıyız.Tambirözeleştirisürecinealınması gereken, kendini gözden geçirmesi, hem de çok acımasız
bir biçimde kendi kendisiyle yıllarca uğraşması ve kendini
adametmesigerekenbirhalkız.
Dinlertarihindebileilkyapılmasıgerekenşeyingünahlardansıyrılmakiçintanrıyayalvarmak,ibadetedipsecdeyekapanmak ve af dilemek olduğu belirtilir. Bu kendi dönemine
göreiçinedüşülmüşolansuçlulukdurumundanözeleştiriyoluyla kurtulmaktır; lanetli bir durumu aşmak için bir dinle
onurveşerefbulmaktır.Bu,tarihteböyleydi.Tabiibizdine,
şuveyabuilkeyekaskatısarılmaklakendimizitemizeçıkaramayız. Ama şunu da söyleyeyim: Kendini tamamen yitirmiş
birtoplulukolmaktansa,gerçekçiolmasadadinindogmalarınasarılmakbilebiryerdekurtuluşyoluoluyor.Bizimşuandaki halimiz dinle de pek izah edilemeyecek kadar ağır ve
hattakendisöyleminegöredininkurtarmaktaacizolduğuve
güç yetirmediği bir durumdur. Genelde felsefi bir yaklaşım
bileyoktur.Bizeözgüfelsefibiryaklaşımındahenüzortalıkta gözükmediği bir ortamda, bazıları muazzam bir düşüncesizlikvebilimselanlamdanyoksunbirtakımdüşüncelerleolguyayaklaşmayıdeniyorlar.Yığınolmadurumubirazdabu200

dur,kaosiçindeyaşamadurumubudur.Bunlarıözelliklekendinizi tanımadığınız için söylüyorum; geldiğiniz yığınların
nemenemözelliklerleyüklüolduğunuvedolayısıylasizinbu
özelliklerin toplamından ibaret olduğunuzu ortaya koymak
içinvurguluyorum.Adamolmanınkolayolmadığını,amaçok
büyükbiryanılgıyıesasalarakyaşamanındahatehlikeliolduğunuvurgulamakiçinbunlarıbelirtiyorum.
Bunoktadasizeşunusöyledim:Günlükolarakkendisiyle
savaşanbirkişiolmalısınız.Sizingibihastalarısırtımdataşımanınanlamıyoktur.Kendimibileancakbüyükbirsavaşımlayürütebiliyorsamvebubenimiçinbirinsanlıkvecibesioluyorsa,çokiyianlarsınızki,burnundankılaldırtmayacakkadarkendinesevdalıbutiplerinbütünsorumluluklarınakatlanmammümkündeğildir.Özeleştirininöneminegelmeyeçalışıyorum.Halkgerçeğimizinbirazböyleolduğuortadadır. Bazılarının kendini hala buna doğru dürüst vermemeleri,kendileriniçokilerivehemdedörtdörtlükdurumda
hissetmeleri,karşımızdakilerinhastaolmakdışındatanımlanamayacağını gösterir. Kendi gerçeğinden bu kadar kopuk,
kendigerçeğinigözdengeçirerekkendiniyapmaktanbukadar uzak olan kişi hastadır. Bu hastalar da ajanlıktan öteye
biruygulamayagidemez.Şunusöyleyeyim:Toplumsalyapımızınçoğundaajanlıkileribirderecededir;içinizdenbirçoğununajanlıkyapmasıileribirderecededir.Objektifajanlığınsubjektifajanlıktandahatehlikeliolduğunusöylemekistiyorum. Bunu anlamalısınız. Bunun da bilimsel temelleri
vardır.Evet,bilinçliajanlığınbenimaçımdandahaaztehlikeli olduğunu belirtmeliyim. Bu biraz kendinize gelmeniz
gerektiğininçokiyibirifadesidir.
Kendinizırzoportayaatmanın,kölevehamalgibidurmanın gerçekten kendini her türlü iyilik, doğruluk ve güzellik
ölç ül er ind en u zak tutm an ın prol et er devr imc il ik vey a
PKK'lilik olamayacağını bilmek gerekir. Ben ölçülerimde
yanılmamakiçingerçektenherşeyioldukçasüzgeçtengeçirir, bir ilişkinin dayanıklılığını denemek için sonuna kadar
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çabaharcarım.Sonuçtavarmakistediğimşeygerçektengüçlüilişkiyiortayaçıkarmak;eninsani,enulusalvetoplumsal
değerleri de içeren bir konuma getirmektir. Biz PKK'yi bu
tarzda temellendirmeye ve inşa etmeye çalışıyoruz. Bunu
biz icat etmedik. Düşürülmüşlük durumu, kocaman bir yalan,yanlışveyanılgıyığınıvekaosuolmaktarihinbirürünüdür.Kendimizkadarkendimizezararverenbaşkabirgüç
var mı? Bu bir gerçektir ve bunu ben icat etmiyorum. Ben
birazbunugörüpsöylemeyeçalışıyorum,söylemebüyüklüğünü gösteriyorum. Bir yerde ölüm de kâr etmez derler ya,
çoğunuzun yaşadığı durum biraz budur. Biz sınırlı bazı gelişme olanaklarını ortaya çıkaracağız. Körcesine, parmaklarıylagözçıkarırcasınabunlarasaldırıolacak!Neymişdebu
hakaramakmış,buözgürlükmüş,buPKK'lilikmiş!Okadar
serseriolunmamalıdır.İşlerokadarbasitgelişmez?
Bendenduymakistiyorsanız,birtecrübeninsonucunuaktarıyorum. Bu kavga kolay başarılsaydı, herhalde kendimi bu
hallerekoymazdım.Yıllarınmuazzamyoğunlaşmasınıbubiçimdeyaşamazdım.Şuortayaçıkıyor:Bizhalkolaraközeleştiriyihenüzyeniyeniyaşamayaçalışıyoruz.Öncesidahakötüydü.Kendinihiçanlamamakvetanımamak,kendikimliğini
soruşturmayabilecesaretedememekvegerçektenenutanılası lanetli bir durumu kendine yakıştırmak, daha düne kadar
mazimiziifadeediyordu.Bizhaklıolarakbunabüyükbiröfke duyduk. Ve ben PKK'nin tarihçesinden bahsettim, bu konudakendiçabalarımıifadelendirmeyeçalıştım.Kendiaçımdansolukalınamazdurumlarvetahammüledilemezkoşullar
benigünbegünnasılzorluyordu?Bunaçıkışyaptırmakiçin
nasılsağasola,dine,felsefeye,sosyalizmeyöneldim,nasılörgütlenmeyeveeylemeyolaçtım?Butemelgerçeklerdenbir
sonuççıkarıyormusunuz?
Yabancılıktanbahsettik,temeltoplumsaldeğerlereuzaklaştırılmışlıktan ve gerçekten hiçbir ölçüye sığmayan faşist uygulamalardanbahsettik.Peki,bununbukadaregemenolduğu
birtoplumunnemenembirşeyolduğunuanlamayacakmıyız?
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Devrimciler her şeyden önce bunu sorgulayan insanlardır.
Toplumumuzun bazı taslak tiplerine bakın: Bir ağa ile ukala
bir küçük-burjuvaya bakın, bir köylü andavalına bakın, bir
lümpene bakın. Bunlar neyin ürünüdürler? Kendinize bakın:
Ne kadar yenilir yutulur bir lokmasınız? Ne kadar sevilir ve
sayılır bir değer ifade ediyorsunuz? Bu soruların sorulması
gerekir ve bunlara cevap vermemeniz yaşama sanatında ancakbirhiçolduğunuzugösterir.
Evet,bizdoğrularısunmayaçalıştık.Yaşamdenilenolayın
ilk basamaklarına az çok umutla, az çok çabayla veya güçle
yüklenmeyi,bundanbaşkabirçareolmadığınıanlatmayaçalıştım. Şu tehlike vardır: Özgürlük için çaba harcamayı, özgürlüğün savaşımla ve hele hele sosyalizmle kazanılmasını
bilmeyenler,tepedenkonmacılar,gaspçıveişgalcieğilimlerle
onunüzerinekonanlarçoktehlikelioluyor.Bunlarınenazından kaba sömürgecilik kadar bir işgalciliği ve hırsızlığı söz
konusudur.Bizimtoplumumuzaynızamandahırsızlartoplumudur.Birbiriniçalıpçırpanveaynızamandayabancıhırsızınençokişyaptığıbirtoplum;birbirlerinialdatmaktan,birbirleriyledalgageçmekten,birbirleriylealayetmektenverezilolmaktanöteyegidemeyenlerintoplumudur.Şimditaktiğe
nedengüçyetirilmiyor,taktikniyeyürütülemiyor?Çokaçık,
butaktiközgürlüğüsağlar,diyoruz.Örgütselyöndenuygulanamıyor;askeri,siyasalyöndenvebütünüyledevrimsözkonusuolduğundauygulanamıyor.İştebudabusahtekişiliknedeniyledir.Birkişilikdüşününki,birhatalaryığınıdır.Bukişilik elbette taktiği yenilgiye uğratacaktır. Taktiği yenilgiye
uğratacakbukişilikbiryanlışlıklarkomedisi,Allah'ınzavallısıbirtiptir.Onun,kişilikdenilenolayınçözümüylevekendini yeniden yapılandırmakla uzaktan yakından ilgisi yoktur.
Buhastakişilerinelindekitaktiklepartiyecangelirmi?Taktiğebaşarışansıverdirilebilirmi?Şuçokaçıkçaortayaçıkıyor:
Taktiğeçokazhakimiyet,partiiçindekişilikçözümlemesinin
veyayenidenyapılanmanınfazlageliştirilmediğiniortayaçıkarıyor. Komuta ve önderlik hattına gelememek, kendini çö203

zememe ve duruma henüz hakim kılamama, kendini gözden
geçirememe, özeleştiriyi yaşamama, bunu soylu ve doğruca
yapamamaanlamınageliyor.
Şunu da söyledik: Bizden kurtulmak için çocukluğa sarılmak, ağlamak ve kemküm etmek en çok tepki toplayan bir
durumoluyor.Nedenadamgibiyaşamıyorveçalışmıyorsun
denildiğinde, rahatlıkla gözyaşı edebiyatı, bunalım ve balonlaşmatüründenşekillenmelerebürünmedurumugündemegelebiliyor.Bununadamayaraşırbirdüzenlemeolmadığıaçıktır.“Yetemem”demekacizliğinifadesidir.Güçyetiremediğini, aşamadığını ve başaramadığını söylemek, yenilgiyi itiraf
etmek demektir. Bunun nedenleri işte bu denli düşürülmüş
toplumsalgerçekliğebağlıdır.
Neden bunu ısrarla vurguluyorum? Kendini çözemeyenlerin yaşam tutkuları fazla bir anlam ifade etmiyor. Birtakım
hayallervebeklentileriçinegirmenizinfazlabiranlamıolmuyor.PKK'demahkumetmekistediğimizkişiliklerinbunlarolduğunusöylerken,amacımızzordaolsagerçektenöncüinsanıyaratmaktır.Mademkiöncükendiiçdüzenlemesindegeleceğinözgürifadesivegeleceğinkurtuluşteminatıdır,ohalde
öncüdehiçolmazsatemelyanılgıya,yanlışaveeksikliğedüşmeyecekadamıoturtmamız,bunusağlamamızgerekir.Azda
olsa, bunların varlığı geleceğin kurtuluşunun sağlam güvencesiolabilir.Onuniçinöncülükölçüleriüzerindedurduk.Bu
olmazsa, geleceğin kaybedilmesi daha şimdiden hazırlanır.
Eskininevliyalarıbilekendilerinikırkyılibadetekaptırırlardı.Bunlar“hiçolmazsaölçüyütutturalım”diyerek,kendidönemlerine göre bunu büyük bir inançla yaparlardı. Maşallah
bizimkiler kendilerini bir gözden geçirme gereğini bile duymuyorlar.Bunedir?Bukörgidişattır,güdülerledevamettirilenbirgidişattır.Bunereyekadargötürebilir?Solculukadına
incir çekirdeğini doldurmayan veya hiçbir sonuç elde etmeyenvehattaeskisindendahakötüdurumlarınortayaçıkmasınayolaçandurumlarbukişilikleilgilidir.Sahtebüyüme,insanlığıntemelgerçekliğindenuzak,kendihayalleriveyanıl204

gılarının tapıncı içinde bulunma, yıkılışın bütün hususlarını
içerirvebirgünyıkılır.Bizimkikırkkatdahakötüdür.
PKK'ninnasıltemelbirsilaholduğunuvebusilahınneişlergördüğünüanlıyoruz.Gerçektenbundaamaçkendinidaha
dadüşürmekvedahadayaramazkılmakdeğil,arzulanangelişmeyeyolaçmak,kendiniözgürleştirecekbirifadeyevebir
savaş tarzına ulaştırmaktır. Bu güç yetirebilen, yanılgıdan
kurtulupyengiyegidebilen,kendisiniyaşanırkılabilen,bunun
ifadesiveeyleminikendisindegerçekleştirebilenetkilibirsilaholuyor.Budadediğimizgibitarihselvetoplumsalgerçekliğimizde zorunlu olan ve etkili kullanmamız gereken bir silahtır.Bubirgünahçıkarmaaracıdeğildir,heleheledurumu
kurtarmaaracıhiçdeğildir.Böyleyaklaşmanızabüyükdeğer
biçiyorum;dahadoğrusubuözeleştiridenilenolayamutlaka
böylesine kapsamlı, sonuç alıcı ve dönüştürücü bir yaklaşım
içindeolmanızgerektiğinivurguluyorum.Bubenimenyoğun
yaşadığımbirmücadelesilahımdırvegelişmemibunaborçluyum.Beğenmesenizde,ayaktakalışımbusilahıbiraziyikullanmamabağlıdır.Halendekullanıyorum.Denilebilirki,tarihin en büyük özeleştiri silahı kendim oluyorum. Hiç kimse
benimkadareleştirdimi?Eğerbueleştiritopluma,partiyeve
hatta insanlığa bu kadar yönelikse, ben de bunların ayrılmaz
bir parçasıyım. Bu, en büyük eleştiriyi kendime yapıyorum
anlamınagelir.Kaybetmedimsanıyorum,zordaolsaayaktayım.Ayıpmıoldu,birçokyeteneğimimikaybettim?Sanmıyorum. En azından göründüğü kadarıyla bir işe yarıyorum.
Demekki,budabusilahlaoluyor.Ohaldeiyibirşeydir.
Biz bu silahı PKK'de etkili olarak işletmek istiyoruz. Zaman zaman bu silaha ağırlık veriyoruz. Hatta PKK tarihini
göz önüne getirdiğimizde, bu silahın zaman zaman etkili bir
biçimdekullanıldığınısöyledik.Bazıkısahatırlatmalaryaparsak,tarihimizdeideolojikoluşumdönemininbüyükbireleştiridönemiolduğuiyibilinmektedir.Bütünideolojilerieleştiriyorduk. Hatta bizim için “kendilerinden başka kimseyi devrimci yerine koymuyorlar” diyorlardı. Bunun altında yatan
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gerçekşudurvedoğrubirhususaişaretediliyor:Mevcutbütünideolojilervedüşüncelermutlakanlamdaeleştirilmelidir.
Çünkübunlarınhepsitoplumumuzuinkaredenvetoplumsal
gerçekliğimizi başka türlü gösteren karakterdelerdi. Dolayısıyla hepsini eleştirmemiz, devrimci yerine koymak şurada
kalsın,gerçeğimizlebağlantısınınbileolmadığınısöylememiz
yerindeydi.Budoğrubirtutumdur.Bututumundoğruolması,
dahasonrakigelişmelerinasılnedenidir.Bilirsiniz,buideolojik eleştiri döneminde takışmadığımız ve hatta kan revan olmadığımızgrupneredeysekalmadı.Belkibudurumagetirilmeseydi,ideolojiksavaşısilahlarladeğil,düşüncelerleyürütmekmümkünolabilirdi.Evet,ağırbasanyönbuydu.Bizfazlasilahkullanmadık,birazkendimizisavunmakistedik.
Öyleanlaşılıyorki,ideolojileruğrunadakılıçlarçekilebilir,
silahlarkonuşturulabilir.Bunuyadırgamamakgerekir.İdeolojilerbazensavaşlayürütülür.Kaldıki,ideolojinindahayoğun
ifadesipolitika,politikanındahayoğunifadesidesavaştır.Yineözelliklebellibirtıkanmayauğradığımızveiçselnedenlerlebirtürlügelişmeyeyönelemediğimizdönemlervardır.Örneğin1980'leredoğrugeldiğimizde,kendimiziiyiörgütleyememek ve iyi bir mücadele tarzına kaptıramamaktan ötürü
yaşadığımızbüyükkayıplarvardı.Hattaideolojimizdoğruolmasına rağmen, örgütlenmesinin iyi yapılamaması, bizi büyük bir darboğaza ve tasfiyeye, 12 Eylül darbesiyle birlikte
toptanyutulmayagötürüyordu.İştebununönemlibirsonucu
olarak zindanda olduğu gibi ve bizim de dışarıda yaptığımız
biçimdeözeleştiriyeyüklenmek,kayıplarınnedeninidüşmanda değil, daha çok kendi yetmezliklerimizde aramak gibi bir
yöntemi,özeleştiriyönteminiesasaldıkvebudoğruydu.
Bu sınırlı bir özeleştiri dönemiydi. Özellikle örgütsel sorunlardadüşülenkrizinnedenlerinecevaparanıyordu.Buda
bizidahagüçlükadrolaroluşturmayavedahaiyiörgütadamlarını ortaya çıkarmaya zorladı. 1980'lerin başında böyle bir
eleştiri-özeleştiridöneminideyaşadık.Budahaçokdakendimizeyönelikti.Oluşumolarakkendinigözdengeçirmek,yet206

mezlikleriniaşmakvegünükurtaracak,12Eylülfaşizmikarşısındaerimeyecekvevarlığınıkoruyacakbirdurumagelmek
için özeleştiri zorunluydu. Özeleştiri bu sonucu doğurmaya
yönelikti.Nitekimbazıgelişmelerdekaydedildi.Özellikle1.
Konferans'ta(bazıbelgelerdeişlenmiştirsanırım)bireleştiriözeleştirideğerlendirmesivardır.Budikkatleincelemenizgerekenbiryaklaşımdır.Sanırımbuyaklaşımönemligelişmelerinkapısınıaralamıştır.Demekki,ozamanbusilahıkendimizekarşıiyikullanmasınıbilmeninyüceliğinideyaşamışız.
15AğustosAtılımı'nıntıkanmaylayüzyüzegeldiği198586dönemivardır.Özelliklesavaşsorunlarınagüçyetirememe,busorunlarkarşısındayanılgıyıneredeysebirkaderolarakgörme,yanılgılıruhhaliveçözümsüzkişilikbüyükbir
tehlikeolarakkendisinidayatıyordu.Budaönemlibireleştirigeliştirmemizeyolaçtı.3.Kongresürecindeeleştiri-özeleştiriolayıvardırveçokkapsamlıdır.Denilebilirki,eleştirilmedikhiçbiryanımızkalmadı,eleştirilmedikbiryanımızı
bırakmadık. Ortaya birçok çarpıcı gerçek çıktı. Sonuna kadar düşman etkisini ve ortaçağ etkilerini yaşamaktan tutun
da, her türlü lümpen ve serserice ifadeye kadar birçok şey
karşımıza çıktı. Bunlar, bütün doğruları kararlaştırmamıza
rağmen,güçlübiruygulamayageçemeyişimizintemelnedeni olarak kendilerini gösterdiler ve bu temel uygulamama
nedenleri daha sonraki darbelerin en önemli iç nedenidir.
Biz şunu söyledik: Eğer biz kaybediyorsak, bunun yüzde
doksanıiçnedenledir;yüzdeonu,hattabelkideancakyüzdebeşidüşmandankaynaklanabilir.Bizesastakendikendimizekaybettiriyoruzveyakendimiziengeldurumunagetirerek kaybediyoruz. Bu bir açıktı ve gerçekten de çarpıcı örnekleriyleneredeyseheryılbirprovokasyonbiçiminde,bir
savaştankaçışvesavaşateğetgeçmebiçiminde,çokserserice bir yaşantıya egemen kılma ve gerçekten inanılmaz bir
tutuculukveboşaçıkarmaörneğininpartibünyesindevesilahlısavaşımiçindeortayaçıkmasınayolaçtı.
1987'denitibarenolançözümlemeleridikkatleincelerseniz,
207

buradabüyükbireleştirininsözkonusuolduğunugörürsünüz.
Eleştirisilahınabukadaryervermemizinnedeniaçıktı.Gerçektenöyleiçengellerdikilmekisteniyorduki,bunlardanbir
tanesinetakılmamızbileherşeyikaybetmemizlesonuçlanabilirdi. Örneklemeler vardır. Tasfiyeci tipler ortaya konulmuştur.Çeşitliörgütselengellemeleri,siyasalengellemeleriveen
çokdataktiğinbaşınabelakesilmedurumlarınıkapsamlıolarak koymuş durumdayız. Bunlar incelemeye değer. Dediğim
gibieleştirilerdebunuaşmanınçabasıdır.Eğerbubaşarılmasaydı, yaşanan savaş pratiği gerçekten rahatlıkla bir kontra
pratiğininkendisinebiledönüşebilirdi.4.Kongresürecindeki
eleştiri ve özeleştirinin önemi daha derindir. Söylediğim bu
şeylerdahaçokdasavaşınbaşınamusallatolmuş,gerçekten
kendinibütünyönleriyleartıkaçığaçıkartmışdüşmanetkileri
kadar,yüzyıllarınokofvekesinliklekesilipatılmasıgereken
geriliği, köleliği ve düşkünlüğünden başka bir şeyin ifadesi
olmayan engellemelerdi. Bunlar ortaya konuldu. Bunun bugünkü gelişmelerin esası olduğunu biliyorsunuz. Bugün parti
gelişmeyebirazdahahükmediyorsa,buiçengellemelerisınırlı da olsa aşmasından ötürüdür; uygulama yönünden sınırlı
olarakengelolmaktançıkarılmasıdır.Dahadaüzerinegideceğiz.İçtenöyleengellemelervarki,bunlaraşılırsa,mücadele
artıkgözeneklerindenfışkıranbirpınargibihertarafıkaplayabilir.Amabunlartıkıyorlar.Gelişmeleriiçinartıküzerlerinegideceğiz.Gerekirseeylemselbireleştiriyleyöneleceğiz.
Zindandakidurumundaazçokböylebirsüreciyaşadığını
ortayakoyduk.Zindankonferansıbukonudaeleştiri-özeleştiri silahını iyi kullanacaktır. Burada belli bir tıkanmanın yaşandığıgörülecektir.Butıkanmanınçokönemlinedenlerivardır,özellikleiçnedenlerivardır.Düşmanıngerçektenbelirleyiciolmadığı,özdeyaşananyetmezliğinvezaaflarınrahatlıkla bir provokasyona ve tasfiyeciliğe gidebileceği ortaya çıkmıştır.1980'lerinbaşlarındadurumbirazdahadeğişikti.Saldırılar açık cephedendi. Daha sonra çok sinsi ve gizlice, bir
yerdeyaşadığımızgibioldu.Bugünedoğrugelindiğinde,açık
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tasfiyeci örnekte de gördüğümüz gibi, silahlı savaşım pratiğindenasılçokaçıkçabirkontrayataşçıkartacaktiplerkendilerini göstermişse, zindan pratiğinden de en değme tasfiyeci
provokatöre taş çıkartacak bir önder kişilik ortaya çıkmıştır.
Bu aynı zamanda şunu gösteriyor: Eğer doğru bir parti silahıylaiçkusurun,içyanılgının,içyetmezliğin,içabartmanın,
iç düşkünlük ve lümpenliğin üzerine gidilmezse, eğer doğru
birsiyasalveörgütselyaklaşımlaiçtemuazzamveustacabir
savaşım yürütülmezse, bu giderek çok tehlikeli bir boyuta
ulaşır. Özelliklerini sıraladığım bu düşman etkisi ve ortaçağ
etkileri, bu her türlü burjuva liberalizmi ve lümpen özellik
çoksahtebirifadeylekendisinimaskeleyipgizlervebeslerse,
butemeldebütünpartiyidealdatmaustalığınaulaşırsa,okişi
dehşetolur,okişieniflaholmazveentehlikelidoruklardan
biriolurvegerçekleşendebudur.
Demekki,gerektoplumsalgerçekliğimiz,gerekseonundahabilinçliveörgütlüifadesiolanPKKiçineleştiriveözeleştiridenilenolayöylesıradanvebasitçegeçiştirilecekbirolay
değildir.Busilahınkullanılmasıöylesıradanbirsilahınkullanılmasıdeğildir.Busilahbelkidüşmanakarşıaçıkcepheden
yönelttiğimiz silahtan daha etkili bir geliştirme silahıdır. Bu
silah kendimizi yeniden yapma silahıdır. Diğer silahlar belki
yıkar,amayapamaz.Ençokyapıcıolanbusilahtır.Buaçıdan
özeleştiriyi yıkıcı kullanmak özeleştirinin doğasına aykırıdır.
Bunu da özenle vurgulamalıyım. Özeleştiri yapma silahıdır.
Eleştiriisedışayöneliktir.Yıkıcıeleştiridüşmanınözelliklerine yöneliktir; düşmanın doğrudan veya dolaylı etkisi altındaki ideoloji ve politikalara yöneliktir. Ama özeleştiri daha
çokkendimizeyöneliktir;kendikusurlarımızı,olumsuzluklarımızıveyanılgılarımızıaşmayavemutlakayaşanmasıgerekeneyolaçmayayöneliktir.Budaneanlamagelir?Bu,özeleştirininyenidenyapmasilahıolarakkullanılabileceğinigösterir.Onuniçinbusilahayanlışanlamyüklemeyelimveonu
yanlışkullanmayalım.
Hiç şüphesiz eleştiri olumsuzluğu hedef alır; ama olumlu209

nunönündekiolumsuzluğuveyenidenyapılanmanınönündekieskiyapıyıaşmayıhedefalır.Demekki,busilahıiçe,kendi yapımıza yönelik olarak kesinlikle bu çerçevede kullanacaksınız.Başkaçerçevedekullanmanızdüşmanahizmetanlamınagelir.Evet,olumsuzugörelim;olumlununönündekietkisiniölçüpbiçelimvegerekirsekesipatalım.Amakesinlikle
bir olumlunun da var olduğunu, eleştirinin bunun önünü açmak gibi bir işlevi bulunduğunu asla aklımızdan çıkarmayalım.Bizbusilahakesinlikleböylebiranlamyüklüyorveonu
böyle kullanıyoruz. Artık bu silaha bir yaşam biçimi olarak
sıkçasarılıyoruz.Onuburadaherdevreiçin,özellikleyenibir
devreye başlangıç ve biten bir devreyi de gözden geçirme
yöntemiolarakkullanmayaçalışıyoruz.
Ben kendi toplumsal ve parti gerçeğimiz içinde özeleştirininanlamınıvermeyeçalıştım.Bununışığındakendidurumunuzabakabilirsiniz.Yenigelenlerbutemeldekendilerinedahadoğruyönelerekeğitimdevresineiyibiryaklaşımıgerçekleştirebilirler.Birdevreninsonuçlanışınıveülkepratiğineyönelmenin önündeki kalıntıları gözden geçirerek olumsuzluklarıaşmanınbüyükbirbaşarıyayolaçabileceğiniveyeniden
yapılanmanınoldukçagelişkinbirzeminininoluşturulabileceğini göz önüne getirmek; özeleştiriyle düzeltilecek hususlar
varsa,bunlarabuçerçevedeanlamyükleyerekyaklaşımgücünü göstermesini bilmek büyüklüğün adıdır veya kendini bir
adımdahailerletmeningücünügöstermektir.Buaçıdan,“ben
deeleştirilecekadammıyım?”veya“bueleştirininneanlamı
var?”diyerekgafilceveşaşkıncakendinizioyalamakyerine,
dahabüyükbirgelişmeyesahipolmanıziçintutarlıyaklaşım
göstermenizmutlakagereklidir.
Evet,toplumsalgerçekliğimizvepartitarihimizgösteriyor
ki,herkesinazçokyanılgılarıvardır.Bunlarıniyigörülmesi,
birdeyenidenyapmaolanağınadahaiyiifadetarzıolabilmek
vekendinidahaiyiüretmeolanağınayolaçmakaçısındanbu
silahınkullanılmasıgerekir.Böylebiryaklaşımgösterilmelidir.Hemyeniler,hemdeeskilerbunamuhtaçtırveyabusü210

rekliolarakkullanılmasıgerekenbirsilaholduğunagöre,herkesonugücüölçüsündekullanabilmelidir.
Devre gerek yeni bir planlamaya başlangıç yaparken, gereksedahagüçlübirdevrenintemeliniatarken,aslındaeleştiriler kapsamlıdır ve esas itibariyle komuta düzeyini hedeflemektedir.Eğitiminburadakiyönetimivedahaçokdaülkede
savaşan parti yönetimi ciddi eleştiriye tabi tutuluyor. Eleştiri
geneldir ve ortak özellikleri hedef alıyor. Dolayısıyla kişinin
bunukendisineindirgemesi,bencekendisininbileceğibiriştir.Benburadaeleştiriyiartıkkişiselleştirmemeliyim.Kişilerleyeterinceuğraştığımısanıyorum.Baştayönetimolmaküzere yapıyla çok uğraştım; yapıya yönelik çok eleştiri geliştirdim. Yeni gelen zindan yapısına da çok yönlü eleştiride bulundum. Yine yeni gelenlere yönelik eleştiriler geliştirdim.
Değerlendirmelerigözdengeçirirseniz,bunlarınmevcudiyetinigörürsünüz.Buaçıdanhepinizeyönelikolaraktektekeleştiriler geliştirmem bence doğru da değildir. Bu benim görevim de değildir, sizin kendi öz görevinizdir. Mevcut eleştirilerden kendinize pay çıkarmanız, kesinlikle kendinize saygınızınvekendiniziyüceltmenizinbirgereğidir.Benkendigörevimiyaptım.Geriyekalansizinkendigörevlerinizegerçekten sahip çıkmanızdır. Hala kendini örtbas etmek, “bundan
bana ne?” demek, kendi cüceliğine sevdalanmak demektir.
Bunudaözenlevurgulamalıyım.Yapmayın,bukonudakalkıp
da böyle masada haykıran ve kendini yerden yere vuran bir
yaklaşım olmamalıdır. Elbette gerektiğinde kişi kendi içinde
bunuyoğunolarakyaşamalıdır.
Bizgünlükolarakolaylarıveolgularıeleştiriyetabitutuyor
ve bu silahı sürekli olarak geliştiriyoruz. Önü açmak açısından kend i den ey im im i böyl e kaps aml ı verm em e karş ıl ık,
özelliklegafilolanvebirtürlükendilerinegelmeyenbazıtiplerörnekkabilindeserteleştiriyetabitutulabilir.Çünküonlara yapılabilecek en büyük yardım, böyle sivri uçları törpülemektir.Gerçeğindışındakendiniyanıltmışveiplerinikopartmış bir adam nereye gider? Bu adam devrilmeye gider, bu
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adamkendiniuçurumdanatmayagidervekendisiylebirlikte
birçokşeyibudurumagötürür.Onuniçinsivriuçlareleştirilmelidir. Kendi gerçekliğini gör, ölçüsüzlüğünü tanı, dörtnala
uçurumagittiğinigör;bubizimgidiştarzımızdeğildir,doğruya ve başarı tarzına gel, onun ifadesine ve özüne yönel, bu
konudakendinisağlambirvaziyetinsahibikıl:İşteözeleştirinin tarzı ve hedeflediği bunlar oluyor. Bunu kesinlikle yapmakveyapmakkadardagereklerinetabitutmak,ilkeninruhuna uyma ve ilkeyi uygulamanın vazgeçilmez bir şartıdır.
Saltlafta“evet,öyledir,kabulettim”demek,amadahasonra
bildiğiniokumak,builkeyeyapılabilecekenbüyükkötülüktür veya bu silahı çok kötü kullanmanın ve iflah olmazlığın
birifadesidir.Bunuyapankendisinezararverir.
Şuna inanıyorum ki, hepiniz hiç olmazsa birçok yönüyle
kendini yeniden yapmanın ihtiyacı içindesiniz. İçeriğin zenginleştirilmesinden tutun da, biçim zenginliğine ve biçimin
güzelliğine kadar kendini yeniden yapmanın mutlak ihtiyacı
içindesiniz.Bunumutlakayapın.Herzamansöylediğimgibi,
butarzınız,buüslubunuzveözünüzsiziyenilgidenbilekurtaramaz.Sizizaferegötürmekşuradakalsın,birçorbayıbile
kurtaramaz. Zavallı bir üslup, çirkin bir üslup hangi kitleyi
ayağakaldırıpörgütleyebilir?Umutvermeyenbirkişilik,güvenvermeyenbirkişilikhangiyaşamıdahaanlamlıvegüzel
kılabilir?Sizeilkbakanumudadeğil,umutsuzluğakapılıyor.
Dikengibibatmak,sirkegibiekşisuratveçirkinliğinkaynağı
olmak neyi ayağa kaldırabilir, neyi yaşanır kılabilir? Üslup
güzelliğikimdevar?Bazıdeğerleriverebileceğinisöyleyecek
kaç kişi var? Başarıyı, doğruyu, iyiliği ve güzelliği verebilirimdiyebilecekkaçkişivar?Saldırıpalmayaalışmışsınız.Bu
dadevrimcilikdeğildir.Devrimcilervereninsanlardır;doğru
düşünceyi, doğru ideolojiyi, doğru politikayı, doğru tutumu,
doğru eylemi, doğru sözü ve doğru örgütü veren adamlardır.
Kendinizialdatmayın.Hırsızlığıtekrarlamayalım.Çalıpçırpmayı zenginleşmenin bir aracı yapmayalım. Toplumumuzun
sahteyaşamtarzınıpartidedeyaşatmayalım.Köylükurnazlı212

ğıiyibirpolitikayapmanınadıdeğildir.Küçük-burjuvaukalalığı,aymazlığı,iflaholmazlığıvesünepeliğiiyibirpolitika
yapma özelliği değildir. Sınır tanımadan kendini dayatmak
edepleizahedilemezveyanekadargüçlüolduğumuzugösteremez.Bunlarözeleştirininherkesiçinnekadarelzemolduğunugösterenbazısivriuçörneklerdir.
Biz şunda kararlıyız: İnsana yaraşır özü ve biçimi tutturacağız. Bunu bilecek, görecek ve yaşayacaksınız. PKK biraz
da bu tutumun adıdır. Başaramazsanız, PKK'nin içinde ezilmeyemahkumsunuz.PKKöyleherkesikendikeyfininistediğibiçimiylekabuletmez.Kendinesaygınınbirgereğiolarak,
PKK'ninistediğibiryaşambiçimivardır,özgürbiryaşambiçimivardır,üslubuvardır;onunçokçeşitliözelliklerivardır.
Bunları esas alacaksınız. Onun için “ben böyle alışmışım,
böylebüyütülmüşüm,ana-babaözelliğimböyledir,soy-sülale
özelliğimşöyledir”deyipdenaneşekeriolmayın.Bunlarhiçbir şey ifade etmez. Adına o özellik dediğiniz şeyler dört
dörtlükukalalıktır,köleliktir,hertarafagötürebilecekdöküntülerdir. Eğer bunlarla büyümek mümkün olsaydı, atalarınız
büyürvebiryerevarırlardı.Buaçıdangeçmişözellikler,toplumsalveulusaletkiler,yabancıetkilerdeyipkendikendinize
sevdalanmanızın hiçbir anlamı yoktur. Bizim açımızdan bütünbunlariyibirköleolmaya,iyibirdüşkünveserseriolmaya götürür; sağlam, ölçülü, yetebilen, başarabilen ve yaşamı
yaşamkılansonucagötürmez.
Demek ki PKK bu yaklaşımıyla yaşamın kilitidir; yaşamı
kendi ülkesinde ve halkının bağrında açan öncü harekettir.
Bunun içinde olduğunuzu asla unutamaz, savsaklayamaz ve
biranbilegafletedüşemezsiniz.PKK'lilikkendiniböyleyapmanın adıdır. Gücünüz varsa PKK'lisiniz; yoksa ancak onun
bir ardılı olabilirsiniz, ama sözcüsü olamazsınız. Görülüyor
ki,PKKbusilahıkullanırkençokakıllıkullanıyor.Sivriuçları görebiliyor; köleliğin kalıntısı olanlardan tutun yavuz hırsızlara kadar, işlerin biçimiyle oynayanlarından tutun özüyle
oynayanlarınakadarherkesigörebiliyorvekendilerinibusi213

lahla yeterince vurabiliyor. Eğer doğruya gelme gücü varsa,
onu da sonuna kadar önüne koyabiliyor. Benim elin körünü
vetopalınıtaşımayahiçmihiçniyetimyoktur.Bununfaziletli
birgörevolduğunahiçinanmıyorum.Kendimizeyapabileceğimiz en büyük kötülük, yenilgiyle birlikte yaşamaya gönül
vermektir;düşüncedebunayönvermek,sonunakadarkötülüğeyolaçmaktır.Dolayısıylabenbuişteyokum.“Hastaydım,
kör topaldım, biraz daha taşınsaydım iyi olurdu” diyenlere,
defolungidin,derim.Ölünöleceğinizyerde,kimsesiziböyle
taşıyamaz,derim.
Hiçkimsekendiinsanınıayağakaldırmakveyürütmekiçin
bizim kadar çaba harcamamıştır. Ama bütün bunlar yalnızca
şununiçindir:Anladık,insanımızdüşmanbaskısıyladüşmüştür, sınıf baskısıyla düşmüştür. Bütün bunlara karşı çıkmaya
evet, bunların etkilerini kırmaya evet. Eğer sen de bir yerde
ayağa kalkabilecek, kendini bir yerde patlatacak, çözecek ve
vuracak duruma getirdiysen, bu olanağı elde ettiysen, o zaman ayağa kalk, o zaman bir şeyler yap! Durumumuz biraz
budur. Düşmanın etkileri ve ortaçağın şu veya bu kalıntısındansözetmek,“üzerimdebunlarıngölgesivekabusuvar”demek soytarılıktır. Hayali bir tehlikeye sığınarak, zaman zamantasfiyeedilmişbiretkininsonuçlarınıhayalederekneden
yürünemediği,nedentaktikyapılamadığı,nedenişlerehakim
olunamadığısafsatasınıbiryanabırakalım.Demekki,işinbir
debuyönüvardır.Ortamvardır;hastaolmaya,zavallıolmaya
veyenilgiliruhhaliyleyaşamayahiçdegerekyoktur.Anlıyorum,belkieskidenbudurumyoktu,amaşimdivardır.
Sonbirayımızkanıtladıki,halkvepartiolarakiyiyürüyebilecekveiyisavaşabilecekbirdurumdayız.Bununispatı
yerindedir,dedik.Şimdibukadarnetsonuçlareldeyken,halakorkulukgibigerçekdışıbazısaptırmalarasığınarakkendi kendini geliştirmemek, kendi kendini güçlendirmemek,
enbaştabugünyaşamınvazgeçilmezbirbiçimihalinegelen
PKK öncülüğüne ve onun olmazsa olmaz kabilindeki özelliklerinesarılmamak,onuölümüneyaşamamak;eğerPKK'li
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olmayaahdedilmişvebututumlayolaçıkılmışsa,bunavarmamak hiçbir gerekçeyle kabul edilemez. Ben bu noktadan
sonra dayatmalarınızı kabul edemem. Bu konuda herhalde
partipolitikasınıyürütecekkadarkendimizesaygımızıkorumak zorundayız. Aşiret kurmak istiyorsanız, gidin eski aşiretinizi kurun. Ahbap-çavuş grupları kurmak istiyorsanız,
gidinbizimdışımızdakurun.Benotuzyılımıneyekarşınasıl savaşarak geçirdiğimi gerçekten iyi biliyorum. Bizi her
türlübaştançıkarmanınveahlaksızlığınaletiyapamazsınız.
Ben gelişme ve her düzeyde başarılı savaşma olanağı elde
etmişken, hiç kimsenin geçmiş hastalıklarına sığınarak partimizi güçten düşürmesine izin veremem, vermeyeceğim.
HerşeyinenmükemmeliPKK'detemsiledilebilir.Engelişkin insani özellikler, bağımsızlık ve özgürlük değerleri ve
bireyiçinenonurluyaşamazçokPKK'detemsiledilebilir.
Bueğerbirgerçekseyapılmasıgerekenşeyiyibiruygulayıcı olamıyorsanız iyi bir öğrenci ve iyi bir izleyici olmanızdır. Özgürlük vasıflarınız temayüz ediyorsa, onları bütün
görkemliliğiyle sergilemektir. Burada ortayolculuk olmaz,
kendinimaskelemekolmaz.Bütünbunlaröncülükkuramına
ve pratiğine terstir. Dönüşüm gücünü göstereceksiniz. Mademkibuörgütölçüleriiçindegerçekleşmiştir;bireyseldüzeydedebunugerçekleştireceksiniz.
Özeleştirinintemeldeertelenemezveikirciksizbirbiçimde
başarmakdurumundaolduğuolgu,ilişkivekişilikdebudur.
Halkımızbileköleliğebukadaröfkeduyupsonderececesaretlice kopmaya yeltenmişken ve sıradan bir savaşçımız bile
gerçekten bir ok gibi fırlayabiliyorken, PKKöncülüğü adına
hala kendini maskelemek, çeşitli örtbas etme ve tıkama örnekleriylekendiniyaşatmakenbüyükalçaklıktır.Öncülüksorunundabunuözeleştiriylekesinlikleaştıracaksınız.Halkgerçekliğimiznekadaramansızbirözeleştirigerektiriyorsa,halkımızbüyükbirözeleştiriylebunuaşmıştır.Yinegeneldesavaşçı yapımız da uzun süre köleliğin utancını ve dolayısıyla
eleştirisininekadarhaketmişse,ölümüneeylemekalkmakla
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bunu aşma gücünü de göstermiştir. Artık öncü de halkından
vesavaşçısındangeridekalamaz.Buişinbirnolusorumlusu
olarak,benhergelişmeninyeterlibiraracıolmakiçingünlük
olarak özeleştiriyle kendimi sağlam bir pozisyonda tutuyorsam, geride sizlere düşen nedir? Sizlere düşen sınıf etkilerinin, düşman etkilerinin sonuçlarını yaşamak olamaz. Böyle
yapanın canını çıkarırız. Halk ve savaşçılar olarak, bu istismar edilmeyi kabul etmiyoruz. Yoldaşlık kötüye kullanılamaz;savaşçınınvehalkınbağlılığıkötüyekullanılamaz.Kullananyanar,diyorum.Sünepe,lümpenveserseriolmaktançıkacaksınız. Bu noktaya gelinmiştir. “Başaramadım, altından
çıkamadım”türündensözcüklerebuaşamadaartıkyeryoktur.
Öncüiçinherşeybaşarılabilir,olanaklaryetkinizdedirveher
alandavardır.Kendinizihızladönüştüreceksiniz.
Kısacasıhalkınbağlılığını,savaşçınınvebenimbağlılığımı kötüye kullanmak yoktur. Birbirimizi fazla zorlamayalım.Bizbazıişleribaşarmışız;bunlarlaoynamayalım.Sağlam önderler olun, sağlam izleyiciler olun. Yanlış yapılanmışveyanlışbüyümüşseniz,yanlışıyıkın.İskambilkağıtlarından birer şatoysanız, bu şatonun hayrı yoktur. Kumdan
bin a kurm uşs an ız, bu bin ay ı yık ın. Baz ıl ar ı devr il ec eks e
devr ils in. Bu a yıp değ ild ir. Ded iğ im gib i ert el em eks iz in
kend in i yen id en yapm a gerç ekl iğ iyl e karş ı karş ıy as ın ız.
Kaçmayada,şuveyabukoşulateslimolmayadagerekyoktur.Mertçeyapma,mertçesavaşma,örgütüveilişkiyikurma
gücünü gösterin; bunun yiğitliğini gösterin. “Biz adam olamayız, biz yapamayız, biz başaramayız” en çok kullanılan
sözcükler oluyor. Bunlar kimin sözcükleridir? Bunların sonucunedir?Bunlarıartıkbırakalım.
Çerçevekısacaböyledir.Eğerbusilahıetkilikullanmakistiyorsanız,anlamveöneminiböylecebelirtebilirim.Örneklemeleryoluyladahadaanlaşılırvesonuçalabilirsiniz.Bugenelleştirilmelidir, diyorum; bir görev olarak sürekli bütün
alanlarataşırılmalıdır.Özelliklesorumlulukdüzeyiileriolanlar, bu konuda daha fazla çabanın sahibi olmalıdır. Bu silah
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cesurca kullanılmalı, mümkünse bütün sivri uçlara yöneltilmelivegiderekonlarıdaesasçizgiye,özvebiçimeçekebilmeli,yıkılmasıgerekeniyıkmalıveyaenazındanolumlunun
önünüaçıpdönüşümekapıyıardınakadaraçtırmalıdır.Abartmasızbirbiçimdeböylecekendimiziyenidenyapılandırmaya
güç yetirebilmeliyiz. Dediğim gibi, bu, kullanılması halinde
ençoksonuçalabileceğimizbirsilaholuyor.Gerçektenbusilahınişlevibütündiğersilahlardandahaazetkilideğildir.
Bir kez daha bütün alanlarda öncü düzeyinde görev, yetki
ve sorumluluk dahilinde bulunanlar bu silahı kendileri için
mutlakayeterlibirbiçimdekullanacaklarveemredildiğigibi
birsonucaulaşacaklardır.Bununiçinbahane,nedenvegerekçe sıralamayacaklar; öncü düzeyinde ve özellikle ileri öncü
düzeyindebusilahıngereklerinibireğitimolayıolarakdadeğil,biremirolarakkavrayıpikirciksizveertelemeksizingerekeni yapacaklardır. Bu konudaki temel görevlerimize karşı
çokduyarlıolmakvegerekeniyapmak,gerçektenkendimize
duyduğumuz saygının bir gereğidir. Bunu başarmak için bununçokgerekliolduğunusöyleyerekyüklenecekvegerekirse
bütünöncüyübudüzeyegetirmeninsavaşınıbaşarıylayürüteceğiz.Bubaşarınınkendibaşarımızınayrılmazbirzeminiolduğunu unutmadan, kendimize başarı şansı verdirtmek için
bunumutlakayapacağız.Umutediyorumki,iyianlaşılmıştır.
İnsanımızı yeniden yapmak bir görevdir. Yeniden yapmanın
şiddetli ihtiyacı içinde olduğunuzu unutmamalısınız. Anladığınızvemutlakagerekeniyapmakararlılığıiçindeolduğunuz
inancındayım. Yanılmıyorum ve yine umut ederim yanıltmıyorsunuz.Dediğimgibiolursa,builerdedahakötühesapsormaanlamınagelir.İnşallahbunayolaçmazsınız.Uygulayabilirsiniz,sanırımuygulayacaksınız.
Evet,bukonuyailişkinolarakdadüşüncelerimiböylekısacabelirtmeyeçalıştım.Busilahakesinlikleyabancıolmadığımızgibi,sonyıllardaonunbüyükkullanımınayolaçtık.Yalnızkötükullanırsakyaralamaoluyor,birbirinivurmaoluyor.
Bundan sakınıyorsunuz. Bu silahla kesinlikle lafazanlık da
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yapmayalım. Bu silah demagojik bir silah değildir, kendini
örtbasetmesilahıhiçmihiçdeğildir.Busilahahakkınıverelim.Güçlüinsanlarbusilahıgerçektenyetkincekullanırlarve
büyük gelişmelere yol açabilirler. Bu tartışma götürmez bir
gerçektir. Fakat güçlü insanlar onu gerçekten lafazanlık için
değil,kendilerininnekadarayıplıinsanlarolduklarınıgöstermekiçindeğil,kendileriniyüceltmekiçinkullanırlar.Böylece
yapabilecekveyönetebilecekgüceulaşırlar.Bugünenönemli
taktikönderliksorunuiştebudur.Busilahgüçlübirtaktikönderliğeulaşmakiçinkullanılır.Buçokönemlidir.Bunuyaparsanız,busilahınhakkınıvermişolursunuz.
Hembudevre,hembudevreninyönetimivehemdeplanlamayapılarımız,görevalanlarınaulaştıklarındaveözelliklebugörevleribirlikteyürütecekleriyoldaşlarlatemasettiklerinde,busilahıdayerindeveçokiyikullanırlarsa,partitarihimizindekanıtladığıgibikesinlikleçokbüyükgelişmeler
doğurabilirler. Eğer bunun ısrarlı uygulayıcıları olurlarsa,
büyükgelişmelereyolaçabilirler.Talihsizlikolmazsa,busilahın uygun alanlarda yetkin kullanımına dayalı bir pratik
olanağıeldeedersiniz.Bu,taktiğehakimiyettir.Taktiğehakimiyet de bugün Kürdistan'da çığ gibi gelişmelerin temel
gerekçesidirveyataktikönderliğintutturulmasıgelişmelerin
esası olacaktır. Sınırlı bazı gelişmeler vardır. Bunun güçlü
uygulanmasıvepratiğetamamenegemenkılınmasıhalinde,
zaferinnasılhızlandırılabileceğivebütündünyabirleşsebile gelişmelerin durdurulamayacağı iyi ortaya konulmuştur.
Buaçıdanhayatidir.
Eksik yola çıkmayın, diyorum. Yetmez ve hakim olamaz
durumları bir kadro gibi görmeyin. Anadan doğma güçlü
özellikler yoktur. Bu özellikler yapmak ve işlemekle kazanılır.Yaşamımıztamamenbunaörnektir.Gerçektenşunudagöz
önüne getirin; hatta “kaderimiz budur, buna mahkumuz” deyin.Başarıyayolaçandurum,başarıyıesasalanönderliktarzı
budur.Tarihitersindençözüyorsunuz.Şimdiyekadarköleliğe
mahkumduk, şimdiye kadar düşkünlüğe ve serseriliğe mah218

kumduk. Bu PKK'de tersinedir; PKK'de var olan başarmaya
mahkumiyettir. Dikkat edin, gelişen de budur. Yüceliğe ve
kahramanlığa mahkumiyet PKK'de böyledir. Bu temel bir
PKKyasasıveaynızamandaonunözlübirifadesidir.
Eğerbütünbunlardoğruysa,busilahıiyikullanarakülkeye
yönelmeyi çok güçlü kılabileceğimiz gibi, yeni bir devrenin
temelinideçokgüçlüolarakatmışoluyoruz.Busadecemerkeziokulumuziçindeğil,partimizinbütünokullarındavebugündüşmanıkudurtanbüyüksonuçlarayolaçanbütünhareketbirimlerindeönemligelişmelerinesasıolacaktır.Buböyle
olduğuna göre, yüklenmemek için bir neden yoktur. Buna
yüklenmeninbüyüktutkusuylaveaynızamandabunundoğuracağı önemli sonuçlarla başarmak tek seçeneğimiz oluyor.
Hem buna mahkumuz, hem de bundan başka bir yaşamı kesinlikleistemiyoruz.Bunuböyleyürütürsünüz.
Başarılardiliyorum.
10 Ağustos 1991
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PKK'De İKİNCİ TİP ŞeKİLLeNMe
Ve SAHTe ÖNDerLİKLer*

Zindan Direniş Konferansı'na sunduğum Politik Rapor'da
temeleğilimlerbelirtiliyordu.Gerekzindanpratiğine,gerekse
planlamaya ilişkin hazırladığınız rapor temel çerçeveyi ve
eğilimiiçeriyor;doğruolanlayanlışolanıbelirliyordu.Buraporu nasıl ele aldığınızı bilemiyorum. Ama anladığım kadarıylaayrıntılaraçokçagirilmiş;dahaçokdakomisyonlartarafındanhazırlananraporoldukçaeleştirilmişvebazıbölümlerin yeniden yazılması öngörülmüştür. İzleseydim, herhalde
daha iyi şeyler söyleyebilirdim. Arkadaşların ülkeye gidişi
nedeniyletoplantılarayeterincekatılamadım.Raporlaradayalı tartışmalardan ve şimdiki yaklaşımlardan da bazı sonuçlar
çıkarmakmümkündür.M.S.'ninözeleştirisinidinledim.Gerek
bir bütün olarak parti içindeki konumu, gerek zindan pratiği
içindekiyerivegereksegeleceğeyönelikdurumuazçokanlaşılıyor.
Benzer durumların parti içinde şöyle bir değerlendirmeye
tabitutulabileceğinidüşünüyorum:
(*)KonferansıneleştiriveözeleştiribölümündeM.S.'ninözeleştirisisırasında
yapılandeğerlendirme.(W.S:)
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Partimizdedörttipkişilikşekillenmesisözkonusudur.Birincisi, gerçektenkendiniPKK'ninözünevebiçimineönderlikdüzeyindeverebilenyaratıcıkadrotipidir.Partitarihimizde pratik çabalarıyla bu arkadaşların konumu belli ve nettir.
PKK'debirgerçekvardır.Yetersizliklerideolsavebütüngeriliklerinerağmen,bunlarbütüngücü,ruhuveçabasınıdoğrultuyaveönderlikhattınavermeyigerçekleştirenöndermilitantiplerdir.
İkinci tip, kendi yetmezlikleriyle boğuşmak yerine, özellikleteorikvepratikyetmezlikleriniatlatma,geçiştirme,örtbas etme ve demagojik konumda tutma, yine işi lafazanlıkla
geçiştirmektentutalımdaözerkanlayışlarçizmevefarklıkişilikler geliştirmeye kadar, her yönüyle parti çizgimize ters
olanönderlikselyaklaşımınsahibidir.PKK'ningelişenveyürütenönderliğiyerine,böyleözerk,sankipartiiçindeoldukça
özgünvebellibiryeriolanvebunuhakeden,tamçabasıvarmışgibibirkonumusürdürmeyidayatan,bununiçindekendisineyönelikolasıeleştirilerioldukçasavunmacıbiranlayışlavedahaçokdakelimeleringücünesığınarakgeçiştirmeye
çalışanönderliktipidir.PKKtarihindebutipindeçoksayıda
temsilcisivardırveyaçoksayıdatemsilcisiortayaçıkmıştır.
Üçüncü tip, bu konuda oldukça geri öğelerden oluşur.
Doğru önderlik ve doğru militan tipin hangisi olduğu, buna
nasılulaşacağısorusunukendisinesorunyapmayan,birbakıma partinin köleleri diyebileceğimiz takımdır. Bunlar kendlerniönderlikçizgisindeeğitmemiş,yetiştirmemişvekendilerinibellibiryerekoyamamıştiplerdir,kibunlarbiryığındır.
Partinin tabanı da diyebiliriz. Bunları bir tipolojiye sokmak
yerine, bunların sorunlarını gelişme ve yetkinleşmeye doğru
ulaşmabiçimindekoyabiliriz.
Dördüncü tip,provokasyonlaraaçık,tasfiyeciolmayayatkın veya tasfiyecilikte seyreden, özellikle fırsat bulduğunda
rahatlıkla bu özelliğini ortaya çıkaran bir tiptir. Bunların ne
kadarpartidenolduğuveyapartiiçindeyerlerininolupolmadığıayrıbirhusustur.AncakM.S.'nindurumuçizdiğimçerçe222

veiçindeelealınabilir.
Kendini savunan, üslubunu ısrarla sürdüren, kendine özgü
düşüncelerivarmışgibihareketeden,özerkkonumunudevam
ettiren, önemli süreçleri çok basit bir dille gündeme getiren,
aydınkurnazlığıyaparakveböylecedilgücünedayanaraksorunlarıgeçiştirenbutip,esasgelişmelerüzerineikilafsöylemezken, tali konularda bir ayrıntı için saatlerce konuşabilmekte,sözümonabasitbirgerçeğinortayaçıkarılmasıadıaltındabolboltartışmavepolemikleregirebilmektedir.Encanalıcıveentarihigelişmeyigörmezliktengelmekkadarkendindengeçmeyiçokciddibirkişilikzaafıolarakgörmekgerekir.Yineeleştirilerinortakbirsonucunubelirtecekolursak,
kendini parti içinde eritmeme ve baştan beri kendini bir konumiçindetutmadurumuortayaçıkıyor.Bunamahallişovenizm denildi; tutuculuk ve aydın özelliği denildi. Kendisi de
rahatlıkla “benim görüşüm”, “örgüt görüşü” biçimindeki ayrımlaragirebildi.Onbeşyıldırpartiiçindeolduğuhalde,kendigörüşleri-örgütgörüşlerigibiayrımlarıkonuşabildi.Ayrıca
kendisini parti içinde eritmediği gibi, kendi kişiliğine üstün
nitelikleratfederken,zamanzamandikengibibattı.Bütünkişiliközelliklerihakkındadahaçokdeğerlendirmelergeliştirilebilir.Kuşkusuzbueleştirilerdedikkatealınarakgeliştirilecektir.
Zindanpratiğindekendinibirçırpıdahissettirenveyüzeysellik olarak değerlendirilen, esası göz önüne getirmeme ve
geçiştirmehususlarıgenelyapısıileilgilidir.Partininzindandaki direnişinin çok yönlü anlatımını yaptığım için, burada
tekrarlamakistemiyorum.Partininzindanpratiğinedamgasını
vuranönderlikbellidir.Halabunlarıngörülmemesiveönderliğimizingölgesinesığınılmasınıtehlikelibuluyorum.Bazılarıbundaısrarederlerse,çokkötüsonuçlarlakarşılaşabilirler.
BizPKK'ninzindandirenişönderliğinidoğrukoyduk.Bazı
arkadaşlarımızıneleştirilerimizibutemeldegörmelerigerekir.
Zindanda şehit düşen yoldaşlar son nefeslerini verirken bile
PKK'nin genel önderliğine olan bağlılıklarını açıkça ortaya
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koymuşlardır.Yinezindandaortayaçıkanbazısahteönderler
deşehitlerimizinardıllarıolduklarınıilerisürerekortayaatıldılar.Buyalandır.Gerekirsezindandirenişşehitlerimizinvasiyetlerini yeniden değerlendirmeye tabi tutun. Kemal Pir,
M. Hayri Durmuş, Mazlum Doğan, Ferhat Kurtay ve diğeryoldaşlarınbütündavranışlarıvesonsözleribellidir.Arkadaşlarımızın şehit düşmelerinden sonra, önderlik sorununa
yaklaşımdasaptırmalaryapılmıştır.Busüreç1984-86-88yılları arasındaki süreçtir. Parti çizgisini ve direniş anlayışını
muğlaklaştırma, bu dönemin esas özelliği olmaktadır. Daha
da önemlisi, zindan şehitlerimizin büyük direnişçi kişilikleri
ilealayetme,onlarıhafifealmaveönemsememetavırlarısöz
konusudur.Görülüyorkitambirsaptırmavemuğlaklaştırma
vardır.ZindanDirenişKonferansı'nınentemelsorunununbu
olduğunuvurgulamıştık.Bazılarınınkendilerininetleştirmelerigerekmektedir.
Şimdiçokiyianlaşılıyorki,esasdirenişönderleriezilmişlerdir; maddi ve fiziki anlamda ezilmişlerdir. Yani direnerek
şahadeteulaşmışlardır.Kalanönderlikteikihususortayaçıkıyor.Karşımızdakitasfiyeci-provokatifunsurdagörüldüğügibi, gerçekten de çok vicdansızca “şehitlerin ardılıyız” biçiminde bir tavır geliştirilmiştir. Bunu sürekli eleştiriyoruz.
Eleştiridendeötesoruşturmasözkonusudur.Tasfiyeciunsur
şuandabilepartiyekarşısavaşveriyor.Bu,tasfiyeciönderlik
tipidir.
Politikada ayrıntılara fazla itibar edilmez. Yine ben buna
itibaredilmemesigerektiğinisöyledim.Hepiniz“İstiklalMarşı”nı okumuş, tek tip elbiseyi de giymiş olabilirsiniz. Bunu
kesinlikle sorun yapmadığımı ve tartışmaların bu noktalara
indirgenmemesi gerektiğini söyledim. İlle de sorumlu aranıyorsa 1984 sürecine yeniden döneceğiz. Çünkü 1984 direnişinde çok açık bir olay vardır. Necmettin Büyükkaya adlı
yurtseverkatledilmiş,içerideönderolarakgeçinenŞenerhainiisekurtulmuştur.Buolayısorumlututuyoruz.Bunundışındayukarıdabelirttiğimizbazıdurumlartaktikanlamdabelir224

leyicihususlardeğildir.İnsanzorluklarveişkencealtındafelç
de edilebilir. Ama araştırılması gereken ve açığa çıkarılması
zorunluolan,tasfiyeciunsurunopiscanınınasılkurtardığıdır.
Buçokönemlidir.“Elimekağıtkalemverin,birşeyleryazacağım”diyenbuunsurakarşı,yurtseverbirinsanımızbelliki
tanıklıkedecekdurumdadır.Amabuyurtseverdahasonraimhaedilir.Hiçbirmantık,kendisinesaygısınıyitirmemişhiçbir
insanbunuikinciplanaatıpayrıntılarlauğraşmaz.Buhafifliğivesaygısızlığısergileyemez.
Zindandaki arkadaşların büyük bir bölümü düşünme yöntemlerindeveesasıgörmedebellibirsakatlığıyaşamaktadır.
Militanlaşmadakizayıflıklarınbirsonucuolanbuyetmezlikler,enönemliveenhassaskonularıgörmemeyibirliktegetirmiştir.Benbudurumubireğitimsorunuyaptığımiçin,sizin
ayrıştırmasını yapamadığınız veya yapmakta zorlandığınız
hususlarıaçmagereğiniduydum.Benimiçin1984süreciçok
dahaönemlidir.Gerçektendiğerhususlarıfazlaönemsemiyorum.Dediğimgibi,isterenöndeyürüyenbirisiikitokatyemedentektipelbisegiysinveyakonuşsun,isterdiğerkurallarauysun,bunlarfazlaönemlideğildir.Dolayısıylabudönemlerdenekadarkahramanolduğunuzudatartışmıyorum.Düşmankarşısındaazveyaçokdirenmekkuşkusuzdahasonraki
kişilikşekillenmesindeönemarzeder,amakişininpolitikeğitimini öyle fazla geliştirmez. Polis soruşturmasında ve zindandadüşmanakarşıtavırbelirleyicidir.PKK'ningenelkadro
yapısının direnişçi olduğu bilinmektedir. Kişi zorbalık ve işkenceleraltındaşuveyabudüzeydeçözülmüşolabilir.Ancak
bu çözülme ihanete vardırıldı mı durum değişir. Zindanda
zorbalık altında bazı uygulamaların kabul edildiği biliniyor.
Bunların ihanete vardırılmadığı da açıktır. 1984 sürecinde
beş-onkadromuzvardır,adlarınısizveriyorsunuz,bunlarbirincieldentasfiyeciunsuruntavrınaortakolmuşveyakendileridebutavrıgeliştirmişlerdir.“Marşokuyalım,elbisegiyelim”tavrınasözcülüketmişlerdir.Bunlarınsorumluluğuikincilderecededir.Bunlarkararıdahaiyiirdeleyebilirlerdi;tavır
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vekararkonusundakendiaralarındadahaiyitartışabilirlerdi.
Bunaolanakvardı.Nedeolsaaynıçatıaltındabiraradabulunuyorlardı.İyiveyaratıcıkadroolsaydı,ortakkararkonusundadahaduyarlıolurdu.
Rahatlıkla“uymalar”,önderlikteciddibiraşamayapamazlar. Önderlikte resmi planda gidip düşmanla konuşmak, bir
tavrı dayatmaya alet olmak anlamına gelir. Bu anlamda sorumlulukları ikincil derecededir, diyorum. Zaten o da bunu
daha sonra genelleştiriyor; “bu bir sıçramadır” diyor. Politik
olmadığınız için sizi ısrarla eleştirdim. Başta ayrıntılarla durumu açıklayarak, esası çizmeye çalışıyorum. Mazlumların
öğrencisiolmaknedemektir?Butartışmaiçerideyapıldığında,şehitlerimizortadayoktu.Onlarkimlerinöğrencileriolabileceğikonusundatekbirsözbilesöylememişlerdir.Zindan
direniş önderlerimiz, içeride öyle “öğrencilerimiz, ardıllarımız”biçimindebirayrımagitmemişlerdir.Peki,ozamanbazı
unsurlar neden onların adına yalan ve demagojiye sarılıyorlar?Özellikletasfiyeciunsur,busahteönderliğizindankitlemizedayatmaklaneyiamaçlamıştır?
Benim durumum söz konusu olduğunda da, “önder olarak
onu öne sürelim mi, sürmeyelim mi?” tartışması yapılıyor.
Öncelikleşunubelirteyimki,benimneönderolarakilerisürülmeye veya geri çekilmeye ihtiyacım vardır, ne de buna
kimseningücüyeter.Birkişininönderolması,bazılarınınistemleriyle tayin edilemez. Adımı sloganlaştırma ve beni ileri
sürmenebeniönderedebilir,nedeönderliktenalıkoyabilir.
Dünbeniövenler,bugünbanaküfredebiliyorlar.Dünbenihertürlüzayıflığınavezaafınakalkanedenler,bugüncanımaokuyorlar.Benimkonumumyineaynıdır.Kimsebeni
neyüceltebilir,nedebatırabilir.Halkınbütünsloganlaştırmaçabasınakarşınbenimnasılbiryaklaşımiçindeolduğumu gözlerinizle gördünüz. 15 Ağustos kutlamaları için buraya gelen binlerce insana eleştirel yaklaşımlarımı da izlediniz.Kitlelere,“önderliksorununadahadoğruyaklaşın,size ger ekl i olab il ec ek önd erl er i dikk atl e değ erl end ir in ve
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mutlakaaranızdançıkarın,bendesizehertürlühizmetiyaparım” dedim. Kitleler beni baştacı da yapmak isterler. Bu
benimkendimiyitirmemeyolaçmaz,açmıyor;tersinedaha
çokeleştirilerleyöneliyorum.
Cezaevindekitartışmalarıbiliyorum.Şuyetkiyikendilerinde görüyorlar: “Mazlumlar, Hayriler gitti; öğrencileri kaldı.
Onlarınardıllarıbizolabiliriz.Apo'yuönesürelimmi,sürmeyelim mi?” tartışması yapıyorlar. Burada başlıbaşına kendi
rolleri ve yetkilerini aşma durumu vardır. Onların ne MazlumlarveHayrilerinöğrencileriveardıllarıolma,nedebeni
önesürüpgeriyeçekmeyetkileriolabilir.Yaniküçük-burjuva
sınıfözelliklerindenkaynaklananboşveanlamsızbirtartışma
yapılıyor.Farklıönderlikanlayışları,düşmanetkilerigibietkilerdeolabilir.Bupekönemlideğildir.Fakatpartiadınaiçine girilen hatalı bir tutum vardır. Ben bu tür tartışmaları yapanlara dayanarak önder olmuyorum; onların övmelerinden
veya yermelerinden fazla etkilenmiş değilim. Zindan direniş
şehitlerimizin önderlik anlayışları bellidir. Bu arkadaşların
yazıları ve mektuplarını açıp okuyun. Lütfen okuyun. Biraz
saygılı olun. Onların önderlik anlayışları çok açık ve somuttur.Dikkatedin,zindandaveyadağdaönderçıkmazdemiyorum.Dağdada,zindandadaönderçıkar,amabuönderleröyletayinyapılarakçıkarılmaz.Dahaöncedesöylemiştim.Birincildüzeydeönderolmakistiyorlarsa,partimizingenelkabul görmüş teorisi ve pratiği vardır. Kendilerini amansız bir
tarzda ona verir ve bir katkı sunarlar. Böylece önderliklerini
kabulettirirler.Budabirseçimveyatayinişideğildir.Kişinin
bizzatpratiktekendinikanıtlamasıolayıdır.
Cezaevinin sonradan oluşan önderliği gafil, sorumsuz ve
sanırımbirazdacahildir.Benherşeyipolisin,özelsavaşınetkisiyleizahetmekistemiyorum.Bunlardahaçokdagereken
eğitimi almamış, siyaset, örgüt ve önderlik konularında ne
eğitim,nedetecrübeanlamındaherhangibirgelişmeleriyokken,birönderliksorunuylakarşıkarşıyagelmişlerdir.Büyük
direnişşehitleriönderdiyebileceğimizarkadaşlardı;buarka227

daşlarınönderliklerineinanıyorum.Evet,PKK'ninesasönder
kadrolarından söz ediyorum. Dediğim gibi, geriye kalanlar
zatenbirönderlikboşluğunugörebilirler.Fakatonitelikteönderolmalarısonderecezordur.
Zindankoşullarındaönderçıkmazdemiyorum,amaçıkmasıdaçokzordur.Çünküsendüşmanınkuşatmasıaltındadört
yanından çevrilmiş bulunan bir alanda savaşı dilediğin gibi
yürütemezsin. Ben bunun da altını çizmiştim. Dört yandan
kuşatıldığın bir yerde, sen hangi savaşı yürütebilirsin? İnsan
bu konuda biraz gerçekçi olmalıdır. Avrupa'daki arkadaşlara
dabueleştiriyiyönelttim.İçerideölümünetavırgeliştireceğinizeveölümoruçlarınagideceğinize,elinizdeçokiyifırsatlar
var, onları kullanmaya bakın, dedim. Örneğin 1980'lerin başındagelişendirenişlerieleştirmedim.Hayrilerkendiözeleştirilerini yaptılar. Onlar, “biz önderliğin çalışma temposunu
vesiyasalöngörüsünütutturamadığımıziçinsuçluyuz”diyorlardı.“Buanlamdagörevlerimizesahipçıkamadıkveçoktahrib at a yol açt ık” diy e ekl iy orl ard ı. Oys a bu ark ad aşl ar a
1980'depekdesteğimizyoktu.Bunarağmenyinedebuözeleştiriyiyapabiliyorlar.ŞimdisekizyılsonraAvrupakoşullarındahertürlüolanakvekendinikorumadurumuvarken,ölümüne bir çalışma olmayacak, bir örgüt çalışması ve gizlilik
olmayacak,içerigireceksin,herşeyiemperyalizminelinevereceksin;bireyselolaraksıkıştığıniçindeölümorucunagideceksin!Bunundürüstlükleneilgisivardır?
Hayrilerin, Kemallerin yaşamlarını inceleyin. Onların tüm
istedikleriörgütübirazdahageliştirmekti.Hayri'ninnekadar
örgütçüolduğunubiliyorsunuz.Onunbütünçabasıbirkaçörgütsel ilişki yaratmaktı. Bu çok önemlidir. Bunların anısına
gerekenyaklaşımıgöstermezseniz,ikiyüzlübirerutanmazolduğ un uz u söyl er im. H ayri'nin büt ün yaş am ı A nkara'da,
Diyarbakır'da, Bingöl'de, Mardin'de ve daha başka yerlerde
günlükolarakbirkaçörgütilişkisiyaratmaklageçiyordu.Partiyesaygılıolabilecek,partiyitemsiledebilecekörgütselilişkileryaratıyordu.
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Kemalazçokmilitanbirçabaiçindeydi.Askerifaaliyetlere
tutkundu.Hilvandirenişindefaşistlerevegericifeodalgüçlere karşı nasıl eylem düzenlediğini biliyorum. Silahı en önde
kullanırkenikirciksizdi.Silahlısavaşımtaktiklerininheralandaustabiruygulayıcısıvesavunucusuydu.ButemeldeSiverekpratiğinineleştirisinideyapmıştır.Kürdistan'dailkgerilla
birliğini yaratmak için Dersim'e gitmek istiyordu. Kemal bu
değil midir? Benim ardılım olmak veya beni biraz anlamak
ist ey enl er bu sil ahl ı sav aş ım çizg im iz e ulaşm al ıd ırl ar.
Kemal'inanısıveöğrenciliğindenbundanbaşkabiranlamçıkarılabilirmi?Eğersizdebirazbağlılıkvarsa,onlarınkişiliklerinin gerçekten ayrılmaz bir parçası ve ifadesi olan (tutsak
ve şehit düşerken) davaya bağlılıklarını anlarsınız. On yılda,
yirmiyıldabukadarsavaşabağlıolanbirisinibaşkatürlütanıma ve sahiplenme olamaz. Bütün bunlardan sonra kendini
partiye katmama ve yapıyı eğitmeme, şehitlerimizin anısıyla
nekadarbağdaşabilir?
Mazlum'unteorikveideolojikyöndengüçlüolduğunusöylüyordum.Gündeüçyüz-beşyüzsayfakitapokuyordu.Ayrıca
zindandaki mektuplarıyla partinin önderlik hattına bütünüyle
nekadaryardımcıolmayaçalıştığınıbiliyorsunuz.Eğeryine
Mazlum'unanısınabirazbağlıysanız,birdefagündeenazüçyüzsayfakitapokumanızgerekir.Partinintemelilkelerineteorik düzeyde en büyük bağlılığı bu ilkeleri geliştirmekle ve
propaganda ederek göstereceksiniz. Mazlum günde on saat
propaganda yapardı. Onun bu güçlü özelliğini şu sözleriyle
pekiştirmeyeçalışalım:“Kitlelerleilişkikurulabilecekyerneresiyse,isterkahve,isterdernek,istersendika,isteryol,ister
sokak olsun, bunu kaçırmadım, bundan yararlandım.” Mazlumiştebudur.EğerMazlum'unöğrencisiolduğunusöyleyen
varsa,partininsağlamideolojikvepolitikhattınıngüçlenmesi
içinteorikçalışmavebirdegünlükpropagandayapar.İdeolojikpropagandacı,öndertipyaşamınınbuolduğunubiliyorum.
Bundan başka bir biçimde olabileceğini söylecek durumda
olanbirivarmı?
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Ferhat dayinesözüveeylemiylekendinikanıtlamışönder
biryoldaşımızdır.Buarkadaşımızınkitlelerleolansıcakilişkisi,halkımıza,davayavepartiyeolanbağlılığıbilinmektedir.
Bütün bunları şunun için söylüyorum: Zindan direniş önderleri şehit düştükten sonra, zindanda bir önderlik boşluğu
doğduveonunüzerinebazıtartışmalaryapıldı.Öyleanlaşılıyorki,banayönelikyaptığınızsloganlaştırmafazlaciddideğildir.Bunubazılarıaçısındansöylüyorum.Birkesimkadronun bu konuda amatör ve duyarsız olduğu, örgüt ve siyasal
gelişmeolayındaçapsızkaldığıanlaşılıyor.Şimdiçokiyiaçığaçıkmıştırki,gerçektenhiçalakasıolmadığıvehaketmediğihalde,tasfiyeciunsurunbirönderlikboşluğunugörüpkapmasısözkonusudur.“Cezaevimerkezi”ve“cezaeviörgütlenmesi”dediğinizolayda,aslındaikincitipkadroşekillenmesinin egemen olduğu anlaşılıyor. Merkez içindeki tasfiyeci tip
bellioldu.Onundayanmakistediğigerikadroyapısı,önderlik
anlayışıiçindeolanlarınmuğlaklığıvegüçyetirmemeleri,temeldezeminbulduğuhususlaroluyor.
Bu ark ad aşl ar ım ız iki şey i çok iyi gör ec ekl erd ir: Bir;
PKK'nindoğruönderlikgelişimi,dağdavezindanda,heryerdetemsiliaynıdır.İki;tasfiyecitipzindandaolduğugibidağda da ortaya çıkmıştır. Bunu incelemeniz için size çok veri
sunduk.Bazılarınınbuverileriincelemegereğiniduymamaları, kendileri adına bir talihsizliktir. Yoksa kurnazlık olduğu
anlamınagelmez.Eğerbunlarınbirazcıkpartidavalarıvarsa,
bunun kendileri için iyi olmayan bir durum yarattığını veya
zamanıveolanağıiyideğerlendirememeolduğunuanlayacaklardır. Evet bunların partiyle hiçbir ilgileri ve parti diye bir
dertleriyoksa,oayrıbirsorundur.İkigerçeğiiyideğerlendirseler (ki biz burada bunun olanağını da kendilerine sunduk)
vebirazokusalardı,PKK'detasfiyeciönderliktiplerininoluşumunu anlayacaklardı. PKK'de gerçek önderlik hattında direnenlerleortayolcudediğimizveyabirtürlüönderlikhattındayeralmayısağlayamamışolanlarkimlerdir?Dağda,şudönemde,yurtdışındavezindandadurumlarınasıldır?Bunların
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konumunasağlamyaklaşılsaydı,eniyisonucaulaşılabilirdi.
Bizimbukonudabirsavaşımımızvardır;benimbirsavaşımımvardır,yürüttüğümbirsavaşvardır.BenimKürdistan'da
ulusalkurtuluşsaflarındavePKKiçindeyürüttüğümbirönderlik savaşı vardır. Öncelikle şunu belirteyim. Çoğunuzun
sandığı gibi ne kendime hayranım, ne de bu işin sevdalısıyım.Yinedebubirhalkınbeklentisidir,çoksayıdasavaşçınınbeklentisidir;birşeylervermekgerekir,diyorum.Bukonudaçalışmayürütürken,şuveyabukişinindesteğigibiözel
bir çabam olmamıştır. Seçimle, böyle desteklenmekle güç
alayım biçiminde bir sorunum da yoktur. Benimki bir kuruculukgörevidir,tekbaşımakurmayaçalışıyorum.Açıkçabelirteyim, kuruculuk görevlerinde seçim ve destek aranmaz.
Kitlelere gelin beni destekleyin de önderiniz olayım, demedim.Aksinekitlelereyönelikçokamansızeleştirilerdeyapıyorum.Partiiçindebirkadrogelsindeözelolarakbeniseçsin diye bir sorunum da kesinlikle yoktur. Benim yaptığım
şey,tarihinbellibirdönemindebellikoşullarıgözönünegetirerekçözümüretmektir.Birönderliksorunuvarsa,busorunabellibirçözümgücüolmaktır.Teorikolarakbunubelirlemek,pratikolarakdanedenvenasılınayolaldırmaktır.Silah
veparaihtiyacınınkarşılanmasındantutalımdabasitbirbarınmasorununakadaronlaradagüçyetirmekdurumundayız.
Aslındabunlarönderliğinaltyapısıdır.Birpartininyürüttüğü
ulusal kurtuluş savaşının önderliğinin gelişmesinde bunların
daönemlibiryerivardır.Amaişinteorikyanı,işinedepyanı, işin önder tipi geliştirme yönü, bir de bütün süreçlerde
bunları hep başarıyla yerine getirme zorunluluğu, stratejik
kadar işin taktik belirlemesini de önemli kılmaktadır. Bütün
bunlarbizimyürüttüğümüzçalışmalardır.Nekadartutuptutmayacağıayrıbirmeseledir.Herşeybuhalkınvesizingözlerinizinönündeyürüyor.Mahkumedenlerde,ölümünekatılanlardavardır.Bubirdeneyimdirvesürüpgidiyor.Birhizmettir,bizdenisteniyorveveriyoruz.
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duğumiçindeğil,birazdaişlerbunugerektirdiğiiçindir.Aslındasizdebirazyapabilirsiniz.Kendihastalıklarınızı,eksiklikleriniziveolumsuzluklarınızıgidermediğiniziçinbizeihtiyaçduyuluyor.Benbunuşununiçinsöylüyorum:Aslındatartışılmaması gerekir. Dedim ya, benim şu kadar desteğe veya
şu kadar yüceltilmeye ihtiyacım yoktur. Başında da yoktu,
şimdi de yoktur. Kendi düşüncem, teorik düşüncem döneme
göretaktikçalışmaesaslarınıbelirlemekveortayakoymaktır.
Bunukabuledenkatılıyor,etmeyenkarşıçıkıyor.Bukonuda
ne olup olmadığı bugüne kadar bellidir. Bazıları bunu anlamakistemiyorlarsaveyaanlamayetenekleriyoksa,bizneyapalım?Anlasınlar.
İstercezaevindeisterdağdaolsun,bazılarınıniçinedüştüğü
önderliksorunu,ikincitipkişilikşekillenmesindegeliştireceğinizönderlikdurumuhaylitartışmayaaçıkvedeğerlendirilmesigerekenbirhusustur.Bendirenişşehitleriniçokiyibiliyorum.Buinsanlaragerçektençokazyardımımızoldu.Fakat
bağlılıkdenilenolayıonlardagörmekgerekir.Bağlılıknedir?
Bağlılığı dünyada biraz da tarihte örnek bir biçimde onlarda
görmek gerekir. Keşke ben onlara bir şeyler sunabilseydim!
Hattakeşkebenonlaralayıkolabilseydim!Aslındabuçabalarımlabiletamolaraknekadarlayıkolduğumubilemiyorum.
Bir şeyler yapıyorum. Ama onların gösterdikleri bağlılığın
gerekleri yerine getirilmiş midir? Bir ölçüde de olsa yerine
getirilmişse, ne mutlu bana! Durumu tarih değerlendirmeye
tabi tutar. Bizim açımızdan önderlik gelişimi nedir, bağlılık
olayınedir?Bunuböyledilegetirmekzordeğildir.
Dahaöncedebelirttiğimgibi,ikincitipşekillenmeözelsavaşın koruması altında oluşturulmuştur demek abartılı olabilir. Özel savaş kuşkusuz dağdaki savaşımızı da etkiliyor. Bu
yalnızzindandakilerinbirsorunudeğildir.Özelsavaşındoğrudanetkileme,dolaylıetkileme,ortamıaçmavebeslemegibi etkileri vardır. Bunlar mutlaka göz önüne getirilmelidir.
Amabunlartümüylebelirleyicidirdemekdeabartılıolabilir.
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muylailgilidir.Kişisiyasetinveönderliğinneolduğunuanlamıyor,bukavramlarıbilmiyor.Budakişininetrafındayaşadığıaşiretönderliğini,mahalliotoriteyiolduğugibialıpuygulamasınanedenoluyor.Hattaaileterbiyesiyleyürüyorveonun
kalıntısınıyaşıyor.Onunönderlikdediğişey,atadan-babadan
aldığıhususlardır.Ciddibirsiyasiokuldanvetecrübedengeçmemiştir,askerieğitimideyokdenecekkadarazdır.Birsilahınnasıleldeedildiğinibilebilmiyor.Birsilahıdoğuransiyasalortamıdahianlamıyor.Fakatkendinibirdenbirepartiiçinde buluyor. Parti içinde yüzlerce direnişçi, yüzlerce savaşçı
vardır.Eğerortadaciddiönderleryoksa,böylesiönderlerimhaedilmişveyaortayaçıkmamışlarsa,işteböyleanlardaaşiretçivefeodalözlemlerigüçlüolantiplerortayaçıkabilir.Önderlikboşluğuolduğundada,buboşluktanyararlanmakisteyenler,ikincitürşekillenmebiçimindeönderliğiişgaletmeye
çalışanlarçıkar.Hattabazılarıönderliğigaspetmeyeçalışırlar.
Bazıları da layık olmamanın çeşitli biçimlerini yaşarlar. Bu
PKK'de vardır ve yaygındır; cezaevlerinde de, cezaevleri dışındada,dağdadavardır.
Cezaevinin ayırtedici özelliği, daha çok kuşatıldığı, daha
sıkışık bir durum olduğu ve özel savaşın etkileri daha yaygınlıkarzettiğiiçinbirzorlanmadır.Anılarvardır,buanılara
mutlaka sahip çıkılması gerekir. Korkuyorlar, dışarıdaki de
imha olabilir diye düşünüyorlar. Sanırım bunun etkisi de
vardır.Benimleilgilitartışmalaroluyor.“Gitti,gitmeküzere”biçimindetartışmalaryapılıyor.Böylebirdurumvardır.
Ozaman“önderkimolacak?”sorusuortayaçıkıyor.Tartışmalardabununbelliolduğunusanıyorum.Benbukonuşmalaradafazlaeleştirigetirmiyorum.Tartışabilirler.Bunadoğrudur veya yanlıştır demiyorum. Ama içeride böyle bir durumlakarşıkarşıyagelmişlerdir.Mutlakabiryerlerebağlanmakistiyorlar;mutlakaönderdiyebiroluşumuniçinegirecekler.İşteokatımerkeziönderlikveyakendikendinemerkezolmadediğimizolaybudur.Aslındabumerkezinoluşumunda demokratlık yoktur. Mutlaka bir eleştiri getirilmek
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istenirse, bunu söyleyebilirim. Tabandan bir merkez seçilmedi.Merkezdekilerinöylefazlakabulgörmüşkişiliklerolduğunu da söyleyemeyiz. Bu fiilen “kendi kendini merkez
ilanetmek”tir.Bizdesaygılıolduk.Mademki,kendilerinde
buyeteneğigörüyorlar,iyidirdedik.Hattaelimdengeldiğinceyardımcıoldum.Şunusöyleyebilirdik,“bumerkezikabul
etmiyoruz” diyebilirdik. Bunun için hem yetkimiz, hem de
gücümüz vardı. Ama demedim. Ne zamana kadar? En sonunda çok tehlikeli bir provokasyonun aralarından çıkışını
vebirazdabunugafilceseyredişlerinigördüğümdemüdahaleettim.Bugecikmişbirtavırmıdır,bilemiyorum.Dünekadar yardımcı oldum. Fakat durumun bu olduğunu görünce,
açıkki,tavırkoymakzorundakaldım.
Burada yaratılan örgüt tipi son derece bürokratik ve dayatmacıdır.Bunundabirçokbelgesiortayaçıkmıştır.Zaten
bu merkezin pratiğini soruşturmaya almak gerektiğini sanıyorum.Bazılarımutlakasoruşturulmalıdır.Cezaevindengelen yüzlerce mektup vardır. Şehitler vardır, bu şehitler son
nefeslerinde bize bazılarının durumunu araştırmamızı önermişlerdir. Bunları dikkate alacağız. Örneğin Zülfü Yıldız
son nefesinde, “Ajandır, bunu partiye söyleyin” diyor sanırım.Bunedemektir?Bubirvasiyettir.Onunbahsettiğikişiyielbettesoruşturacağız.Bazılarınızbunubildiğihalde,gerekliçabayıgöstermediniz.Şehittir,hemdekahramancaşehitdüşmüştür.Gerekeniyapmamanızbizitöhmetaltındabırakır.Bunungibiyüzlercemektupvardırvecezaevibirincil
derecedesorumludur.
Bizimdepratiğimizortadadır;herkeseleştiriyor,soruşturuyor. Bu ayıp da değildir. Güçleri varsa, bizim yürüttüğümüz
savaşımın her türlü eleştirisini ve soruşturmasını yapsınlar,
diyorum. Bunun yadırganacak bir yönü yoktur. Kendilerine
vekendipratiklerinegüvenenler,ardınakadaraçıkolurlar.Bu
merkezin durumunun da işte böyle ortaya çıktığı anlaşılıyor.
Bununbirçarpıtmayıyaşadığı,kadroyapısınınbunlarıkavramayagücününfazlayetmediği,provokatörünbukonudahızlı
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hareketettiğivekendisinidahaiyişekillendirdiğianlaşılıyor.
Yirmi sayfalık son broşürü gördünüz, mektubu gördünüz.
Bunlarınöylebirgündeortayaçıkandüşüncelerolmadığı,en
azından on yıllık bir sürede olgunlaşan düşünceler olduğu
açıktır.Yanimevcuttipöyleoyunyaparakveyaoyunagelerekbirçırpıdaortayaçıkmışdeğildir.Bubambaşkabirşekillenmedir. Bunu neden görmeyecek veya doğru sonuç çıkarmayacaksınız?
Biztasfiyeciunsurundışarıdakidurumunudaçokiyibiliyoruz. Şimdi bu unsur sizin aklınıza getirmediğiniz en ufak
noktalarıbilemüthişdeğerlendirmeyetabitutuyor.Körfezsorunudönemindebazıtaktiklergeliştirmeyeçalışıyordum.İğneucukadarküçükbirfırsatıeniyişekildekullanmayaçalışıyoruz.Irakrejimineyönelik,Körfezkrizisonrasıbirtaktik
yönelimimiz,biryaklaşımyöntemimizvardı.Aslındabuyöntem doğru kullanılsaydı, bizi en önemli siyasal ve askeri sonuca götürebilirdi. Bu alçağı da o taktiğin bir gereği olarak
orayasağlamulaştırdık.Yaniinsanbazıdeğerleresaygılıolur.
ŞimdioradabizijurnalliyorveKDP'yegidiyorlar.
Çokiyibiliyorsunuzki,KDP,SaddamönderlikliIrakrejimin e K ürdistan'ın öneml i böl üm ün ü bır ak ıy or. Örn eğ in
Kerkük'üIrakrejimineterkediyor.Hattauzlaşmakiçinbaşkabazışeylerdayatıyor.Buçokgeriveteslimiyetçibirdurumdur.Bizegelince,gerçektentaktikalanaçıyoruz,işimiz
gücümüztaktikalanaçmaktır.Benburanınöneminidesize
açıkladım; İran'ın önemini de anlattım, Avrupa'yı da anlattım.Dünyasizebirkarışyerverirken,bunuözgürlükaşkına
verdiğini sanmayın. Bu yer savaşla yaratılır. Savaşın da bir
önderliğiolur.Beniazçokbilmezse,kimseöylesizebirkarışyervermez.TabiiPKKadına;dünyabilirki,bizPKK'nin
sorumlusuyuz.Onagöretavırkoyarlar.Yunanistan'ıdaböyledir, zindanı da böyledir; düşman da bunu hesaba katar,
dostdabunuhesabakatar.
Rüyalarında bile sınırı akıllarından geçirmeyecekler, sınırdan içeriye tek bir adım dahi atmayacaklar, şimdi de kalkıp
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bizi jurnalleyecekler! Saddam nasıl devrilmemiş, devrilmemesiiçinbennasılemirvermişim...Saddam'ındevrilipdevrilmemesi şu anda bizim bir taktik sorunumuz değildir. İstesekdedeviremeyiz.Gelkaldesekde,bizimdeyişimizlekalmaz.Amaşuyapılabilirdi:Irak'ınTürkiyeileçelişkisinikullanmakçokyerindedir.BirIrak-İranSavaşı'nıkullanmakçok
önemliydi. Bunu yapamayanlar politika yapamazlar. Öğrenmeniz için bunları söylemiyorum, çarpıklığı anlamanız için
belirtiyorum. Lütfen artık biraz anlayın. Bazı olgulara önem
vereceksiniz. Bu işler öyle zihinsel lümpenizmle yürümez.
Birtekkişiyiİran'aveyasınırboylarınataşırmanınzorluğunu
gelin bana sorun. Şimdi size yurt dışına çıkışımı mı anlatayım? Bu sınır boyundan yol almak için on yıllık faaliyetimi
mianlatayım?Kendinizibirazsıksaydınız,bunlarıanlardınız.
Yurtdışınasılbaşladı,Hakkarinasılbaşladı?Botannasılbaşladı? Bunda sözcüğü sözcüğüne bizim çabamız vardır. Yurt
dışına çıkmayı ve ülkeye dönüşü akıllarından bile geçirmeyenleri,biletlerindentutalımdasırtımızdataşımayakadarbiz
örgütledik.Yanikuşuçmazkervangeçmezsınırlarıkullanmayısıfırdanbizbaşlattık.Bualanı,Avrupa'yı,hepsinibizyarattık.Adamgörevlendirmedentutundaenbüyükadımlarıattırmayakadarherşeydeemeğimizvardır.
Şimdibunoktadaeldekitarihselfırsatşöyleiyikullanılmadı, böyle iyi kullanılmadı diyenler vardır. İnsan ukala olmamalıdır.SizPKKadınabanabirkuruşvermediniz.Siztutsak
düştünüz,mahkumoldunuz.Bugerçeğibirazanlayacaksınız.
Direndikdiyeceksiniz.Direnmekiyidir.Ölesiyedirenmekiyi
birşeydir.Amabuherşeymidir?Direnmektekbaşınaneyi
kurtarabilir?Kendibaşınaörgütleri,kendibaşınasavaşıgeliştirirmi?Savaşsilahişidir,paraişidir,eğitimişidir,herşeyden
önemlisideçokönemlitaktikbiriştir.Bunukendikendinize
yapabilir misiniz? Bir kuruş para, bir ekmek, bir silah temin
edebilir misiniz? O halinizle buna gücünüz var mı? Hayır,
yapmayın. Şimdi ben bu kadar çabanın sahibi olmama rağmen,bugünedekbirarkadaşa,“senbenimadımaşunuyaptın,
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bunuyaptın”demedim.Sadece“arkadaşdahaiyisiniyap”diyorum.“Senbenimadımayapıyorsun,senbenimmutlakanlamdaverdiğimemeklerişöyleveyaböylekullanıyorsun”demiyorum,denilmemesidegerekir.Öndersekyürüteceğiz.
Konuştuklarınızveyazdıklarınızdannasılbirinsanolduğunuzuanlarım.Şimdiikincişekillenmeyideğerlendirirken,art
niyetten,özelsavaşınmemurlarıveajanlarıolmaktanbahsetmiyorum.Tasfiyecitipdedahil,“sicilliajandır”biçimindebir
belirlemem de kesinlikle yoktur. Olabilirdi de. Ben şimdiye
kadarhiçkimseninhakkındaböylesicillidirdemedim.Bütün
provokatörler sicilli ajan olabilirler de, olmayabilirler de.
Onun sicili biraz karıştırıldığında insan ancak anlıyor. Ama
ikinci tip şekillenmenin özellikleri az çok bellidir. Bu ikinci
tipşekillenmeherşeyleoynuyor.Amagerçektenençokortayaçıkmıştipleriçinsölüyorum.Bunlaraslaikikişiyiörgütleyemezler,aslaikikuruşparateminedemezler,düşmandaniki
damlakanakıtamazlar.Buişlerlaflaolmaz.Evet,onlaronbeş
yıllıkçekirdekkadrodurlar,amaşimdibizdendeğerçalıpçırpıyorlar.Benkimsedençalıpçırpmadım.BenPKK'ninbütün
tarihçesinidesizeanlattım.Borçlubaşladım.Sıfırlabaşladık
vebugünekadarbiryeregeldik.Bununhesabı,dökümübellidir.Benbuişebaşlarken,kimsebananebirkuruşpara,nede
bir silah verdi. Başından buraya kadar sorumluluk içindeyiz
veürünleridebellidir.Bizdeçalıştıkdiyeceksiniz.Evet,ben
bütünhalkıçalıştırıyorum,bendünyayıdaçalıştırıyorum.Bu
benim marifetimdir, sorumluluğumdur. Yaparım, yaptırırım.
Zatenönderlikdebirazbudur.Amabiryandanbenimalanımda bana bağlı olacaksınız, “önderliğe bağlıyız” diye slogan
atacaksınız;“yaşasınbüyükönder,ölümsüzönder”diyeceksiniz;biryandandayetkivedeğerhırsızlığıyapacaksınız!Bu
olurmu?Üstelikdeğerpaylaşımınınnasılolacağınıvekoalisyonunnasılkurulacağınıkonuşacaksınız!
Bu noktada durmak gerekiyor. Sen partiye bağlısın; sen
PKK adıyla bugüne kadar geldin. Burada PKK'nin bazı kanunlarıvardır.İkincitipşekillenmekendisinindebazıkanun237

ları olduğunu iddia etmektedir. Doğrudur. Sizin çok çeşitli
yöntemlerinizvardır,faaliyetbiçimlerinizvardır.Başlıbaşına
bir yaşam tarzınız vardır. Özgür de olabilirsiniz. Ama bir de
gerçektenhalihazırdaresmivefiiliolarakbenimyürüttüğüm
önderlikvardır.Sizbendenkoalisyonistiyorsunuz.BenPKK
sıfatı altında bazı kişiliklerin özellikleriyle koalisyon kurmam. Bu yanlış bir anlayış olabilir, bu diktatörlük olabilir,
buna Stalinizm denilebilir. Adını ne koyarsanız koyun, bu
böyledir. Benim halihazırdaki parti anlayışımda şu vardır:
İdeolojikvepolitikbiryapıiçindebirliktenPKKadınahareket edenlerin birliğini anlıyorum. Biz bu birliğin sorumlusuyuz.PKK'ninideolojik,politikveörgütselhattınınnasılgeliştiği az çok biliniyor. Bilemeyenler eğitimle öğrenir ve daha
iyi özümserler. Ama ikinci tip şekillenmeler ısrarla bizim de
böyleşekillenmelerimizvardiyorlar.Ozamanişdeğişir.Ben
buanlayışayabancıdeğilimvebunuazçoktanıyorum;bunun
birçokörneğinibiliyorum.2.Kongre'debirincitoplantımızda,
üçüncüsündedurumlarınıbolbolortayakoyduk.Bunlarakarşısavaşverildivebusavaşşiddetlideoldu.Busavaşhalasürüyor.İkincitipşekillenmelerdekendinesevdalanmakmıdersiniz,farklıgörüşmelermidersiniz,çokfarklıyöntemlerinsahibi olmak mı dersiniz, hepsi vardır. Yalnız bizimki gibi bir
alandadeğil,birçokalandabunlarvardır.PKKiçindebunlarla
sabırla uğraştık ve hala uğraşıyoruz. Başlangıçta benimle ilk
yolaçıkanlarağaveküçük-burjuvakarmaşasıtiplerdi.Bazılarıbizimleikiay,bazılarıaltıayyürüyordu.Şimdideböyledir.
Öyleanlaşılıyorki,bunlargereksınıfsaltemellerine,gerekse
devrimcilikoluşumlarınavebizzatpratiklerinedayanarak,bir
konumuısrarlasavunmayaçalışıyorlar.Sizbunasavunmamı
dersiniz,kendinidayatmamıdersiniz,çalışmatarzlarıylabirlikte şöyle ideolojik farklılıklar veya ayrı görüşler mi dersiniz.Bukonularçokçatartışılabilir.
Benimburadakısacabelirteceğimşeyşudur:PKK'ninideolojik, politik ve örgütsel birliği ileri bir aşamaya gelmiştir.
İkinci tip şekillenmeler bizim yürüttüğümüz bu gerçeği gör238

melidir. Bu gerçeği görmez ve ısrarla kendilerini savunma,
dayatmaveyaşamakonumundatutarlarsa,çokzarargörürler.
Ki,böyleleriçoktuvezarargördüler,çokrezilanesonuçlarla
dakarşılaştılar.Bizdeçokzorlandık.Amabunarağmenhalihazırda geldiğimiz bir nokta vardır. Bu görülmeli ve saygılı
olunmalıdır. Yok eğer bağlılık geliştirilmeyecekse, bağlılık
olayınındoğrugeliştirilmesinekarşıçıkılacaksa,karşıçıkmayıdadoğrugeliştirmekgerekir.AmabununPKKadıaltında
olmayacağını söylemeliyim. PKK'de farklı önder çıkmaz.
“PKKVejin(Diriliş)Kanadı”adınıalansözümonabusonkanadıniçindeşekillendiğibirortamvardır,dedik;iddialarıvardır, yaşantısı vardır, ilişkileri vardır. Bu konuda zindanın en
doğrutavrıgeliştirmesinisöyledikvebutavırezicibirbiçimdegelişiyor.Bizimbukonudaherhangibirendişemizyoktur.
Amadahaiyisiniyaparlar,diyoruz.
İkincitipşekillenmenindikkatealmadığıbirdurumdaşudur:Buradayakendilerinebenzerbirörnekvardır,yadabu
oluşumun dolaylı müttefikleridir ve bir koalisyon oluşturmuşlardır. Bu dışarıda da vardı. Biz bunu Botan'da gördük.
Bu sahte bir koalisyondur. İnanmayanların ve birbirlerine
saygısıolmayanlarınpartiyekarşıkoalisyonvarioluşumlara
gird ikl er in i bil iy or um. Yurt dış ınd a da girm işl erd i. İst er
merkezibünyedeisterbaşkatürdeolur,zindandadayaşanan
birkoalisyondur.Yadagerçektenbirbirliktir.İkincitipşekillenmeyi ısrarla yaşamak, partiyle koalisyon aramaktır.
Bunu geçiştirmek artık mümkün değildir. Hele PKK'nin bu
kadardeneyimindensonra,sizinoldukçageridurumdakaldığınızı ve ciddi eğitim sorunlarınızın olduğunu söyledim.
Politikleştirmekiçinbuarkadaşlarafırsattanınmasıgerektiğini belirttim. Bu ayrı bir şeydir. Biraz önce eleştirilen durumbirazbunuhatırlatıyordu.Ciddibireğitimlepartileşmeyikararlaştırmak,özeleştirininbununiçiniyibirfırsatolduğunubilmekgerekir.Bunugeçiştirmek,geleceğibilekararlaştırılmayanvemuğlakbırakılanbirbiçimdeseyrettirmek,
ortayaçıkaracağısonuçaçısındankesinlikleiyiolmayacak239

tır. Zaten çok ciddi bir eğitim noksanlığı vardır. İkinci tip
bunugörmüyor,görsedekendinibunungereğinefazlainandırmıyor.Çünkübaştanberiüslup,görüşvb.deyipduruyor.
Israrvar,savunmavar,şuvar,buvardır.Bunlarciddieleştiri
konusudur.Dediğimgibipartiiçindekendinihiçtanımama,
parti içindeki oluşumları bütün tarihçeleri ve sonuçlarıyla
bilememe, ama hala PKK'de ısrar etme söz konusudur. Bu
birkurnazlıkolurki,odagafletleiçiçedir.
Tasfiyeciuçveriyor;“DirilişKanadı”onundolaylımüttefikiveyakendisiolabilir.Fırsatbulsa,kendisiböylebirtipolarak çıkar ve hiç olmazsa bireysel yaşantısını kurtarır. Adam
eğitimvesiyasetgörmemiş,dünyasıbaşınayıkılmıştır.Duygularıveistemlerivardır,tatminolmamıştır.Apayrıyaşamak
istiyor.Siyasettenvedireniştenbıkmıştır,öylefazlacaiddiası
yoktur; çok ucuz bir şeyle durumu kurtarmaya çalışıyor. Bu
dabiranlayıştır.Politikayüksekiddiaları,büyüktutkularıve
ihtiraslarıolanlarınişidir.Politikakişideyüksekbiriradekeskinliğiniister.Kişininbuyeteneğiyoksa,onazorlapolitikacılıkyaptıramazsın.AmaikincitipinPKKdışındapekyaşama
olanağıyoktur.Yenibirkanatoluşturmasıdamümkündeğildir.Muğlaklaştırmaya,zamanayarlamayadevamedelim,diyor. Bu da bir tut umd ur, fak at akıll ı bir tut um değ ild ir.
PKK'nin şu andaki savaş hattında bu konumda yaşamak en
tehlikelitutumlardanbiridir.İkincitipşekillenmebiziyıllardıruğraştırıyor.Dağdaepeyceuğraştırdı,Avrupa'dauğraştırdı,belkizindandadabirazuğraştırabilir.
PKK'nintecrübesiniöğrenmenizisalıkveriyoruz.Bukonudaverilensavaşımıdikkatleincelemeniziistiyoruz.Bizkimse
için trajik son hazırlamak istemedik. Ama değerlerimiz üzerindehoyratçatepinilmesinedeizinvermeyeceğiz.Birrapor
sunduk. Benim raporum ukalaların raporu değildir. Ben bazı
kavgalardahalageriadımatmışdeğilim.Sosyalizm,demokrasi,ulusalkurtuluşçuluk,örgüt,parti,militanlık,devrimcisavaşın pratik taktik sorunları büyük bir iddiayla yürüttüğüm
hususlardır.Bunlarciddidirvesonunakadarçabaistemekte240

dir. PKK ortamında kalmak istiyorsanız, PKK içinde birlik
sorunlarınakatılmakistiyorsanız,sayılanbukategorilerianlayın. Başlangıçta anlamak da yetmez, özümsemeniz gerekir.
Budayetmez,yürütmegücünedönüştürmenizgerekir.Bizbu
konudaaslındafazlaiyidavrandık.Bunlarbirdenbirehedefe
ulaşamazlar,birazdaemniyetlibirortamdaverilmesigereken
eğitimfırsatıdır,zamanlavesüreçiçindepartileşmedir,dedik.
Budakendilerinesonunakadartanındı.Bu,şuanlamagelmiyor; bütünleşme sorunlarınızın olmadığı, keyfinizin istediği
gibiPKK'lileşmeyisürdürebileceğinizanlamınıtaşımıyor.Bu
anlamagetirirseniz,şimdidenkendiniziçintrajikbirsonhazırlamışolursunuz.
PKK'nin tarihçesini inceleyin. Bazıları kendilerini onbeş
yıldan beri böyle dayatıyorlar. Hepsinin saçları ağardı. Ben
heps in e sel am ve sayg ıl ar ıml a buyr un part in iz e, sav aş an
partiye diyorum. Onbeş yıldır sabrediyorum. Örgütlenmeye
tenezzül etmeyen biri (halbuki gerçekte elini sallasa bile
doğruhalledeceğibirçokişvardır),busavaşıniyesürdürür?
Bunun üzerine ciltler dolusu çözümlemeler yapıldı. Dikkat
edin:Buçözümlemelerbazılarınınısrarlıdayatmalarınınsonucudur. Bir tek yersiz söz söylememek için bu kadar çok
tekrarladım.Anlamıyorlar,kendilerinebirpayçıkarmıyorlar
vedahafazlasınıistiyorlar.Birdebizimtasfiyeedilmemizi
bekliyorlar. Karasevda türü bağlılık vardır, ama “önümüzden bir an kays ayd ı da ikb al e ulaşs ayd ık” tut um u içind e
olanlardayığınladır.
Bunlarınhepsisontahlildeşuanlamagelir:Kendikendine
birhiçolanlar,sınıfsalveulusaldüzeydeikitaşıbilebiraraya
getiremeyenler,birtaşfırlatamayacakolanlar,bizimmücadelesilahlarımızıucuzcaelegeçirmekistiyorlar.Emekleriyok,
okulları yoktur. Yenilgiden başka bir durumu yaşayamazlar.
ButemeldePKK'ninyapısıiçindeyeralmakvePKK'niniçinde iddia sahibi olmak istiyorlar. Bu felaket getirir. Ben buna
müsaadeedemem.Busorunlarladafazlauğraşmakistemiyorum. Benim bütün derdim buradan ülke sathına savaşçıları
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yolcuetmektir.Benimiçinbirnolumeşgalebudur.Buvatana,
buhalkamutlakabirazsavaşçı,birazsilahvemümkünsebirkaç önder yollamak çabasındayım. Ö
 nüç yıldır soluk soluğa
böyleyim.Budiğersorunlaragelince,bunlarıdaanlamayacak
insandeğilim.Buralardabukadarinsanıyolaçıkaranlar,iğne
ucukadarfırsatıdeğerlendirenler,herhaldekendiemeklerinin
sonuçlarınıdagözdengeçirirler.Halkımızabukadarsahipçıkanlar,herhaldedeğerlerinedesahipçıkmayaçalışırlar;azgın
bir düşmana karşı bu kadar ayakta durmayı becerenler, herhaldebudayatmalarkarşısındadabunubaşarırlar.Teorikve
pratikolarakbunubaşarırlar.
Benimle paylaşmaya gelince, benimle paylaşılacak şeyler
bellidir. Paylaşma üzerine çok konuştum. Benimle silahlar
paylaşılabilir,savaşmakiçinörgütyetkileripaylaşılabilir,gecegündüzörgütkurmakiçinbenimleeğitimekatılmapaylaşılabilir, kendini tümüyle eğitime vermek için benimle maddi
olanaklarpaylaşılabilir.Mutlakanlamdabuişlerimaddiyatve
paraylageliştirmekiçinbenimletartışmayapılabilir.İdeolojik
ve teorik düzeyi daha da netleştirmek için benimle yaşam
paylaşılabilir. Ben yaşamımı herkesle paylaşabilirim. Ama
bunu bu temel değerlere güç katmak için yaparım. Bunların
dışındabenimlebudeğerleriaşındırmayavegüçtendüşürmeyeilişkinbirpaylaşımiçinegirersenizyandınızdemektir.Bu
konudabenimkanunlarımbenimiçindir.Butemeldepaylaşımaevet,bunusonunakadaryaparım.AmaşöyleyaşadıkveyaPKKiçinkendimizeşöyleözgüşeyleristiyoruzdemekne
kadardoğruolabilir?Bukonudabireyselolarakhiçbirhakkınızyokturdemiyorum.Benimburadasözkonusuettiğimşey
sosyalbirdurumuyaşamakdeğildir.Devrimekarşıtolmamak
ve devrimi güçten düşürmemek koşuluyla herkes en saygılı
ruhsal,sosyalvekültürelyaşamıgeliştirebilir.Farklıdaolabilir.
Benşunadainanıyorum:İdeolojik,politikveörgütselbirlik,insanınpsikolojisini,kültürünüvesosyalgelişmesinigüçlendirmekiçindir;hattamaddiyaşamınıgüçlendirmekiçindir.
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Maddi yaşamı biraz daha geliştirmek hem mücadeleye, hem
de kişiye karşılıklı yarar getirebilir. Bunları tartışmıyorum.
Sosyal,psikolojik,kültürelvemaddiyaşamınızbiraziyiolablir.Örgütbukonudaideolojik,politikvepratikalandakikazanımlarla destek de sunabilir. Bu bir paylaşma değildir. Ben
bunuilkesorunudayapmıyorum.Yaşamınızbağlıolduğunuz
ideolojik,politikvepratikdoğrultuyutehditetmesinvegüçtendüşürmesin,diyorum.Bunuistemekdehakkımızdır.Dilediğiniz biçimde yaşayın. Fakat şunu da kendi kendinize sorun: Benim bu yaşam tarzım örgüt yaşamına, onun ideolojik
ve politik çerçevesine ne kadar uygundur? Kuşkusuz bunu
sorgulayacaksınız.Bunusorgulamadan,yaşamıpaylaştırmaktanbahsedemezsiniz.Buçarpıkolur.Sizesonunakadaryardımcı olmaya çalıştık. Daha güzel düşünmeniz, daha güzel
duymanız,dahagüzelsosyalilişkileresahipolmanızvedaha
güçlübirkültürelzenginliğeulaşmanıziçinelimizdengeleni
yaptık. Bugün bu çabalar kültürde, psikolojide ve sosyal gelişmedeepeysonuçortayaçıkarmıştır.Halkınbirarayagelişi
sosyalbirolaydır,psikolojikbirolaydır.Coşkuya,sevgiyeve
sosyalgelişmeyebakın,bugelişmelereoldukçadestekolduğumuzu biliyorsunuz. Evet, diğer tür paylaşmaya gelince bu
olmaz,buoldukçayanlıştır.
İkinci tip, bir ideoloji, politika veya bir taktikle karşıma
çıksaydı, bunu anlardım. Gerçekten de ikinci tip şekillenme
bir taktiği geliştirseydi, PKK'nin ittifak anlayışına biraz güç
verebilseydi, yine kendisine yer verebilirdik. Ama bu yoktu,
güçten düşürmeyi amaçlıyorlar. Şimdiye kadar böyle beş on
taneçıktı.Amaneyaptılar?Düşmandandahafazlasaldırıkonumuiçinegirdiler.Yetkipaylaşımınıençoksilahlısavaşımı
biryanabırakmatemelindeistediler.Provokasyontamaçığa
çıkarılmadanönce,kendisinihiçeğitimevermeme,tekbirkitap dahi okumama, tek bir gün bile normal askeri yürüyüşe
katılmama,ülkezeminindedetekbirişesahipliketmemeve
tekbirörgütilişkisikurmamatutumlarıiçindeydiler.Peki,ne
yapıyordu?İşigücübozmakvebütünüylekaçırtmaktı.Soru243

yurum:Bunasılkoalisyondur?Bizböylesineikincitipşekillenmelerlenasılittifakyapabiliriz?Bütüntipleriinceliyoruz.
Hepsi güçten düşürmenin ittifakından başka bir anlama gelmiyor.DolayısıylaPKKtarihindeikincitipşekillenmepartiyegüçkaybettiriyor.Aslındabutipşukadaryaşıyor,halihazırdaki arkadaşımız da bu kadar yaşıyor, demiyorum. Öyle
anlaşılıyorki,halayüzeysellikvesorunlarınbütünciddiyetini
görememedurumuvardır.Budiğerlerinedekötüörnekteşkil
ediy or. Geçm işt e ben bun un birç ok örn eğ in i görd üm.
1978,1982 ve 1986 kongrelerinde gördüm; tecrübeme dayanaraksonuçlarıaktarmayaçalıştım.Yinesöylüyorum,önemlidir. Aslında özeleştiri konusunda kapsamlı bir değerlendirmeyapmıştım.Budeğerlendirmenindikkatealınmasıgerektiğini söylemiştim. Metin olarak elinizdedir sanırım. Burada
PKKtarihindeözeleştirisilahıylanelerkazanılır,sorusunacevapbulunabilir.Yinekapsamlıözeleştirisüreçlerivardır.Parti
tarihi içinde dikkate alınabilir. Bir de örnekleri sergiledim.
Özeleştiriyedoğruyaklaşmamanıngetireceğisonuçlarvahim
vetrajiksonlarhazırlar.Kendileriniözerklikteçokdahagüçlü
görenlerveçokdahayürütebileceğinisananlarçokçaçıktıve
sonuçlarıortadadır,diyorum.Yanibelkibenimdeelimdeolmadan veya irademin dışında kendi kendilerini düşürdükleri
durumlarvardır.
Sizinbutoplantınızıngidişatındabiryüzeyselyaklaşımsöz
konusudur. Gücünüzü konuşturmayın, demiyorum. PKK'ye
karşı da savaşabilirsiniz. PKK içinde özerkliği daha da tırmandırabilirsiniz.FakatPKK'nindebazıyasalarıvardırvebu
yasalar sizi vurur. Akıllı olun, diyorum. Zihinsel lümpenizm
terkedilmelidir.PKK'dekiyasalarciddidir,ölümkalımyasalarıdır. Bugün burada özgürlük savaşının üzerine yürüyenler,
bir yasa uygulamak için gidiyorlar. Burada bu kadar büyük
birsabırlaçalışıpdidinenler,PKKyasasınıngerekleriiçinbunuyapıyorlar.Bunlarahmakdeğiller,büyüktutkularısayesindeböyledirler.Buişebukadarkanvecanverenler,gerçekten
buyasalarınhatırıiçinbunuyapıyorlar.Bizenüstsorumluluk
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düzeyinde bu işlere yol aldırırken, bu yasalara dikkat edeceğiz.Buyasalarınbenimöznelirademinbileüstündeolduğuna
ve benim öznel irademin bile bu yasalara tabi tutulduğuna
inanacaksınız.
PKK'deki yasaların durumu budur, PKK'deki işleyişin durumu da budur. Dolayısıyla eğitiminizde ısrarlıyım. Eğitiminizçokeksiktir;sizdebunungetirdiğiyüzeysellikegemendir.
Bunun için keskin eleştiri yapmadım. Bazı durumları açıkça
belirttim. Kişinin biraz kendisini görmesine ve tanımasına
katkıdabulunmakiçinbunlarıaçıkçabelirttimveoldukçayararlı oldu. Hepinizin kendi gerçekliğinizi daha iyi tanımanız
içinbunlarıyaptım.Bukesinlikleönemlidir.Bunlargeleceğinizi belirlemede etkili olacaktır. Yanlışlıklar kurnazlık yaparakaşmakla,altındangeçmekle,üstündenatlamakladüzeltilmez. Yaşınız elliye ulaşır, saçlarınız ağarır, ama yine de bu
yöntemlerle sonuç almak zordur. Ne kadar inatçı ve iddialı
olursanızolun,enbüyükinat,enbüyükinatçılıkPKK'niniradesidir.Kişiliğinizinekadardayatırsanızdayatın,bendeiddiaediyorumki,PKK'ninkolektifbirkişiliğivardır,bubütün
iradelerden daha güçlüdür. Düşmanın iradesini bu kadar sökenbirirade,elbettekendimensuplarının,kendiiçindekigafillerinveyayetmezleriniradesinidebükerekeritir.Bunadikkat etmek gerekir. Ayrıca bundan böyle muğlaklığa yer verdirmemekçokönemlidir.Sözcükdüzeyindesarfettiğinizşeyleri biraz öze indirgeyin. Partinin çok belirgin ve gelişen bir
değerlendirme gücü vardır. Kendi adına yapılan her faaliyeti
değerlendirebilir.Tecrübelerinedayanarak,kendiadınakimin
neredeneyaptığınıistenildiğiölçüdeolmasadaçokkısasürededeğerlendirmekabiliyetindedir.Dolayısıylabireyselkurnazlık yöntemleriyle, ayrıntıları öne çıkarmakla, yanlış yöntemleriısrarlagündemleştirmeklesadecekendiniziçinçokiyi
birfırsatıçokkötüdeğerlendirmişolursunuz.Böyledeğerlendirmelerdeazdeğildir.
Eğer part il il ikt e bir idd ia n ız vars a, fırs at yer ind ed ir.
PKK'nin yürüyüş hamlesi, gerek ulusal kurtuluş saflarında
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gereksekendiiçindekibirlikolayındasonuçalıcıbiraşamadadır.BizKürdistan'dabirçokağatanıdık,birçokörgüttanıdık, birçok önderlik de tanıyoruz. PKK'nin bugün hepsinin
üstündebiriradegücününolduğuaçıktır.Sizsorunlarıdüşünmetarzınızıneniyisiolduğunudüşünebilirsiniz.Amabenen
iyisi,enaçığı,ennetolanıpartiningeneliradesidir,diyorum.
Onuformüleedipsunuyorum.PolitikRaporbçimindeveçok
çeşitlitartışmalarlabunuyapıyorum.Sıradanbiranlamakabiliyetiolanlarasunduğueleştirilerdegerçekpayıvardır.Kesin
dikkatealınmasıveyerinegetirilmesigerekenhususlarvardır.
PKK'ninbelirlibirdüzeyeulaştığınıiddiaedebilirim.Heralanında yapılan tartışmalar ciddidir. PKK'nin ideolojik, politik
ve taktik düzeyi, sorunları ele alma ve çözümleme gücündedir.Aslındaeleştirilervesaptamalaroldukçayetkindir.Kesin
dikkatealınmayıgerektirir.YaniPKK'ninçocukörgütüolmadığına,bugüngerçektenenhatırısayılırgüçlüdeğerlendirme
örgütü olduğuna emin olmalısınız. PKK doğru düşünüyor,
doğrutavırgeliştiriyor.Bütünbunlarıveriolarakalmalısınız.
Bukonuşmamlabirözeleştiriolayınayönelirken,bazıyüzeysel yaklaşımlar kadar, özellikle yöntemi tutturamamaktan
ötürü fırsatı değerlendirmeme biçiminde içine düşeceğiniz
olumsuzlukları önlemek açısından vurguladım. Tehlikeyi birazdaböylesivrigösteripdüzeltmek,yaniözeleştiriylekendini düzeltme şansını artırmak için yaptım. Benim sorunum
bazı kişilerin mahkumiyeti veya affı değildir, PKK'deki gerçeğibirkezdahavurgulayarakanlatmaktır.Benimbütüneleştiritoplantılarınakatılmamıngereğivarmı,bilmiyorum.Bunun için kendimi burada tutuyorum. Gerekirse katılırım. Zamanzamangelipsözlerinizidinliyoruz.MademkiPolitikRaporbizimtarafımızdansunuldu,kuşkusuzbutemeldegeliştirilecek eleştiri ve özeleştirilerde de söz almamız yerindedir.
Bugereklideolabilir.
Benimbudurumlarailişkinsöyleyeceklerimazçokbunlardır.Herkesingeliştireceğitavırbirölçüdebellidir.Kendigerçekliğinize bağlı olarak ilk adımları atıyorsunuz. Siz buraya
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geldiğinizde de vurguladık: Buraya ne kadar suçlu ve zayıf
gelirsenizgelin,eğerPKK'yeinanıyorsanız,yinePKK'nindönüştürmegücüneinanıyorsanız,busizeyolaldırabilir.Bunlar
başlangıçtaki kayıtlamalardır. Ama aynı etkinlikte şunu da
söyledim:PKKsonuçalmasınıbilir.Ölümünemalolsadave
bazılarıçatlasada,kendiyasalarınıkonuşturmasınıbilir.Bunudaözenlevurguladım.GerçektenPKKdünyadakendisini
eniyieğitenörgüttür;eğitimedeğerverenörgüttür;özeleştiri
silahıylaolsun,eğitimleolsun,hertürlüyoldaşçadestekleolsunkendimilitanlarıveönderlerineeniyişansıverenörgüttür.Amabununkarşısındadilediğiniziyapacağınızıdasöylemeyin. Bu da doğru değildir. PKK'nin yasaları vardır. Aştın
mıyakalanırsın.Bunadainanmakgerekir.Biryasagücüaltında yaşadığımızı bilmek gerekir. İdeal olan her şeyi yapın,
ama çiğnenmeyecek anlamda, kaba ve ters yöntemlere düşmeyecek bir biçimde kendinizi ayarlamasını bilin. Örneğin
şimdi suçlu kimdir? Yaklaşımlarınızda biraz da bu tehlikeyi
gör üy or um. Sor unl ar a dah a der in yakl aşm an ız ger ek iy or.
Doğruyaçekmedesabırsız,kestirmecivepolemikçiolmamalı;derinlikvesabırladoğruyaçekilmesinibilmelisiniz.Örtbas
etmekle,geçiştirmeklesüreçlerdekikaranlıkyönleriaçığaçıkaramazsınız. Dolayısıyla bu özeleştiriyle alabileceğiniz sonuçlarıeniyibiçimdealmanızıdiliyorum.
Dediğim gibi, bu konuda elimizden gelen desteği veririz.
Buradayız,zamanzamangelirim,tartışılabilir.Toplantısüreçleridışındadatartışılabilir.Benimsüreklikatılmammümkün
değildir.Amayararlıolursahemdışarıda,hemtoplantıaralarında ve hem de buraya gelerek katkımızı sunmaya devam
ederiz. Ben şimdilik konuşmamı böyle tamamlamaya çalışıyorum. Hemen soru sormak isteyen varsa cevap verebilirim.
Özelliklekonferansınşimdiyekadarolansürecineilişkinsoru
sormakveyahatırlatmadabulunmakistiyorsanızdinlerim.Yineaçıklıkgetirmekistediğinizhususlarvarsasöyleyin.Hatta
kalmamgerekiyorsa,onudabelirtebilirsiniz.
Başarılardilerim.
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PKK'De SeVGİ SAVAŞLA ÜreTİLİr*

S.: Sonuçolarakbenimçıkardığımşudur:Şenerodönemde bu istem doğrultusunda hareket ederek, kendisini daha
güçlükatmaçabasıiçinegirdi.
–Dinledik.Çokşeysöylenebilir.Herarkadaşımızınüzerindeçokçaduracağımıza,birkaçarkadaşımızınüzerindedurursak, çözümlemeyi bazı olgular, olaylar ve ilişkileri üzerinde
yoğunlaştırırsak,dahaiyibiryöntemlesonucagidilebilirdiye
düşündük.Dolayısıylacezaevindekibütünyoldaşlarınüzerindetektekdüşünmemizhemmümkünvehemdegereklideğildir.
BaştaM.S.'ninüzerindedurduk.BugünS.arkadaşın,yarın
belki başkasının durumu üzerinde duracağım. Aslında epey
gerçeksöylendi.Arkadaşlarınkavrayışgücüfenadeğil,iyidir.
İsabetli değerlendirmeler var. Epey ortak noktada buluşuluyor.Benceoldukçayoğunlaşangörüşlersözkonusudur.Yalnız S.'nin yaşadığı bazı önemli konular var. Bazı arkadaşlar
(*) Konferansın eleştiri ve özeleştiri bölümünde S. arkadaşın özeleştirisi
sırasındayapılandeğerlendirme.(W.S.)
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bu durumun sorgulanmasını istediler. Bazıları da henüz subjektivizm mi, yoksa objektivizm mi olduğu belli olmayan,
amaikisinindeiçindebulunduğuyaklaşımlargösterdiler.Bazılarının iyi niyetlerini ve hayallerini konuşturdukları da görüldü. Hiç şüphesiz S.'nin yaşadığı gerçek, genelde bir parti
gerçekliğidir,partiiçindeçeşitlikişiliklerinnedurumdaseyrettiğigerçeğidir.BellikizindandadaPKK'lileşmeolayıveya
PKKadıaltındaşekillenmeleroldukçakendiniyaşatabiliyor.
Kimiçokcüretliveaçık,kimikapalı.
Bizdeğerlendirmelerigeliştirirken,şunuhepdikkatealmalıyız:Geneldeçizgiiyi,amaüzerindegünlükolarakdüşmana
karşı yürütülen mücadeleyi bunlar ne kadar etkiliyor? Hızla
mıetkiliyor,yavaşçamıetkiliyor?Yoksaengelliyormu?Buna büyük değer biçmek gerekiyor. Benim yaşantım, benim
günlükyaşantımdüşamanabirdarbemidir,yoksadolaylıda
olsaarkacephedendüşmanabirdestekmidir?Yadanötralbir
durum mudur? Sorumlu devrimcilik buna mutlaka bir cevap
vermek durumundadır. Bunun geleceğe yansıtılması kesin
olarak sorumlulukla bağdaşmaz. Bu oportünizme götürür.
Kendini çok ağırlaştırma, kendini geçmişe çok dayandırma,
geleceğe yayma, günceli ve somut acil görevini bilememe:
Böylebirkişidenherşeyçıkabilir,amaaslabirdevrimcikişilikçıkmaz.
Öyleanlaşılıyorki,geneldebütünbuadaylarımızınpratiğini,özeldezindankaynaklıpratiklerideğerlendirmemizi,eleştirmemizi ve özcesi bir sonuca gidilmesi gerektiğine ilişkin
yaklaşımlarımızı anlamadınız. Özellikle S. arkadaşta bunu
göremedim. Arkadaşların görüşlerinde dile getirildiği gibi,
dinlememetarzındabirdurumdayaşandı.Önemlibirdoğrultuda dinlemiştir de. Düşman henüz onu nasıl yansıtacağının
hesabıiçindedir.Bukadaranlatımdansonrapartiyikavramaması mümkün değildir. Çok açık değerlendirmeler yaptık.
Normalde uluslararası kamuoyunun bile bizi dinlemek için
yarışırcasına geldiğini ve düşmanın bu konuda özel bir çaba
içindeolduğunugözönünegetirdiğimizde,sorumlubirPKK
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kadr os un un dinl em em es i tab ii çok gar ipt ir. Bunl arl a çok
önemli sonuçlara ulaşmaması da düşündürücüdür. Sanırım
dikkatçekmekistediğinizvetambaşaramadığınızdabudur.
Bununinatçıbirkişiliklenekadarilgisiolabilir?Bazıarkadaşlarpohpohlamadediler.Çokpohpohlanmışbirkişilik.Bunun da ne kadar yeterli bir değerlendirme olacağı bence düşündürüyor.Bütünbunlararağmen,bizihiçdinlemeyecekkadargerçektenkendiniyitirmişmidir?Dinlemişmidir?Dinlememişseneden?Gerizekalıbirideğil,oldukçainceruhlubir
tip.Öylemidiyorsunuz?AmabizKürdistanhalkınınkaderini
ilgilendiren çok değerlendirme, çözümleme ve talimat geliştirdik.Kitlelerigördünüz.Sıradaninsanlarınbilebüyükkatılımınıgördünüz.Burayagelençoksayıdainsanıngelişmeleri
dinlemesi,anlamasıveayakuydurmasısözkonusudur.Tabii
dinlememeolayınıS.'degörmekbizidahaçokdüşündürecektir.Ensonsözcüğündebileısrarlaeskitavrınısürdürmesi,dile getirdiğimiz gibi net olamaması, zindanı yaşaması, Diyarbakır Cezaevi'nden çıkmaması ilginçtir. Bazı arkadaşlar da
izah ettiler. Çok yoğun bir savaş yaşanmıştır. Ama bu arkadaşlar,“S.arkadaşSovyetDevrimi'ndenyetmişyılsonraortaya çıkan ve hala eski sloganları haykıran yaşlı bir adamın
trajikdurumunuyaşıyor”dediler.Bazıarkadaşlarböylesöylediler. Bütün bunları dikkate almalıyız. Arkadaş da dikkate
almalı.Hiçşüphesizdahadeğişikkonuşanlardaolabilir.Başkaalanlardandakonuşanlarolur.Amaacababirkişikendini
bukadartartışmanoktasıhalinegetirmehakkınasahipmidir?
Mücadelemizin içinde yaşadığı süreç buna imkan veriyor
mu? Özellikle sorumlu bir kadro bunu mutlaka değerlendirmekzorundadır.
Çokcanalıcıbirsavaşıyaşayanbirortamınsorumlukadrosukesinliklenasılolmalıdır?Hersözüneveheradımınadikkatedereknasılkarşılıkvermelidir?Eğersizbunubilemiyorsanız(kibenbirazdahagenelolarakbunubiryetmezlikolarakgörüyorum),çokşeyiniziyitirmişsiniz.Yaniduygularınız
olabilir, gerçekten yaşama hakkınız olabilir, çok şey olabilir.
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Amaçokhakkıolanveyaşamasıgerekensavaşınkendisidir,
mücadelemizin kendisidir. Bize bağlılık olayında PKK'nin
ideolojik ve politik doğrulutusuna, en önemlisi de şehitlerin
vasiyetindebelirtilenleregerçektentambağlıysak,mevcutsavaşa birincil derecede yer vereceğiz. Ben size bunu birçok
kez anlattım. Neden savaşı en öne alacağız? Neden her şeyi
savaşiçinseferberedeceğiz?Gerekirseyüreğimizibastıracağız, gerektiğinde beynimizi müthiş kılacağız. Bunları boşa
konuşmadığımı sanıyorum. Kafalarınız ne kadar sert olursa
olsun,duygularınıznekadartaşırılmışolursaolsun,busavaş
gerçeğinebağlanmayanbiryaşamınbeşparalıkdeğerininolmadığınıbileceksiniz.Bundan“intiharvaribirbiçimdesavaşa
katılın”sonucuçıkmaz.Hemen“bendegerillayavarım”demenizi istemiyorum. Verilecek her şey mevcut savaş gerçeğinde veya onun günlük sorunlarına verilmelidir. Verilmesi
genelbirolaydır.
Bütünhalkınbutemeldeayağakalktığınıbiliyorsunuz.Bir
Kurtalanköylülerinin(kidahadünyenimücadeleyekatılmışlardır), ölümüne zulmün üzerine yürüdüğünü, yüzlerce ve
hattabinlerceköyünbukonudahazırolageçtiğinigörüyorsunuz.Bunlarhiçbilinçalmadılar,bunlarıörgütleyemedikbile.
Ama kontraların üzerine nasıl yürüdüklerini izliyorsunuz.
Binler,onbinlergünboyukontralarlaçatıştılar.Peki,bunedir?
Bu size hiçbir şey anlatmıyor mu? Bir savaş kadrosusunuz,
savaşınyürütücükadrosusunuz.Evet,hiçdoğrudürüsteğitip
örgütleyemediğimizonbinlergerçeğiböylekavramıştır.Sizin
çokyetmezbirönderliğinizeveimhatehlikesinindeolacağınıçokiyibilmelerinerağmenkitlelerinböyleyürümelerinden
ciddisiyasalsonuçlarçıkaramıyorsunuz.Veyagündeminhalk
tarafından da karşılandığını açıkça göremiyorsunuz. Bu durumdaçokbüyükbirsiyasalkörlüğünüzvardemektir.Belki
dezortedaviedilecekbirsiyasalhastalıkiçindesiniz.Sıradan
birhalk,ensonPKK'yekatılanbiryönetim...Şimdibunların
gündemi yakalaması bir gerçektir. Bizim yıllardır sözümona
PKK olayını yaşamamız mı, güncele böyle yaklaşmamız mı
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birgerçektir?Bunubaştandavurgulamıştım.Öyleanlaşılıyor
ki, oldukça katılaşmıştır. Sadece zindan pratiği için söylemiyorum. Genelde yaşamadığınız politik düzeyi izah ettik. Gayetanlaşılırvekesineğitimgerekiyor.Anlaşılıyor,denemeve
sınama gerekiyor. Ama bunda kemikleşmek, kemikleşmeye
veya“benbuyum”biçimindekişiliğesığınmayıısrarlasavunmak kesinlikle oportünizmdir. Bunun öyle kişinin iradesi,
devrimci alışkanlığı ve hatta karşı-devrimciliği ile alakası
yoktur. Bu, oportünizme görkemli bir başlangıçtır, görkemli
biroportünizmdir.Budahasonrahertürlühastalığagidebilir.
Kimikarşı-devrime,kimitasfiyeyegider;kimisağasapar,kimi reformizme gider. Kimi de intihara gider. O da olumsuz
birçıkıştır.
S. herhalde bunun en katı görünümlüsü olmaya bayılıyor.
Veyahenüzbunukararlaştıramadığınısöylüyor.Amaseyrettiğinokta,bukonudakibütündeğerlendirmelerimizdendeanlaşıldığı kadarıyla, gerçekten oldukça sakıncalıdır. Şimdi neden buraya geldi? Çözümleme ve sonuca gitmek için, eğer
parti tarihine doğru yaklaşsaydı veya yaklaşsaydınız, aslında
bir hayli sonuç alıcı durumlar söz konusu olurdu. Çünkü bu
PKK'deyalnızcabirS.inadıveyabirbaşkasınıninadıdeğildir. Konferansta tartıştığınız için söylüyorum. Böyle birçok
örnekvar.Buinatlarınçokkötüinatlarolduğunuvedahasonra kendilerini en ölümcül noktalara bağladıklarını gördüklerinde epeyce üzülecekler. Güncelliği devrimci tarzda yakalamak yerine, oportünizmi mükemmelce temsil etmeye bayılmaknedir?Bundannezevkalınıyor?Bunubendeanlamaya
çalışıyorum. Birçok düşünce olmakla birlikte, ben daha da
sentezlemek ve esas noktalara bağlamak istiyorum. Bir kişininçözümüsadeceokişiiçindeğildir,belirtildiğigibiçoğunuzundurumunaaçıklıkgetirmekiçinvurguluyorum.Bunun
altınıdaözenleçizeyim.Bizimçözümlediğimizbirolay,gerçektenherkesinazçokdersçıkarmasıiçindir;sadecebirkişinin özgünlüğünü ortaya koymak ve çözüme götürmek değildir.S.halkasıPKKiçindebukonumuilebellikihaylieleşti253

rilerevetartışmalarayolaçacaktır.
Parti açısından biraz da sonuç alıcı ve tamamlayıcı değerlendirmelergeliştirmekzorundayız.Tabiikendinizipolitikleştiremezseniz, onun pratik ifadesi haline getiremezsiniz; zaman açısından değerlendiremezseniz, başarılı olamazsınız.
Birgündeherşeyiistemekdedoğruolmuyor.Yıllarınpolitikleşmeyen ve örgütleşemeyen yapısı oldukça zor durumdadır.
Siz bile kendi kendinize inanmadığınızı söylüyorsunuz. Bu
toplantıdaçoğunuzfarkettiniz;bizimbeklentimizleortayaçıkangerçek,bupolitikadan,gerçektenPKK'ninpratikselgelişmesinden uzaklığınızı veya gafletinizi gösteriyor. Bu uzaklığınnasılkapatılabileceğinisizeaçıklamıştım.BirPolitikRaporuiyiinceleyemezseniz,sizinsorunlarınızdahepöyleolur.
Bu temelde de kimse size politik paye biçmez. Şunu sıkça
vurguladım:Kendiniçokabartılıkılmamakkaydıyla,güncele
cevap vermek isteyen politikacılık ve bir örgütçülük varsa,
önderlik demek kesinlikle bu konulara güç yetirebilmek demektir,dedim.Yinebukonulardaeleştiriveitirazımınolmadığınısöyledim.Şuimkanımabakın.Sizbunudaanlamıyorsunuz. İlle şımarıklık, çocukluk diyorsunuz. Ama bu sadece,
S.'nindurumundadeğil,çoğuinsanınçeşitlidüzeylerdeyaşadığıbirolayoluyor.Politikanlamdaşımarıklıktanbahsediyorum.Kişiliklerihedeflemiyorum.Benbunabalonlaşma,kendinibalongibişişirmediyorum.Bunu1984'tesöyledimvebu
aslındabirazdagenelleşenbirdeyimhalinialıyor.Kendipratiğimiizahederken,enzorsüreçleribendeyaşadım,dedim.
Şimdi PKK demek, onun çizgisinde yürümek demektir. Bu
aynızamandasavaştanvazgeçmemekanlamınagelir.Zindan
direnişçiliğinin, 14 Temmuz direnişçiliğinin anlamı budur.
YanieğerMazlumlar,HayrilerveKemallerbirşeyifadeedecekse, bu eşittir, savaş sürecektir. Evet, iki sözcükle: Savaş
sürecektir! Bu kadar çekiştirmenizin anlamını bulamıyorum.
Sizde bu değerlerin büyüklüğüne bağlanma güçlü olmalıydı.
Üzerinden on yıl geçiyor. Hala onlara nasıl bağlanmanız gerektiğini bile kestirememenizin çok ciddi bir kopukluk oldu254

ğunubelirtmeliyim.Uzakdüşmüşlük:Bunuböyleyerindedeğerlendirmeliyim.
Bundandahemensavaşagirinsonucuçıkmıyor.Hayır,bu
“sol”biryaklaşımdır,buçıkmazyoldur.Bizdebirkişisavaşır, yüzde doksandokuzu yardımcı olur. Siz savaş çizgisine
yardımcı olmasını bile bilmiyorsunuz. Dikkat ederseniz ben
elimefazlasilahalmışdeğilim,bizzatsilahıkaparaksavaşacakdurumdadadeğilim.AmaTCtarihineveTürkegemenlik
sisteminedayatılansavaşımıngerçektensoluğu,fişeğiveyüreği olduğumu söyleyebilirim. Bunlar olmasaydı, düşmana
kurşunsıkmayıbiryanabırakın,buinsanlarınnerededuracağınıdahikestiremezdik.Eniyimilitanarkadaşlarvardı.Ben
1981'deburadakonferansıgeliştirirken,enyiğitmilitanarkadaşlarımızdanbiriolanMehmet Sevgat,“BizBaşkan'ınarkasından gülüyorduk, ülke diyor ve tekrar ülkeye gidip savaşmaktansözediyordu.Oysabizherşeyikoyuvermiştik.Neülkesi,nesavaşı,nePKK'si?”diyordu.Eniyimilitanındeğerlendirmesibuysa,artıksizdiğerlerinideğerlendirin.Birsavaş
çizgisidir.Birsavaşolayınasılgeliştirilir?Ki,busavaşolayı
daherşeydir.Bakın,bendebiryardımcıyım,amatümgücümükullandım.Benimdeduygularımvardı;sizinkindendaha
fazlabenimacılarımveızdıraplarımvardı.Amahiçbirinisorunyapıptemelişinönünekoymadım.Tamtersineonlarıda
buişekatıkettim.Çizgidevrimciliğindensözediyorum.Size
birkişinintümduyguları,acılarıveızdıraplarıylakendininasıl bir çalışmaya adaması gerektiği konusunda ipucu veriyorum.İnşallahanlayacaksınız.
Sürekliburadayız.Yanlışsonuççıkarmayın.Aşkagelipsavaşafırlamayın.Hayır,sonuçbudeğildir;sonuçyüreğindeve
beynindebirşeyleribirazduyabilmektir.Önceburadanbaşlamalısınız.Benöyleçoksavaştarzıgördümki,bunlarınbana
ve silahımıza zarar vermekten başka bir işe yaramadıklarını
da söylemeliyim. En az savaştan uzak duranlar kadar sözümona savaşıyor denilenlerin de bu çizgiye ve bu çalışmaya
darbe vurduklarını belirtmeliyim. Yanlış değerlendirmelere
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gitmemeniz için bunları vurgulamalıyım. Dediğim gibi bazıları savaşa çok kapalıdır. Bazıları da savaşıyoruz diyorlar,
amasavaşazararveriyorlar.İkisideyanlıştır.Devrimciçizgi
farklıdır. Şuraya getiriyorum: PKK ilginin odak noktasıdır,
PKKçalışmanınesasnoktasıdır,PKKbeyinveyüreğinzamanındaölümüneyatırılmasıdır.PKK'ninherzamaniçinbirçalışmasıvardır.Dünkükonuşmamdaşunusöyledim:Çoğunuzuzavallıolarakgörüyorumvebazılarınızınsavaşaintiharvariyaklaşmasındançekiniyorum.Bazılarınızındaistemeyeistemeye zorlanacağını görüyorum ve bunun da militanca bir
yaklaşımolmadığınısöyledim.Şunudaekledim;günümüzde
bu savaş iyi ve zevkli yürütebilir, dedim. Bakın, en feodal
milletvekillerinin çocukları bile mücadeleye gönüllü katılıyorlar.PKKolayıbunoktayagelmiştir.Savaşızevklibirolay
halinegetirmiştir.Saraylardabüyümüşlar,parlamenterlereait
yerlerdebüyümüşler,amakaçıpsavaşakatılıyorlar.Hepside
onaltı-onsekiz yaşılarındaki gençlerdir. Köylülerden bahsettik.Onlardırbizimgerçeğimiz,onlardırbenimuğrunasavaştığımgerçekler.
Şimdi siz de biraz tartıştınız, üç ay buradaki varlığımdan
bahsettinizvehalabazıgerçekleritartışıyorsunuz.S.'ninşahsındadilegetirilendurumlardanbahsettiniz.Evetfizikselolarak burada, ama birçok bakımdan başka yerde. Dinlemedi;
acil görevler, PKK'nin temel görevleri konuşuldu, oralı bile
olmadı.İşteolgusaldediğimizyenibirsürecialıyor,heponu
tekrarlıyor,ondefatekrarlıyor.Bubizimmücadelemizingüncelsorunlarınınekadarkarşılıyor?Savaşolgusunabağlanmayıbirnoktahalinegetirdim.Soluksoluğa.Evet,tamönüçyıldırböyleyim.Yanibusavaşısürdürürkenhiçsıkıntımolmadı,
demiyorum.Amaşöylebirözelliğimvardır:PKK'deörgütün
siyasalveaskerigelişimindeveyönetilmesindeyersizikisözcükoldumufırlarım.Çokaçık,çoksertcevapveririm.Hele
karşımdakisorumluise,ilkeldensorumluysavebirazdagüçlübiradamsa,gerçektendeikiyakasındantutupsarsarım.
Partimizinçizgisigeneldebirkitlesavaşçizgisihalinegel256

miştir.Kitlelerinbile“artıksavaşçizgisiyleoynamayın”çığlıklarıdaKürdistansemalarındayükseliyor.Hertürlüinatlarınarağmen,bütünPKKkadrolarıbumücadeleninkomutanları
ve savaşçılarıdır. Her şey çok açık. Şimdi başka telden çalmaksizezevkveriyorsa,oayrıbirsorun.Busıkıntınızıgideriyorsa, kendini tatmin aracı olarak başvurulabilir. “Sohbet
eder, rahatlarım” tartışması sizin için bu temelde bir rahatlık
aracı ise söylenecek fazla bir şey olmaz. Ama bu kesinlikle
politikbirtavırdeğildir.Yalnızbenimbudeğerlendirmelerim
acabaisabetlimidir?Özelliklearkadaşımızındurumunuortayakoymada,gerçeğitamvenetolarakaçığaçıkarmadayardımcıolabilirmi?Bendetamöyledir,demiyorum.Sorduğum
bazısorularıdahadageliştirebiliriz.Bunlaradayalıolarakşunu da sorabiliriz: Dünkü konuşmamda PKK içindeki önderliksel şekillenmelerden söz ettim. Birinci, ikinci, üçüncü ve
hattadördüncükategorilerdensözettim.Şimdimevcutdurumukavramakiçinherşeyigözönünegetirebiliriz.
Öncellikle şunu söyleyeyim ki, yürüttüğümüz bir kuruculukgörevivar.Öyleanlaşılıyorki,bunudahadakapsamlıgötüreceğiz. Olumlu ve olumsuz bütün yönleriyle götüreceğiz.
Bubenimişim.Benişimiayarlarvesürdürürüm.İçeridenve
dışarıdantümengellerekarşısürdürürüm.Bütünbunlarıarkadaşınönderlikseldurumudahaiyikavramasıiçinveya“butip
gelişmelerin neresindesin?” sorusuna cevap verebilmesi için
söyledim.Hemenbelirteyimki,adınısıkçaettiğimizbuilişki
belki de sınırlı olarak kavrayışa çıkarıldı. Belki de arbartılı.
Belkidahaabartılı,belkidahaaz.Budaokadarönemlideğildir.Belkihalklı,belkidehaksızgerekçeyedayandı.Olsunbiz
yine de ihtiyat payı bırakalım. Hatta S.'nin bazı endişelerindensözettiniz:Kurtarılamazmı?Budabirdüşünce.Hatalarımız olabilir, yetersizliklerimiz olabilir. Vardır, demiyorum;
ama bazılarının sandıkları gibi olsun, S.'nin sandığı gibi olsun.Yaklaşımı,beklentileri,tümüyleduyduğuvedüşündüğü
gibi olsun. Ama buna rağmen, hepsinin üstünde o tasfiyeci
unsurlaolanbirilişkisivardır.
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Tasfiyeciunsurtambirhinoğluhin.Yanianasınınhasçocuğu.Takipçi,biziizliyor.Şimdibununsınıftemelideolabilir.
Beni mükemmel izliyor. Hem de içinizden hiçbirinin tahmin
edemeyeceği kadar. Bunu gördüm. Bizim Kürdistan'da nasıl
birolayolduğumuzuveneyiortayaçıkardığımızıçokiyibiliyor.Nasılbiliyor,bunanasılulaşmıştır?Benimiçindebirsorudur.Amabiliyor.Öneminedir,gelişimözelliklerimiznelerdir,bunlarıeniyibiçimdekavrayarakkendinegöreeniyisonucuçıkaranbiridir.Bunoktaçokönemlidir.Oçokeleştirdiğiniz,“şukadararkadaşabağlı”veya“genelişukadaretkilemiş”dediğinizolayıaçığaçıkarmakiçinsöylüyorum.
Bizim çıkışımızı, bir başka deyişle yükselişimizi kendime
göretabiideğerlendiriyorum.Bunlariçintemelilgiodağıiki
türlüdür:Bazılarıcanıgönüldenkatılmavebirlikteyolalma,
bazıları da hesapçı bir tutum içindedirler. Bu ilk günden günümüzekadardevamedenbirolaydır.PKKçözümlemelerinde olduğu için değiniyorum. İyi incelemesini bilin. Aslında
zeki olsaydınız incelerdiniz. Katılımlar vardır; çok özlü, dürüstvetamöngörülenönderliktarzındaolduğugibi,çoksinsice, hileci ve hırsızca katılımlar da vardır. Bu yaygın bir
olaydır. Günün moda deyimiyle bir verir, on alır diyelim.
Evet,birkoyuponalma:Böylekatılanda,kölecebağlananda
vardır.Bizimtemsilettiğimizçıkışakarşıgelişenbusonolay
özelliklekonferansıngündeminioldukçaişgalettiğiiçinvurguladım. Çoğunluğu bir koyup on alma veya hiç vermeden
çokşeyalmabiçimindeoluyor.S.arkadaşınörnekteşkileden
ve uç noktaya varan özelliği, bütün gelişmelerin bileşkesini
izliyor,önderlikselgelişmeyiizliyor.Nasılolacağınıvenasıl
vuracağınıçokiyihesaplıyor.
Şimdi sizin de hangi temelde katılımcı olduğunuza karar
vermekiçin,S.arkadaşınbukadarderindenkatıldığıbirolayı
çözümlememiz gerekir. Bu olayda duygusal yönün ağırlıkta
olduğu biliniyor. Bu da S. arkadaşın politik gelişmesini ve
kendiniçözümlemesiniengeller.Karşıdakitipsonşahane(!)
değerlendirmelerinde ne diyor, okudunuz mu? Elinizde var.
258

Oldukçamıhgibibirdeğerlendirme,öyledeğilmi?Değerlendirmelerinde Lenin'in 2. Enternasyonal'e ve Plehanov'a karşı
çıkışını, son olarak da günümüzde “Yeni Dünya Düzeni”ne
karşınasılenbüyüktarihseldevrimcirolüoynadığınıelealıyor. Tabii hepsi de bize yönelik suçlama temelinde ele alınmıştır. Noktası noktasına ne olduğumuzu anlatmaya çalışan
satırlarıdavar.Halendeuğraşıyor.PKK'ninoldukçaçürümüş
yanı olarak bizi görüyor. Kendisi ise “Diriliş Kanadı” adını
alıyor.Şimdibunlarneyiifadeediyor?Gerçektençürümenerede,dirilişnerede?S.arkadaşımızkendisinitamdabuolay
içindegörmelidir.Adambirdirilişten,birçürümedensözediyor.Önemlidir.S.baştaolmaküzere,çoğunuzbuyaşamınetkisialtındasınız.
Kişileridevredençıkaralım,sonuçlarıveilişkilerigözönüne getirelim. Çünkü savaşa gelememekten, savaşa yardımcı
olamamaktanbahsettiniz.Şimdisormakgerekir:Çürümenerede?S.'ninbizidinlememesi,bukonudazorlanmasıneyiifadeeder?Çürümeyisözümonabiztemsilediyorsak,dirilişneredevenasıl?Benherşeyimizledipdiriolduğumuzusöylemiyorum, ama tartışmalarda ortaya çıktı ki, yaşam noktalarını
bizyakalamışız.Bençürümeninneanlamageldiğinigerçektençokiyibiliyorum.Çürümenindeötesindeçokkötübirkokuşmanınneredevenasılolduğunudabiliyorum.Sizbuhavayıteneffüsettiniz.Kendimiyinedahiyerinekoymayayım,
amasizin“ana”diyebağrınızabastığınızkadınaben1982'de
provokatördedim.Bakın,sizeumutışığıolsundiyesöyleyeyim.1982'deobahsettiğiniz“ana”danbirkasetgelmişti.Hepimizdinledik.Sanırımburadatanığıdavar.Bazıarkadaşlar,
“ne güzel konuşuyor” biçiminde yorum yaptılar. Ben politik
nedenlerle bir şey demedim, ama o anda içimde bu kadına
karşıbirnefretduydum.Ayrıcaoandaarkadaşlarınduygularınıdabastırmakistemedim.Nefret:Teksözcükleböylediyebilirim.Yineiçimden“bubirprovokatördür,tahrikçidir”dedim.Buduygularımızamanzamandışadayansıttım.Birkişiliktenbahsediyorum.Kişiliknedir?PKKiçindekilerinyüz259

de doksan-dokuzu kişiliği böyle yüzeysel anlıyor. S. arkadaşın üzülmemesi için söylüyorum. Duyguları böyle, ama benimkitekbaşınaböyle.Benyanlışdaolabilirim.Onlarınhepsi de doğru olabilir. Ama ben buyum işte. Böyle düşündüm,
böyle mahkum ettim. İster hoşunuza gitsin, ister gitmesin.
1982'dedurumbuydu.
Değerlendirmeminüzerindenonyılgeçti.Buyıllarınbize
ne kadar gerekli olduğunu bilmiyorsunuz. Arkadaşlarımızın
duygularıdırdiyebirşeydememiştim.Amayinedemücadelemi sürdürdüm. Benim de bir düzenim vardır. PKK olayına
veKürdistanhalkınayaklaşımımızsonuçlarıylabirlikteortadadır.Benimbağlandığımveyabanabağlananduygularınsavaşlailişkisinigörün.Bunlarıgöreceksiniz.Duygularınyüceliğindenbahsetmekistiyorsanız,bunlarıgöreceksiniz.Benim
dedelikanlılarveyakızlarlailişkilerimvardır.Amabunlarsavaş ilişkisidir. Bu önemlidir. Birileri seni bu gerçeğin dışına
çekiyorsa,budüşürücüilişkitarzıdır.
Diyelim bağlandınız. Ama sizi nereye çekiyor? İşte yirmi
tanesiİsveç'te.Bunuanlayacaksınız.Bununpolitikaylailişkisinedir?İsveç'teolunmasınınpolitikbirolguolduğunubileceksiniz.Oradaolunmasınınöyleİsveç'ininsanseverliği,hümanizmifilandeğildir;tersineonlarbukavramlarafazlayakın da değiller. İyi biliyorum: Siverek'ten üçyüz tane adam
çektiler.Siverek1980öncesinindirenişkalesiydi.Şimdisönmüş. Neden acaba? Üçyüz adam İsveç'te. Doğru dürüst tek
biryiğitbileçıkmıyor.Sivereklilerkendilerinisözümonayiğit
sayarlar. İsveç'le ilişkileri neden? Bunlar arasında sözde önderlerdevar.Hepsininduygularıvarsanırım.Ben1980'lerin
başındaodirenişinönderlerindenbiriniburadagördüm.Evet,
duygularıanlayın.Bunlarınsavaşlailişkisini,direnişleilişkisini, Siverek'le ilişkisini, Diyarbakır'la ilişkisini anlayacaksınız.İsveçlisarışındanayrılınca,günlerce,saatlerceağlanmaz.
Amaböylebiradamızorbelasınırakadargötürdük.Yakapaçakendiniuçağaattı.Dahasonraİsveç'egitti.Bubir“önder”,
Rızgariönderi,DDKDönderi.Buyoldanüçyüzkişigitti.
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Şimdibizburadaduygularınyüceliğinesığınabilirmiyiz?
“Ana”denilenkadınİsveç'egitti.Gözünüzünönündeüçdefa uçağa bindi. Ona bağlanan duyguların İsveç'e bağlanan
duygularolmadığınısöyleyebilirmisiniz?Ben,çokazdaolsa,mektuplarınızdanbirşeylersezinlemiştim.Avrupa'dabiziml e d ost olanl ar var. Bunl ar bur ay a gel iy orl ar. Yar ın
Kürdistan'a gidecekler. Böyle dostluklardan anlarım. Ama
sizinyaklaşımlarınızdanhiçbirşeyanlamam.Avrupakimseye yar olmamış, İsveç hiç olmaz. İsveç beni “terörist” ilan
etmek için on yıldır savaş yürütüyor. Aynı İsveç benimle
amansız bir savaşa giren üçyüz adama özel adalar veriyor.
Hatt a “ter ör ist”tir diy er ek, düny a çap ınd a ban a karş ı bir
kampanyabaşlattılar.Peki,bunlarbu“ana”yaveonungibilerinenedenbukadaryerveriyorlar?
Şununiçinsöylüyorum:İlişkiler,duygularveolgularınpolitikailehemdeçoksıkıbirbağıvardır.Sevmek,kendiiçindebelkigüzelbirduygu,amabizsevgiolayınaaçıklıkgetirdik.Kürdistankoşullarındasevgiolayınaaçıklıkkazandırdık.
Sizincelemiyorsunuz.İncelemegücünüzzayıf.Sevgibirsavaşolayıdır.Savaşmayanlarsevemez.Sevmesinibilenler,önce savaşmasını bilecekler. Bu bir PKK kuralıdır veya bu bizim gerçeğimizde, Kürdistan toplumunun gerçeğinde sevgininyerliyerineoturtulmasıdır.Bukonudakiçözümlemelerim
deaslındabilimseldir.Temelibilimedayanır.Belkiedebibir
dilkullandım,amasevgiüzerinesöylediklerimbizimgerçekliğimizdir.Kürdistan'da(kicezaevidebunadahildir),savaşın
geliştirilmesine ve savaşta başarı sağlanmasına bağlanmayan
birilişki,duyguveyaolaybeşparaetmez,iğrençtir.Bilmiyorum, isterseniz size kanıtlayabilirim. Çözümlemeler var. Sonuççıkaramıyorsanız,onukireçlenmişyüreğinizesorun.
Şimdi bazıları Kürdistan'da edebiyat, aile, kadın, aşk vb.
konularla daha fazla ilgilenmeye başladılar. Biz çığır açmışız, döktürebilirler. Fazla yadırgamayalım. Fakat işin özünü
bana sorarsanız, savaşa katkısı oranında herkesin namlusuyumdemeye,severimvesevilirimdemeyehakkıvardır.Bu,
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günlükolarakdaböyledir.Benimsavaşolayımdöneminparti çalışma tarzı, dönemin savaş ve vuruş tarzıdır. Bir kadromuzunbugerçeklerleilişkisinigördükçeyaçoköfkelenirim,
ya da çok sevinirim. Gönül isterdi ki, bunları çok kapsamlı
anlatalım.Fakatanlayanvarmı?Anlayıpdasonuççıkarmamanız,sizinduygularlapolitikaarasındailişkikuramamanızınçokvahimbirörneğioluyor.Bununöylenedenlerifalan
da yok. Halk olarak yürüttüğümüz savaş benim kişiliğimde
ifadesinibuluyor.Savaşıbenyürütüyorum.Başkasıfişekatamıyor.“Gelecektebizdeyaparız;filandönemdebizdesavaşırız”diyenlervar.Bunlarınhepsilaf.Öylehersilahıalanın
savaşmadığını ve hatta bizim silahımızı alıp savaşın içine
edenlerin bulunduğunu da biliyoruz. Bu olayları ve olguları
netbirkafayladeğerlendireceksiniz.Mutlakadeğerlendirmelisiniz.PKKdenilenolaya,PKK'dedirenişdenilenolayazırnıkkadarsaygınızvarsadeğerlendirmegücünüzdeolacaktır.
Kürdistan'dayaşamınsavaşlailişkisi,savaşınPKKileilişkisi, PKK'nin benimle ilişkisi, benim günlük olarak savaşla
ilişkimvebusavaşıgötürüştarzımbilinmelidir.Bunlarıgörmezliktengelmeniz,sadecesizinucubevarlıklarolduğunuzu
gösterir. Onun için size buralarda durmayın dedim. Bazıları
niçingelmişler,anlamıyorum.Cansıkar,siziçatlatır.Butemeldeyaklaşmalısınız,dedim.
Bizneyiz,nasılseyrediyoruz?Bizimyürürkengüttüğümüz
politikanedir?Politikailesavaşçizgisi,savaşınsevgiileilişkisi, savaşın emek ile ilişkisi, bütün bunlar bizim için çok
önemlidir.Katıterimlerleaçıklamakistemiyorum.Amabizim
gerçeğimizde durumlar biraz böyledir. Sizin gerçeğiniz bazı
gerçeklerle arasında oldukça mesafe açmıştır. Üslubunuzdan
tutunözünüzekadarbumesafevar.Böyleyaşamanızelbette
zordur. Sizi tehdit etmek veya zorlamak için söylemiyorum.
Sizdenkorktuğumdayok,yalvarmıyorumda.Burayakalabalıkbirkitlegeldi,gördünüz.Onlaragelinveyagelmeyindedim mi? Hayır. Yine de geldiler. Ve ben onlarla konuştum.
Hatta biraz sertçe konuştum. Biz savaşı bu koşullarda böyle
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yürütüyoruz.Niyehalaanlamıyorsunuz?
PKK'debazıdeğerleroluşmuştur.Bunlarasığınarakanabinaylaoynanmamalı.BizPKK'yioluştururken,neyaptığımızı
çokiyibiliyorduk.Şimdiinsangafilolurvekendinikaybeder
debukadarmıolur?Güncelpolitikgelişmeleriveyaşamsal
önemdeki sorunlarımızı bile izlemiyorsunuz. Biliyorsunuz,
buranınegemengücüSuriyedevletidir.Tasfiyeciunsur,bualçakadambiziSuriye'yejurnalledi.Durumlarçokgergin.Yarınneolacağıbellideğil.Dostluknekadartutturuluyor,oda
tam net değil. Basına yansımıştır, ama buna rağmen politik
bir seviye tutturmak gerekir. Örneklemek için söylüyorum.
Çokhassasbirdönemdengeçiyoruz.Halasiyasetegelmeyecekmisiniz?
Şimdi ikiniz yoldaşsınız, siz savaşın ortak kurmayısınız.
Bukadarpolitikyapıylanasılilerliyorsunuz?Bunuanlamak
mümkün değil. Belli ki arkadaşlarımız politik bir eğitimden
geçmemişler.Bubaşlangıçitibariylesuçdeğildir.Anlaşılıyor
ki,zindandabellibirkatılaşmavar.Budoğru,amabukadar
çözülüş alanı ve eğitim olanağı ortaya çıktığında da katılığı
sürdürmekortayaçıkanenkötüdurumdur.Artıkbununadını
siz koyun. Arkadaşımızın içerideki ilişkisi o kadar önemli
değildir. Fakat niye bu kadar çok konuşuyorsunuz? Sizi bu
temeldeçoksıkıcıbuluyorum.Tekbirsözbileyeterliolacakken, oldukça ve gereksiz yere uzatıyorsunuz. Katılıklardan,
geçmişin alışkanlıklarından sıyrılma olanağı, istediğiniz her
şeyvar.Nedenyaramadı?Bununaltındaherşeyvar,dedim.
Sıradanduyarlıbirkadroveyahalkgündemibukadaryakalarken,Ankara'nınsaraylarındayaşayanenkokuşmuşailelerdenbilegençlersavaşakoşarken,bizeyenikatılanhalkkontraların üzerine böyle yürürken, bunun ilgisini bile duymamaksiziniçinçokgeriveçoksakıncalıbirdurumolur.Veya
başka şeyler de söylenebilir. Onun için zindan direnişindeki
süreçlerin ve bu dönemdeki ilişkilerin nasıl olduğu tek tek
açığaçıkmalıdır.
Burada önemli bir gerçek yaşanıyor. Bu tartışmasızdır.
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Uluslararası dikkat vardır. Halkın dikkati vardır, birçok savaşçı öğemizin dikkati vardır. Buna gelememek çok sakıncalıdır.Bugücüneredenbuldunuz,nehaklaböyledavrandınız? Uzun süre neden böyle davrandınız? Hala bu süreçle
oyn am ay ı hang i cür etl e yaş ay ab il iy ors un uz? Asl ınd a en
önemli sorular bunlardır. Burada yaşanan gerçeklik nedir?
İkisözcükleözedokunmamaksiziniçinhangianlamagelir?
Anlıyorum, kabadayılık diyorlar; kırda gelişir, hem içeride,
hemdedışarıdagelişir.Amabukadarolabilirmi?Direndiniz,büyükdirenmenindesahibisiniz,tamam.Eğertutarlıysanız, bu sizi şu sonuca götürmeyecek miydi? Bu direnişin
kendisidörtduvararasındagerçekleşiyor.İyibirşeyde,yalnızdüşmanınkontrolüvar.İstesesiziezebilir.Budadoğru.
Peki,bundaciddivesamimiyseniz,savaşmaktamamengerçekçivemümkünolduğu,buradasavaşınaraçvegereçlerini, eğitimini ve kadrosunu bulmak mümkün olduğu halde,
neden burada direnmiyorsunuz? Direniş üzerine hep rapor
yazmışsınız.Eğerbundazırnıkkadarbirtutarlılığınızvarsa,
buolanaklardanyararlanırsınız.
S.arkadaşenbüyükdirenişçikesildi.Tutarlıysa,bukadar
direnişolanağıvar.HemdeburadaTC'ningölgesibileyok,o
burada kahrolur. Peki, bu kadar direniş değerleri, olanakları,
vurucuveöndergücü,silahlıeğitimi,kısacaherşeyivarken,
neden dinlemeye bile gelmedi? Bunun çok önemli, çok açık
veinandırıcıcevabınıvermekzorundadır.Direnişyaşamıbir
bütündeğilmidir?DirenişyalnızDiyarbakır'damıolur?Çok
iyibiliyorsunuzki,Diyarbakır'dakontrolaltındaolandireniş
fazla sonuç vermez. Mademki çok iyi direnildiğini ve sonuç
daalındığınısöylüyorsunuz.Bununenanlamlısı,düşmanıen
çok kahredeni ve en sonuç alıcısı buradan geliştirileni değil
midir?Ozamantutarlılıknerede?Diyarbakır'ıdakikasıdakikasına,günügününeanlatıyorsunuz.Eğerçocuklargibikendinizi kandırmak istemiyorsanız, eğer gerçekten kabadayıca
tavırlara girmek istemiyorsanız, kendinizi oldukça perdelemekistemiyorsanız,buradaherşeynet,çözümleyicivebirde
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son uç alıc ıd ır. Tep ed en tırn ağ a sil ahl ı beşy üz mil it anl a,
Diyarbakır'da alamadığınız bir intikamı alabilirsiniz. Mazlumlar,KemallerveHayrilerinahınıyerdebırakamazsınız.O
işkenceleri, aşağılanmayı ve insanlık onuruyla oynanmasını
şimdi amansız bir biçimde ödetebilirsiniz. Peki, neden buna
gelmiyorsunuz? Ben bunu söylerken hepiniz aynı düzeyde
böylesiniz, demiyorum. Ama mademki dinleme gücünü gösteremediniz,uzunsürekavramagücünügösteremediniz,“rica
ediyorum, gelin savaşa katılın” demiyorum. Ben savaşı çok
özel hazırlıyorum. Çok iyi eğiterek hazırlıyorum. Bazıları
yanlış sonuç çıkarıyorlar. Ne sizi kapmak isterim, ne de benimiçinsavaşakatılın.Kürdistaniçinsavaşahazırlamak,bir
insanasunulabilecekenbüyükarmağandır.Bunadagücümüz
var. Hepiniz kırk kişisiniz. Gelmeseniz ne değişir? Dediğim
gibihergünkırkkişi,dörtyüzkişikatılıyor.Ağırdandaalsanız,sağdanveyasoldandasallasanız,buişgelişiyor.
Şunudabelirteyim:Sizsavaşagelemezsiniz,sağlamdirenişgücünüzyok,demiyorum.Belirtmekistediğim,birhastalığa iyi teşhis koymak içindir. Dinlememek bize hakarettir.
Gerçekten zindanın etkisini yaşıyorsanız, çıkarılacak biricik
doğrusonuç,buradakiçalışmalaraörnekdüzeydekatılmaktır.
Birçok eğitim adayı var. Bunları savaşa müthiş teşvik edin.
Haydi,fizikiolarakrahatsızsınız,yıpranmışsınızdiyelim.Peki,burayabukadareğitimadayıgeliyor,istesekdahadagelir.
Neden tek bir koğuşun eğitimini bile doğru dürüst üstlenmiyorsunuz?Diyarbakır'ınetkisibumu?Diyarbakırdirenişinin
etkisinin buraya yansıması böyle midir, böyle mi olmalıydı?
Ağırdan al, sağa çek, ilgi gösterme, dinleme: 14 Temmuz
Direnişi'ninetkisininböyleolacağınainanıyormusunuz?Bununyiğitlikvemilitanlıklaizahedilirbiryanıolduğunagerçekteninanıyormusunuz?Zordur.
Provokatörünşahsındabenbunlarıgördüm.Birtanesidaha
gelmişti.Adıönemlideğil,zatenmühimolansonuçtur.Castrogibiadamdır,diyordum.Benim1970'lerinortalarındanitibaren gözdem olan Castro sıfatını yakıştırıyordum. Seviyor265

dumda.“Sonunakadarbağlıyım”diyordu.Bukendideyimidir.Durumundanöncemektuplarıdavar.Banaenufacıkbir
kırgınlığı yok. Ama bilemiyorum, bilinçli miydi, düşmanın
birpiyonumuydu,birsınıfolayımıydı?Önemlideğil.Buradabirgünbileeğitimekatamadım.Kurşunuyüreğinesıkabiliyor, ama düşmana yüzünü bile gösteremiyor. İçeride faşist
albayla konuşabiliyor, faşistlerle birlikte oturabiliyor, arayı
buluyor,uzlaşıyor.YaniMamakcezaevindeortakyaşamaortak sorumluluk düzeyinde katılabiliyor, ama burada arkadaşlarınbirtoplantısınakatılmıyor.Yüzünühepdönüyor,dinlemiyor.Çokibretverici.
Evet,bizbugerçeğeneadtakacağız?Sevgivar,bağlılık
var,herşeyvar.Amadüşmanakarşımücadeleyenedengelemediğiniz, çizgiye neden gelemediğiniz de hala bir soru
işareti.Haklıolarakaraştırılır.Adamfaşistlerleoturabiliyor,
o faşist albayla iyi geçinebiliyor; devrimcilerle faşistlerin
koa l isy on un u örn ek düz eyd e yap ab il iy or. Anl ay ac ağ ın ız
“barışpolitikası”nabüyükbirbaşarıylaönderlikedebiliyor.
Fakatburadakiyoldaşlarıylanedendoğrudürüstbiryaşama
gelmiyor?Geçenyılburayagelenfilmekibiiçingeneralrolünübileoynayabilirdi.Amayineyüzünüböylebiryükselişe kapattı. Yüreğini kalın bir perdeyle kapatıyor. Yüzlerce
yoldaşımız büyük yürekle vatan sathına giderken, bir güzel
uğurlama yaptık. O ise sinmiş, alttan alta böyle sinsi bazı
aşağılıkdurumlaryaşıyordu.Resmiyetimize,savaşgerçeğimize ve yaşamımıza kesinlikle gelmeme, bunları tümüyle
reddetmetutumuiçindeydi.Yinebelirteyim,bizimbunların
ilgisine,şusunabusunaöylesaygımızyok.Benbunlarıçingenedenbilesaymıyorum.Benimiçinçingenelerbileiyidir.
Onlarındahatırınıkırmayalım.
Dediğimgibi,benburadaburanınenyüceotoritesindenher
şeyinialdım.Amafazlabirşeyverdiğimisanmıyorum.Gerçekten içinde ne olursa olsun, politik niyetleri ve beklentileri
neolursaolsun,aslasaygısızlıktatekbirsözcüksergilediklerinisöyleyemem.Saygılıolmayımükemmelöğretmişiz.Hiç266

bir şey vermedik ve her şeyi aldık. Yarın ne olacağımız belli
değil,kendiaçımdanbellideğil.Amasaygıduvarınıaşmıyorlar. Bu sözümona kadro. Peki, bu kadar büyüklük, bu kadar
saygısızlık nasıl gelişiyor? Beni bırakın, bu halkın yüreği de
ortada,savaşınınkendisideortada.Niyesıradanbirdeğerbile vermiyorlar? Bu kim, neyin nesi? Fakat sıra hırsızlamaya
veegemenolmayagelincemüthiş.Şimdibizonunpolitikdeğerini anlamayacak mıyız? Bu konuda iki kelime konuşamıyorsunuz. Neden muazzam bir politik çözümleme gücünüz
olmayacak?Soruyorumsize.Dünekadaryoktu,bugünbiraz
anlıyorsunuz.Eğitimeihtiyacınızvar.Bunutekrarvurgulayalım.Onuniçinsizikesinliklesuçlamamalıyım.Fakatişinpolitik cephesinin böyle olduğunu lütfen anlamaya çalışalım.
Birpolitikyaşamınızvarsa,onasaygınınbirgereğiolarakanlamaya çalışalım. Bizim nasıl becerdiğimize bakmayın. Kesinlikle benim yöntemlerime şöyle bağlanın da demiyorum.
Fakatbenimçıkardığımbirsonuçvar.Şuandaeniyisavaşan
gücüz.Bunuinkaredebilirmisiniz?Kürdistanhalkının,Ortadoğu halklarının iradesi temelinde iyi bir ses yansımıştır.
Şimdibusomutvegünceldir.Bunugörmemek,görüpdeyerinibelirlememek,amabununyanındadiğerbirçokmeseleyle
sınırsız bir uğraşı içinde olmak: Bunların hangisinin politik
biranlamıvar?Lütfenolaylarıveilişkileripolitiktemeldeele
alalım.Mümkünsesavaşlabağlantısıiçindeelealalım.
Şimdi hepiniz askeri elbise giymişsiniz. Bu elbiseleri süs
olsun diye giymeyelim. Hangi siyaset temelindedir, hangi
güncel savaş gerçeğine cevap vermek durumundadır? Siz ki
zindankadrosu,enöndegelendirenişelemanlarısınız.Savaş
sizin etle-tırnak gibi bağlandığınız bir olgudur. Direnişin savaştanibaretolduğunubiliyorsunuz.Direnişeşittirsavaşçılık,
öyle değil mi? Direnişin savaşla ilişkisi bu kadar sabitse ve
sizdebukadardirenmişseniz,mevcutsavaşgerçeğimizeetle
tırnak gibi bağlanacaksınız. Başta zindan merkezimiz bunu
esasalacak.Bunusöylemekhaksızlıkmıdır?Zindanmerkezimizinkendisinibutemeldeelealmasıgerektiğiaçıkdeğilmi267

dir?Zindanmerkezi,direnişmerkezi;direnişDiyarbakırzindanındaenyoğunsavaşanlamınagelir.Birgrupyoldaşımızın
imhasından sonra, savaşı devralmış ileri düzeyde kişiler olarak,sizlerbusavaştakendinizitanınmazhalegetirmeyinasıl
becerdiniz?Bukadarsavaşolanaklarıylakarşılaşmanız,sizin
içinbüyükbiravantajdeğilmidir?
İçerideki merkezi eleştirdik. İçeride bu temeldeki yapılanmaya siz örgütlenme diyorsunuz. Şöyle şöyle olgular sıralıyorsunuz. Kesinlikle ikiyüzlü ve yalancı olduğunuzu söylemeyeceğim. Böyle laflarla kendimi zor duruma sokmam.
Ama bu kadar direnişçiyseniz, peki, güncel savaşla ilişkiniz
nasıl? Hep raporlarınıza da koymuşsunuz; şöyle direnme,
böyledirenmediyorsunuz.Savaşıseviyormusunuz?Sevmeyi
bir yana bırakalım. Savaşın bazı sorunlarına sıradan bir desteksunmayavarmısınız?Yoksabütünburaporlarsahtekarlık
örneğiolur.Buraporlarlahiçbirşeykurtarılamaz.Birgünlük
pratiğiniz bile ne kadar ciddi olup olmadığınızı göstermeye
yeter.Eğerbellibirpolitikyeteneğinizvarsa,çözümlemegeliştirin. Çok anormal bir apolitik durumunuz varsa, eğitime
gerekenilgiyigösterin.Yok,“neonuyaparız,nebunuyaparız;zilzurnasarhoşortadaoynarız”diyorsanız,budevrimcilikten başka her anlama gelir. Kabadayılıkla, ad ve ün yapmaklakurtulamayacağınızıdabileceksiniz.
Amabensöyleyeyim.Aslındadurumunuzbudeğil.Durumunuzçocukça,bunundagiderekbirhastalıkhalinegelmesidir.Sizpolitikayıiyibirsanatolarakinceleyebilecekvesavaşıiyibirsavaşolarakinceleyiponagörekendinizihazırlayabilecek durumdayken, kendinizi işte bu ortaya koyduğunuz
görüntülerlefarklıbirbiçimdeşekillendiripkurtarmayaçalışıyorsunuz.Ben1984'tebirgruparkadaşa,“bubalonlaşmahareketinibırakın,otuzbeşyaşındakişımarıkçocukrolünüterk
edin”dedim.Bana“Şam'danbuişlerpekiyianlaşılmaz”veya
“söylendiği kadar olumsuz değil” diyorlardı. Bunlar şimdi
başka yerlerde. Balonlaşmak, büyümek anlamına gelmez.
Otuzbeşyaşındaşımarıkçocukrolünüoynamakhiçbirsonuç
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doğurmaz.Buyarardagetirmez.Duygusalgösteriler,ağlayıp
sızlamalar, çeşitli roller dediğim gibi durumu kurtarmıyor.
Kurtarsaydıeniyisinibenyapardım.Benimkadarroleihtiyacıolanvarmı?Abartmayladaişlerhalledilmez.İlgiyigördünüz.İlgibileduymuyorum,kaçıyorum.Çünküişlerbaşkatürlü gelişir. Sloganlara ve ünüme sarılsaydım (ki bunlarda en
iddialısıbenimdiyorsunuz),bunlarlaişlerkurtulsaydı,herhaldebendendahaiyisiniyapanolmazdı.Amayinegörüyoruzki
bunlarlahiçbirsonucagidilmiyor.Yinebuişlerlefarklıbirbiçimdeuğraşılmıyor.Bencebirazanlamalısınız.Buyiğitliğiniz
varsa,birazcıkyiğitvemilitansanız,anlamalısınız.Başkatürlüdeğerlendirmemelisiniz.
S.arkadaşımızlailkgörüşmemde,durumlarfarklı,durumlar ciddi, dedim. Yarın savaşın göbeğine kadar gideceksiniz.
PKK'de işlerin böyle hazırlandığını hiç olmazsa yüreğinizde
duyacaksınız. Düşünce düzeyinde kabul edeceksiniz. Ben
bunlarısizdenisterken,çokaşırıveyerinegetiremeyeceğiniz
görevlerden bahsetmiyorum. Bunlar PKK'li olmanın temel
vasıflarıdır.Acababuanlattıklarımdurumabirazizahgetirebilirmi?Benceyineyetersiz.S.arkadaşımızınveonunşahsında bazı ilişkiler ve olguların tam izahına ulaşabilmemiz
içinderinleşeceğiz.Evet,aslındafarklıbirPKK'lileşmeyeve
farklıbirönderlikleşmeyehemcesaretedilmiş,hemdebunun
içinbazıadımlaratılmıştır.Buideolojikvepolitikdoğrultuda
değil,özellikleteorik,ideolojikvepolitikkombinizasyondüzeyinde de değil, yine PKK önderliğine ve örgütlenmesine
bağlılık biçiminde oluyor. Ama buna gelmeme biçimindeki
tavırneoluyor?Nedenlerinedir?Aslındabirkaçgündüronları da açmaya çalıştık. Bütün provokatörlerin ve özellikle bu
prov ok at ör ün çöz üml enm es ind e başt an ber i söyl üy or um:
Bence sadece bir-iki ilişkiye veya bir döneme bağlanmayalım. Tek bir provokatöre de bağlamayalım. PKK'nin geneli
içindeprovokatöryaklaşımlarvar.Halendevarolabilir.Yarın
yineçıkabilirler.Bunlaratakılmavar,bunlarıdinlemevar.Örneğinbuarkadaşımızprovokatörümüthişdinliyor.İlginçbir
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özellik,iliklerinekadarduyuyor.Örnekolmasıaçısındansöylüyorum.Builişki,bukadarbüyükilgi,bununlabukadarbüyük yoğunlaşma, kendi deyişleriyle bunda gerçekten örnek
birkahramandüzeyindedeğeraramailginçtir.
Şu noktayı anlayabiliriz: Herkes bağlandığı kişiyi kavramakister.Helebunaduygulardakarışmışsa,onudünyanın
enbüyükkahramanıyapmakister.Bendebunuyapmakisterim. Ben bunda da öyle aşırı bir suçlama yapmıyorum.
Tersinenormalolanıyapmıştır,diyorum.Sizçoktersbuluyorsunuz, ben bu konuda dediklerinize katılmıyorum. Bir
kişibağlandımı,normaldeböyleyapmakdurumunda.Ama
eniyisi,enuygunubumudur?Buayrıbirsorundur.Ancak
yaptıdiyesuçlanmaz.Suçlulukbutemeldeolmaz,suçluluk
başkayerdeolmalı.Peki,sınırsızveölçüsüzbirbiçimdebunavarda,yoldaşlarınabağlılığanedenyok?Bircümlekullandı,benonundapektutarlıolmadığıkanısındayım.“Ben
bütünyoldaşlarımıböylesevervesayarım”diyor.Asla,bütün yoldaşlarını böyle sevmediği bellidir. Önceki ilişkinin
dur um und an bell id ir. İşt e zind an yap ıs ınd a dil e get ir ild i.
“Bize ilgi göstermiyordu” denildi. Belli ki çok sınırlı kalmıştır,birarkadaşındeyişiyle“saraydüzeni”içindekalmıştır.Bağlanmatabanayansımamıştır.Tabanınneonayı,nede
saygısıvardır.Şuveyabudüzeydebunakatılımıdayoktur.
Yani ille bir halklaşmaktan bahsedecekse, bu temelde bir
halklaşma, bir tabanlaşma olayı olmamıştır. Bu da önemli
değil aslında. Bu da öyle ciddi bir eleştiri değildir. Önemli
olan, bir devrimcinin attığı her adımın politik sonuçlarını
gözönünegetirmekzorundaolmasıdır.
Bengeneldehepinizeveözeldearkadaşayardımcıolması
açısından kendi yaşadığım bir deneyi çözümledim. Duygu
ilepolitikanınkarışımı,tehlikelipolitikyönelimledevrimci
politikyöneliminçatışmasıdır;özelilişkiilepolitikilişkinin
girift çatışmasıdır. On yıllık bir süreden bahsettim. Böyle
birçokçatışmanıniçindesavaşısürdürüyorum.Erkeğiylede,
kadınıylada,gençkızıyladasürdürüyoruz.Toplumunyarı270

sınıkadınoluşturur.Bizdebudahadafazla.Elbetteuğraşacağız. Bunun ayıp olan bir tarafı da yoktur. Teorik olarak
bakarsak,aslındasizinoçokyadırgadığınız,amabenimgerçekten olumlu gördüğüm, hem de bugün benimle savaşan
birörnek,benimleamansızbirbiçimdesavaşıyor.Gerçekten
bravo diyorum. PKK olayı ve benimle bağlantısı dışında
(eleştirilerime kayıt düşüyorum), bu ilişkinin gelişmesine,
buolayacesaretetmekbirşeydeğil.Adam,“benörnekilişki gel işt ir ec eğ im” diy or, a dam “ben iml e ilişk i eşitt ir
Kürdistan'lailişkidir”diyor.Sözcük,cümledüzeyindeaslında yine doğru. Kendi içinde olması gerektiği gibidir. Haklı
olarak, “düşmüş bir erkeği yüceltmeye çalışıyorum” diyor
veyadirenişçibirkızıdünyanınönünekoymakistiyor.Bunlarısöylemişler.İyi,güzelbirşey.Bunlarımahkumedeceğinize,keşkesizdebunlarıyapabilseydiniz.
Fakatbuolayınbirnoktasıvar.Herhangibirtoplumdaeğer
bukadarözgürlükkokanbirşeyarzulanıyorsa,bubüyükbir
devrim olayını ister. Arkadaş işte bundan yoksun. İşin trajik
vetraji-komiktarafıburada.Ayıpdeğil,bendekendimiaçıklayayım. Böyle şeyler yaşanmıştır. Fiyaskoyla sonuçlanmış
diyeüzülmesin,yediremedimdemesinedegerekyok.Benbilebukonudakendimebazışeyleriyedirmekzorundakalmıştım.Benneyaptım?TC'yidahafazlazorlamayadevamettim.
S.arkadaşdatasfiyeciunsurunarkasındakicepheyizorlamalı. Bunu yapmaması aslında yadırgatıcıdır. Bunu aşmadığını
gördük.Zorlanıyormuş,ikisözcüklükgücüyok.İçdünyasında belki bir şeyler var, fakat bununla her şey halledilir mi?
ArkadaşınöncellikleyapmasıgerekenşeybüyükPKKörgütünesarılması,PKK'ninmilitanlığınasarılması,PKK'ninsilahınasarılmasıdır.
Bakın, adam arkada neyi örgütlüyor? İşte KDP-Amerika
ilişkisi, KDP-Türkiye ilişkisi... Her türlü sahtekar KDP'nin
yanına gitmiştir. Suriye istihbaratına ulaşıyor. Mektup var.
Kürdistani Cephe'nin bütün örgütleri ile mükemmel ilişki
içinde.İştelegalörgütlenme,Avrupaalanı...Adambukadar
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ilişkiyesarılıyor.Hepsinidebanakarşıayaklandırmakistiyor.
Komplodadahil.İki-üçkişi,bunuyapıyor.Bugücügösterdiğinegöre,kendiiçindetutarlıadam.Bunuyapmayacakdane
yapacak? Çelişkiye bakın: Peki, arkadaş nerede? Madem tutarlıysan, madem buna karşı çok öfkeliysen, madem tavrın
partitavrıysa;ohaldepartitavrıdemek,partinintümdeğerlerine amansızca sarılmak demektir. Mademki partiye yönelik
bütünbudayatmalarakarşıençoksensavaşıyorsan,herdakikaalçaktırdiyorsan;ehozamanbuyoldaşlığınbirliğinigeliştir.Birçokzayıflığınvar,onlarımüthişgider.
Biri kalktı, “arkadaş ilgi bile göstermedi” dedi. Başka biri
hiçdinlemediğinisöyledi.Bubirçelişki,çokciddiyealınması
gerekenbirçelişki.Çözmesehaklıolaraksoruişaretleribırakır. Bu konuda asla kimseyi suçlamamalı, en çok kendisini
suçlamalı.Sanırımbenbirdebuyönüyleelealdım.Peki,niyebudurumadüştübuarkadaşımız?Zindanınetkilemesi.Bir
yandandirenişçiyizdiyorlar,biryandansavaşailgisizler.Bazı
fedai örnekleri çıkıyor, ama onlar da geneli temsil etmiyor.
Bubirgerçektirvebugerçekarkadaştaçoksomuttur.Bubir
çelişkidir. Bu çelişki parti lehine çözümlenmek isteniyorsa,
bunun yolu yordamı bellidir. Provokasyon lehine çözümlenmekisteniyorsa,bunundayolubudur.Fakatkendiiçindeille
birçizgiolacağınısöylüyorsa,bubiroportünizmdir.Israredilirse,bubiryanılgıdır.Bencebugaflet,yanılgıvesonrasaptırmadır. Eğer sorun olanakların azlığı ise, savaş çabalarının
yoğunluğudeğilse,yani“bizDiyarbakır'dabukadardirendik.
Sizinsavaşmakapasitenizzayıf.Diyarbakırbukadarölümüne savaştı; ama sizin silahınız, kadronuz, savaşçınız ve eylemlerinizaz.Bizdahafazlasınıistiyoruz.Bizdahafazlasorumlulukistiyoruz.Partiyibukonudazorluyoruz”deseydiniz,
haklıydınız.Bizieleştirebilirdiniz.Eleştirinizdesonunakadar
haklı olurdunuz. Dikkat edin, buna değinmiyorsunuz. Haklı
olmayan yanlarınız işte burada ortaya çıkıyor. Siz savaştan
uzaklığıyaşıyorsunuz.Savaşsorunlarıyerine,incirçekirdiğinidoldurmayanşeylerleuğraşıyorsunuz.
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Arkadaşımızkendinikapattı.Yarınkatılabilir.Amabuhaliyle intiharvari bir katılıştır. Onuru kurtarmak için gidip savaşırlar.Budadoğrudeğildir.Yanisağbiryaklaşımdankurtulayım derken, kendini sol bir yaklaşımın göbeğinde bulma
anlamınagelir.Dolayısıylaeğerbudurumbirgerçekse,izahı
da sizin raporlarınızda yazdığınız gibidir. Zaman zaman sivri
bazı uç değerlendirmeler de tam anlaşılmadı. Biraz yüzeysel
oldu.Çoğunlukladeğerlendirmelerinizedebağlıkalarak,verilensözlericiddiyealarak,şüphesiziçindebulunduğunuzdurumuciddiyealacağız.Sizinsöylediklerinizdeyalanvarveya
sizin değerlendirmelerinizin büyük kısmı yalandır demiyorum. Kararlarım başka da olsa, bunları söylemek yerine, sizinkileribirazdikkatealdık.Demokratikolmakdabirazbunu
gerektirir.Aslındasöylemekistedikleriniziözetliyorum.Hatta
yinearkadaşındaulaşmakistediğineaçıklıkgetirmekistiyorum. Biz şimdiden bunu bilinçli olarak sahnelemedik. Böyle
biryargımızoluşmuşdadeğil.Gafilmiyiz?Eğerböyleysek,
tarih belki bizi daha ağır sorgular. Ama halihazırdaki durum
bununböyleolmadığınıgösteriyor.Bazılarıbununsoruşturulmasıgerektiğinibelirtiyor.Soruşturmazatenvar,birçokrapor
var,eleştirivar;açıklıkkazandırılmasıgerekennoktasoruşturuluyor. Partinin 4. Kongresi'nde alınan bir karar, bütün bu
süreçleri soruşturma biçimindedir. Zindan da buna dahildir.
Veya konferans zindanı da buna dahil ettirecektir. Yalnız arkadaşın pratiği değil, bazı konular da soruşturulabilir. Onun
için soruşturma komisyonu zindanı soruşturmada arkadaşın
konumunadahafazlayerayırırdiyelim.Bukonudabelgeister,görüşister,sorusorar.Başkalarıiçindebunuyapar.Bunu
da pek o kadar önemli görmüyorum veya çözüm sadece budurdemiyorum.
En önemli nokta, aslında içine sürüklendiği hat PKK'nin
gerçek ideolojik, politik veya savaşa götüren hattından belli
bir uzaklığı ifade ediyor. Bundan kesin dönüş yapmak durumunda. Sanırım bu da köklü bir özeleştiriyle olabilir. Bu biçimde olmaz, yani bu bir özeleştiri filan değildir, tam tersi
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özeleştirinin önüne dikilmiş bir engeldir. Yöntem itibariyle
öyledir,içerikitibariyleöyledir.Buraporçoğuarkadaşındeğindiğigibidürüstolduğunukanıtlamayaçalışıyor.Amaben
inanıyorum, yani burada anlatıldığı gibidir. Bilinçli ve kasıtlı
birbiçimdeoyunolmadığınıanlatmakistiyor.Tamamenöyledir. Ama bu rapor ancak bu kadar izah eder; başka fazla bir
şey izah edemez. Bu raporun gerçekten siyasal gücü yok.
İçinde bulunduğu durumu izah etmeye de gücü yok sanırım.
Birçoğunuzunraporlarındadurumböyledir.Kanıtladım,onun
içinsöylüyorum;bizimistediğimizşey,özeleştirilerinizdebugün PKK'nin savaş hattına gelememenin politik çözümlemesiniveyaçizgidüzeyindeçözümlemesiniyapmanızdır.
Bir tasarımınızın olmaması ve giderek soruların kafanızda
cevaplanmaması,tıkalıolduğunuzuvegüncelecevapveremediğinizigösterir.Budaçokciddibirözeleştirikonusudur.Bunu fazla açmayayım. Ben planlamayı rapor olarak size sundum.Planlamanınraporolaraksizesunulmasınıciddiyealacaksınız. Planlama geleceği kestiriyor. Sanırım özet bir biçimde mücadelenin bütün sorunlarını içeriyor. Sizin bundan
tek bir sonuç çıkaramayışınız, özeleştirilerinizde özellikle
mevcutdurumunuzugözlerönünesererek,bunugeleceğintasarlanmasıvePKK'ningenelplananlayışıiçineoturtamayışınızçokciddibirnoksanlıktır.Bunukesinliklegörmelisiniz.
Demekki,anlattığımızgibiyalnızgeçmişiizahetmekyetmez, bu görüntüdür, bir resim çizmektir. Daha fazlası çizgidenuzaklıkvar,savaşçizgisindenuzaklıkvar.Kanıtlıyorum.
Eğer yok derseniz, daha sonra üzerinize ağır gelirim. Diyarbakırdirenişçiliğitutarlıysa(kisözünüzdetutarlıolduğunuzu
söylüyorsunuz), o zaman bugün en çok savaşan ve özgürlük
silahını iyi konuşturan cepheye iyi bir katılımınız olacaktır.
Bundanbuuzaklığınızınasılaşacaksınız?Mesafeyinasılkapatacaksınız? Bir defa neden uzak düştünüz? Bunun izahına
neden yaklaşmıyorsunuz? Nasıl yaklaşmamışsınız? Bunun
izahını yapacaksınız. Yani resimleme yetmez. PKK'nin gerçekresmiileveyasavaşanPKK'ninresmiilekendinizinçiz274

diği resim arasındaki farkı göreceksiniz. Kendi sorunlarınızı
yavaşyavaşPKK'ninsorunlarıiçindeeriteceksiniz.Özeleştiri
birazbunugidermeklemükelleftir.Geçmişeözeleştiriselyaklaşımbudur.
BirdePKK'ningeleceğeyönelikbiryaklaşımıvardır.Perspektife yaklaşırken, bu konuda kendinizi ne kadar ayarlıyorsunuz? Bu plan içinde kendinize nasıl bir yer biçiyorsunuz?
Cesaret,düşüncevetaktikönderlikdedik.Taktikönderliğene
kadar geleceksiniz? Bundan tek satırlık söz etmemeniz ciddi
bir noksanlıktır. Bunu düzeltmeye çalışacaksınız. Genel olaraksizveözelolarakarkadaşınızbunuyapmayaçalışacaktır.
Belkideenönemligörevibudur.
Bunundışındadilegetirdiğimdiğerhususlarvardır.Buüç
hususladabağlantılıolabilir.Provokasyonakarşıözelçabalar
olabilir.YinearkadaşözelliklePKK'yibirbütünolarakyenidengözdengeçirmesi,(ki,buüçüncünoktayagirer),önderlik
gerçeği,siyasalgerçeklik,silahlısavaşımvehattayaşamgerçeğikonularındaPKK'ninbüyüklüğünügörmelidir.Birarkadaşımızın deyişiyle şehirler kasabaları inşa etmiştir. Kendi
küçük kulübesini terk ederek, daha güzel yaşanacak yerleri
görmelidir.Şimdilikdurumubuçerçevedesonuçlandırmakistiyorum.Aslındabaşkadüşüncelerdevar.Dahaiyibaşkaanlatımlara da geçebilirim. Özellikle kişi olarak şekillenmesi
hakkındabazışeylersöylenebilir.Dersimortamı,kemalizmin
tahribatları,ailekoşulları,ardındanPKK'yekatılışıtarzı,kadın olma durumu, katı aile kurallarına duyulan tepki, bu temeldebununüzerindeyarattığıetki...Herarkadaşınüzerinde
olduğudaaçık.Birzindanpratiğivar.
Şunu belirtelim: Başlangıçta PKK'nin güçlü bir siyasi gelişmesiyoktu,siyasaleğitimolanağıyoktu.Bukonudafazla
suçlamıyoruz. Neden güçlü bir siyasal eğitimin alınamadığı,
neden güçlü bir biçimde PKK'lileşilemediği sorusu herkes
içinolduğukadarbuarkadaşiçindegeçerlidir.Zindandabaşlangıçtakidirenmesidir,tavrıveyaşamıdır;bukonudaaslında
fazla bir şey söylemiyorum. Bazı arkadaşlar 1985'teki duru275

munadikkatçekiyorlar.Yine1988'iepeydeğerlendirmeyeçalıştık.1985üzerindededurulabilir.Bunlarokadarönemlideğildir.Yanibirdevrimciiçinaslındanormalgörülebilecekbir
yaşam var. Eleştirilebilir. Niye büyük devrimcilik yapılmadı
diye de eleştirilebilir. Sonra ana hatlarıyla devrimci değerler
içinyaşamışveyayaşadığınısanıyor.İnanıyorum.Kendiiçindedürüst,yanirahat,endişesiz,fakatpolitikayok.Politikeğitimidetamamenbiryanabırakmış,örgütgerçeğinitamamen
bir yana bırakmıştır. Özellikle burada günümüze kadar giderektehlikelibirhalalanduygularıylasonuçalmayayönelme
var. Kadınlarda bu yan özellikle gelişkindir. Politikaya ve
normal örgüt faaliyetlerine güç yetiremedi mi, duygularını
çok konuşturur. Yalnız kadın için söylemiyorum. Yani bu
böyledir, güçsüz olanın bir savaşım tarzıdır. Böyle erkek de
çoktur.Ağlayanerkekkadınlardankatkatdahafazladır.Bununöylesarılınacakbiryöntemolmadığınıdatekrarlayayım.
Ben de dostların yanında bazen ağlamak istedim. Bu kadar
zordurumdaolanbirisinehiçmiyardımyapılmaz?Benimde
insanolduğumu,zordaolduğumunedengörmüyorbudostlar,
bu insanlar? Hatta kendimi biraz acındırayım, dedim. Ama
sonrabaktımkihiçbirdeğeriyoktur,bıraktım.
Esasolanpolitikaveörgütlenmedir,iştebildiğinizgibiçalışmalardır.Buyöntemiesasaldım.
Şimdi arkadaşımız zindanda, parti içinde epey itibar bulmuş,sevilmiş,sayılmıştır.Söyleyeyim,bizdeburadahizmet
ettik. Yani bir kadındır dedik ve daha fazla değer verdirdik.
Bundançoktehlikelipolitiksonuçlarçıkarmamalıydı.Birönderlikse, gelişmenin böyle gerçekleşmeyeceğini bilmeliydi.
Söyledim ya, kendi örneğimi verdim. Hala bizi basit değerlendiriyor.Sizkadrolarvesavaşçılarnekadarbağlanmakistiyorsunuz.Amabenönderlikolayınıbundanibaretgörseydim,
şimdineredeolacağımıiyibiliyorum.Bunukesinlikleyeterli
görmüyorum. Yani sevginize saygım da vardır, halkımızın
bağlılığınadasaygımvardır.Amagerçektenbunaaldanmıyorum, bununla kendime sevdalanmıyorum. Hatta benim için
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sakıncalıbilediyorum.Öyleanlaşılıyorki,buarkadaşpartililerinvehalkınbeklentisineçokapolitikbiryaklaşımlakarşılıkvermiştir.Bununlapolitikayapılamayacağınıbilmiyor.Bu
düzenpolitikacılığıveyageneldeişteobildiğimizbirYeltsin
politikacılığıdır. Topladı yüzbinleri, bir şeyler de yapabilir.
Fakat bu durum bunun mükemmel bir devrimci olduğunu
göstermez.Yinebendekitlelerisürükleyebilirim.Yinearkadaşlarımınbanabağlılığınıdikkatealmaklabirlikte,bütünçabamın bu olduğunu ve bunlara dayanarak her şey olduğumu
söyleyemem. Benim özgün görevlerim, gerçekleştirmek zorunda olacağım görevlerim var. Değil mi? Yani bu hepinizin
ilgisindençokfarklıbirolay.Bunadayanarakvebununlayetinerekyaşayacağıma,günlükolarakmutlakabaşarmamgerekenişlerimvardır,haklıolarakbunlarıesasalacağım.Önderlikselgörevböyleyerinegetirilebilir.
Buarkadaşvebirçokarkadaşımızzindanlardauzunsüreve
tecritbölümlerindekaldıklarındanveyalnızlıklarındandolayı
kendilerinde aşırı ölçüde kendini sevgiye muhtaç hissetme
duygusugelişmiştir.BenceözellikleS.arkadaşdahasonraları
bunuaşırınoktayavardırmıştır.1988'debuilişkiyebirazanlamverirken,iştebunundoğruolduğunainanıyor.Netolmayan,çapraşıkduyguvedüşünceleriçindedir.Çokşeyikucaklamakistiyor.Dikenesarılıyor.Veyaçokilgigörüyor,bundan
değişikanlamlarçıkarıyor.Buanlamdaaslındakendiniçözememiş bir arkadaştır. Politikayı hala bundan ibaret sanıyor.
Bağlandığı ilişkiyi kahramanlık düzeyine getiriyor. Çapraşık
diye anlatmak için söylüyoruz. Aslında duygusal. Samimi,
amapolitiksonuçfelaket.Amabağlandığıkişibenimlesavaşıyor. Bu bir gerçek. Eğer bu kahramanlaştırma olmasaydı,
herhalde bu adam başa bela olmazdı. Öyle değil mi? Benim
dehakkımıyememekgerekir.Yaniçapraşıklığınıyerindeolmayan bir duygu. Duygusal ilişkilerin politik tehlikesini anlatmakiçinsöylüyorum.
Bu arkadaşımız ne bulduysa duyguların gücünden buldu.
Bu duyguların gücünü nerede buldu? Yoldaşların ve halkın
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bağlılığından buldu. Fakat halk ve yoldaşların sana, bundan
alacağın güçle bir kişiyi böyle kahramanlaştır, demedi; ciddi
bir siyasal ve örgütsel savaşım vermeden, bizden alacağın
güçlekendiniönderlikselbirhavayakaptır,demedi.Bumümkün değildir. Ama bakın, farkında olmayarak geldiği nokta
burasıdır. Kendisini sürükleyen provokasyon neyi söylüyor?
Demek ki, kendini çözememiş, politikleşmesini sağlayamamıştır.Sanırımnedenideşu:Herhaldebuzindanıntecritkoşulları gerçekten güç istiyor, bundan dayanak istiyor, büyük
bağlılıkistiyor,sevgiistiyor.Bunlarıbirazalıyor;halktanalmış, partiden almıştır. Bir de vermek istiyor. Ama verirken
çok kötü veriyor. Alırken çok fazla tehlikeli bir biçimde almıştır.Verirkenbireyselleştirmiş,genelleştirememiş,kolektifleştirememiştir.Bunoktadakitlelerinbanabağlılığınıvesevgisini ben de aslında göstermeye çalışıyorum. Çalışmam,
Kürdistan gerçekliğini ve Kürdistan halkının özgürlüğünü
belli bir aşamaya getirmektir. Benim bu arkadaşların bağlılığınıvesevgisinigörüpvermekistediğimisegerçektenonlarınyüceltilmesiolayıdır.Yineörneğinbendebütünyoldaşları
kucaklamakistiyorum.Bizdebütünyoldaşlarımızıseviyoruz.
Fakat bizim sevgimiz onların gelişmesi içindir. Her gün sert
veazarlamacıbirbiçimdedeolsa,eleştiriseldeolsa,bizyoldaşlarımızasevgimizionlarıgeliştirecekaraçvegereciyaratarakkanıtlıyoruz.
Sevgi olayının gelişmesi suçlanmamalı. Dedim ya, onun
politikayabağlanmasıgörülmeli,hattadahafazlasevebilmeli,
amabudoğrubirpolitiktemeldeolmalı,politikayahizmetetmeli. Bunun da bir halka gitme, bu halkın kurtuluşunda yol
almabiçimindebirsonucuolmalı.Yoksaonutıkayanveboğanbirsonuçlaolursa,beşparalıkdeğeriyok.bizimdesevgiyeihtiyacımızvardır.Bugereklidirde.ŞimdiKürterkeğide,
Kürtkızıdadüşmüştür.Bukonudahepsininkesinlikleyüceltilmeyeihtiyacıvardır.Yanieğermümkünse,bazıkızlarımız
ve erkeklerimiz her bakımdan birbirlerini yüceltsin ve geliştirsinler.Eğergüçlerivarsa,bazıerkeklerimizbayanarkadaş278

larımızı geliştirsinler. Tabii oyun oynamayacak, bir aldatma
olmayacak. Dedim ya, kaçıyorlar. Bu en büyük alçaklıktır.
Bunayolaçmayacaksayenilmez...Bukonudaçelişkilerivar.
Arkadaşıbunlarlasuçlamakyerine,dahadoğruyabağlanması
önerilebilir.Bukonuonuürkütmemeli.Veyabukonudainsan
tahminen nasıl olur? Hayır, hayır; bundan ziyade halkın ve
yoldaşlarınsevgisiniyoldaşlaravehalkatekrariadeetmesini
bilmek, bu konuda azami dikkat göstermek gerekir. Bütün
eleştirilerimize rağmen, biz PKK'lileri yüce bir topluluk olarakdeğerlendiriyoruzveenyüksekilgiyigösteriyoruz.Böyle
olmakzorunda.Bukonudakinoksanlıkortada.Aslındabireyselleştirmeortada.Genelleştirmeyegelmemişveaslındabunu
kapatmak istemiştir. Ben zindandan gelen bazı fotoğraflarda
görmüştüm,mektuplardadavar.Amaçokyetmez.Bunuvermemiziçinpolitikayapacaksınız,eğitimçalışmasıyapacaksınız. Yoldaşlarınıza yüksek ilgiyle yaklaşacaksınız. Aldıklarınızıvermeninyoludaburadangeçer.Esasıbudur.
Dahabaşkanesöylenebilir?Yanikendisinitehlikelibirönderlikhavasınakaptırmıştır.Acababazılarınındediğigibiçok
kritikbirnoktadamıdır?Hemenhemenkaymaküzeremidir?
Veyaelibirilerinde,bizeelmisallıyor?Bunlariyicümleler,
ama politik anlamda ne kadar gerçekçi, bilemiyorum. Bana
göretercihiniçizdiğimizbuçerçevedeyapabilir.Partikendisinebufırsatıtanıdı.Bufırsatısonunakadargüçlüvedoğru
görememesiçoğunuzuolduğukadarbizideendişelendiriyor.
Biz tedbirimizi alırız. Bu noktada endişeniz bence gereksiz
veya partinin tedbirli olduğunu bilmelisiniz. PKK'nin önderlik hattı yürüyebilir. Hele siz buna güçlü olarak katıldıktan
sonra,budahafazlayürüyebilir.
Arkadaş asla geçmiş etkileri yaşamamalıdır. Parti içindeki
ünü veya halkın bağlılığı tamamen partiye bağlılıktır. Onu
söyleyeyim. Yanlış hesaplar yapacağını hiç sanmam veya
böylebirhesapolduğunusanmıyorum.PKK'yegösterilenilgi,halkınPKK'yegösterdiğiilgikesinliklekurtuluşdeğerlerinebağlılıktemelindedir.Buinsanlarufakbirsapmayıbileke279

sinlikleaffetmiyorlar,derhaltecritegötürüyorlar.Arkadaşbütün bunların bilincindedir. Böyle oportünist sonuçlarda ısrar
edeceğinisanmıyorum.Yanibindebirihtimaldeolsa,teorik
olarakvarsayılsada,yaşadığıveyasondönemlerdebelirtilerinigördüğümüzkişilikbirgerçekse,böyledavranmaz.Kikendisinin bu olmadığını söylüyorsunuz, ben de buna katılıyorum.Kiminizçokpartilibirkişilikdediniz,çoğunuzbukendiniyaşamıyor,dediniz.Bütünbunlardadoğrudiyelim.Bindebirihtimalolsaolasıdır.Yanibufarklıbirisi,bambaşkabirisi,gidipbubelirtileriyleyaşayacak;kendisineenbüyükkötülüğüyapacak.Kendikendisineenbüyükişkenceyiozaman
yapacak.Yaniozamanbizimvurmamızagerekyok.Kısabir
süre yaşasın, bunun en büyük işkence olduğunu görecektir.
Sanmıyorumbuyaşamlafazlabirilişkisiolsun,sanmıyorum
bu kadar düşmüş olsun. Şimdiye kadar bunu düşünmedik ve
hiç düşünmek de istemeyiz. Yani milyonda bir ihtimal gerçekleşseveyanılsakbile,benbunayinebirkahkahaylakarşılıkveririm.İnsandır,başarır,herşeyolur.Amabencemakul,
somutvegerçekleşecekolançizdiğimizbuçerçevedahilindedir.
Ben de bu temelde arkadaşın hem bir bütün olarak parti
gerçeğimizevehemdebuçerçeveiçindekendiözelgerçeğine doğru yaklaşımı göstereceğine, bundan sonrasında birçok
yönüyle kendisini yenileyeceğine, kendisini oldukça kanıtlamış olarak ve direnişçi yeteneklerini doğru çizgi temelinde
yeniden örgütleyerek, halkın ve partinin istediği katkı düzeyindebirsavaşçılıkyürüteceğineolaninancımıvebutemelde
başarı dileklerimi belirtiyorum. Bence arkadaş için bu kadarı
yeterlidir.Uzunbirsüreverdik.Bukonudafarklıbirdüşüncesininolacağınısanmıyorum.
Yinesonolarakbanabirşeysormakistiyormusunuz?Veyaarkadaşasonbirsözverilmekisteniyormu?
–x.: ...
–Evet,oldu.Bizdearkadaşabaşarılardileriz.
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GÜN MÜCADeLe GÜNÜDÜr*

F.arkadaşınpratiğineilişkinbazıdeğerlendirmeleryapmadanönceşunubelirtelimki,buarkadaşgeçmişteçokeleştirilmesinerağmen,eleştirilergeliştirmetemelindeyapılmamıştır.
Bizburadaarkadaşaözlüyaklaşarak,yönlendirmeyiyeniden
düzenleyeceğiz. Bununla birlikte bütün değerlendirmelerden
sonra derli toplu yaklaşacak ve çalışmaları arkadaşın kendi
pratiğini kavratmaya yönelik geliştireceğiz. Zaten kendisi de
partideğerleriniesasalarak,gücüoranındakendisiniçözümlemeyeçalışmıştır.Songünlerdekitartışmalarıdadikkatealarak,birazdahadoğruyayatkınbirtutumunsahibiolmayaçalıştığıgörülüyor.
F.arkadaşınteşkiletmişolduğuuçnokta,düntartıştığımız
S. arkadaşın teşkil ettiği uç noktadan daha farklı bir çizgide
vetersibiranlayışlaşekilleniyor.İkiuçnoktanındahadikkatlibirbiçimdedeğerlendirilmesiilebirçokgerçekortayaçıkabilir.Mukayesebuaçıdançokönemlidir.Öylesanıyorumki,
(*) Konferansın eleştiri ve özeleştiri bölümünde F.'nin özeleştirisi sırasında
yapılandeğerlendirme.(W.S:)
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herikisidebahsettiğimizprovokasyondanetkilenmişlerdir.
F.arkadaşişkenceyönetimininelealdığıbirkişiliktir.Onu
çözmek için uğraştıkları bellidir. Hatta üzerinde durulan ilk
arkadaşlardanbiridir.Arkadaşbelliölçülerdedirenmiş,kendi
anlayışınagöredirenmeyiesasalmışveodönemindevrimciliğine ilişkin görevlere bağlı kalmıştır. Ama F. arkadaşımız
önder bir devrimcinin yerine getirmesi gereken görevlerde
ciddibiryaklaşımgösterememiştir.Budadoğalolarakrolünü
tam oynayamama, zindandaki gelişmelere iyi karşılık verememe ve iyi hazırlanamama gibi yetersizliklere düşmesine
nedenolmuştur.Politikeğitimdenyoksunkalmasıveönderlik
yetenekleriningelişmemesi,arkadaşıgüçtendüşürmüştür.Fakatbunarağmen,esasolan,direnmecivepartileşmeolayına
bağlılığısürdürmebiçimidir.Ölümorucunayaklaşımıönderliğeuyumbiçimindedir.Bunusonunakadargötürdüğüanlaşılıyor. Ölüm orucunun 45. gününden sonra katılanların gayri
ciddiliğiniveanlamsızlığını Kemal Pir çokaçıkbirbiçimde
vurgulamıştır.45günsonrakatılma,eylemesızmaihtimalini
güçlendiriyor.Öylesanıyorumki,Şenerunsurueylemegirerkenhazırlıklıveplanlıdır.Yanibuunsurölümorucueylemininsözcülüğüneoynamıştır.Bugerçektençokalçakçaveiğrençbirdurumdur.Bazıarkadaşlarındeğerlendirmelerinegöre, bu unsur ölüm orucuna girilmeden önce de, arkadaşlar
üzerindebellibirdenetimveinisiyatifgeliştirmeçabasıiçindedir. Buna ilişkin benim de duyumların vardı. Mazlumları,
HayrileriveKemalleribastırmavedahaozamanbilezindan
önderliğinekavuşmaisteğivardır.Sözüedilenölümorucusürecindebufırsatıyakaladığınıveplanlamayaçalıştığınıdaha
sonrakidavranışlarındanrahatlıklaçıkarabiliyoruz.Zindandirenişinin büyük etkinliğini sömürmek de, onu iyi temsil etmekdeancakonunsözcüsüolmaklamümkündür.Dolayısıyla
buradaölümorucununsözcülüğüneoynamakçokönemlibir
politikadır. Bu politika, sözcülüğün bunun tarafından gaspedilmeyeçalışılmasıdır,kiöyledir.Budaüzerindeözenledurulmasınıgerektiriyor.
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Tarihte her zaman şu söylenir: Tarihsel kişiliklere darbe
vurmak istiyorsan, onların adını kendine takarsın; onların
adıyla avını vurursun. Bu bir taktiktir ve tarihsel örnekleri
çokçadır. Burada da içine girilen bu nitelikte bir tavırdır.
Önderliğinadınasığınmataktiğibuunsurtarafındançokbilinçl i bir biç imd e kull an ılm ışt ır. “Ban a ell er in i uzatt ıl ar.
Hayri'nin son söz üyd ü. M azlum'un hal if es i bend im.
Kemal'indebukonudabazısözlerivardı”biçimindesahtekarcabirtavrındahaozamangeliştirildiğianlaşılıyor.Gerçekten bunu biraz daha somutlaştırıp söylersek, örneğin İslam dininin canına okumak için o dönemin putperestlik artıklarınınadlarınıMuhammedkoymalarıgerçeğiiştebuunsurundurumundadagörülmektedir.
Ocak1984sürecihakkındayeniolanhususşudur:F.arkadaşınsağlıkdurumuelvermediğivebunagücüyetmediğihalde,çokyetersizbirbiçimdealtındançıkamayacağıbirgöreve
hazırlıksız bir tarzda sözcülük düzeyinde de sahip çıkmaya
çalışmasıdır.Bukonudaiyiniyetlibiryazınınkalemealındığı
biliniyor. (Burada sözü edilen yazı F.'nin cezaevi merkezine
verdiğimevcutbirimlerifeshetmeyazısıdır.)Buyazınıniçeriğinden dolayı kendisinin daha sonra suçlanmasını anlamsız
görüyorum.Böyledönemlerdebutüryazılarıherkesyayınlayabilir. Sorumlu devrimcilik yazı çıkarabilir. Eğitim ve yönlendirmeamacıylabunuyapabilir.F.arkadaşınkalemealdığı
yazı da bu niyetle yazılmıştır. Fakat bunu örgütleme gücü
yoktur.ŞeneralçağınındadahaönceF.tarafındansuçlanması
sözkonusudur.Öylesanıyorumki,Şener'inölümorucundan
sağçıkması,onumuhtemelensözcüdurumunagetirmiştir.F.
onunsahtekarlığınıgündemegetirdiğiiçin,tasfiyeciunsurda
F.arkadaşakarşıendişeiçindedir.BunedenleF.arkadaşıhedef durumuna sokuyor. F.'nın yazısı yetersiz ve eleştirilecek
birçokyönüolsada,yöntemvenitelikitibariyleherhaldebunu değerlendirmeye çalışıyorsunuz. Tabii düşmanla ilk defa
farklı diyebileceğimiz bir uzlaşma veya uzlaşma adı altında
farklınitelikteilişkiyegeçmedurumusözkonusudur.Belirti283

lençerçevedevebirçoklarınızınraporlarındayazdığıkadarıyla tasfiyeci tipin 1984 direnişinde kitleyi barikat temelinde
harekete geçirirken, barikatları aniden geri çekmesi eylemi
provoke ettiğini gösterir. Siz buna çarpık kişilik diyorsunuz,
amabenbubiroyundurdiyorum.Onudaaçıkçasöylüyorve
mahkum ediyorum. Bu oyun oynanmıştır. Önce “barikat yapalım”,barikattamsonucagiderken“barikatıkaldıralam”diyor.Önce“tektipelbisegiymeyelim”derken,bueylemtam
baş ar ıld ığ ı sır ad a “elb is e giy el im” diy or. Önc e “İst ikl al
Marşı'nıokumayalım”derken(kizatenönemliorandakimse
okumuyor, birdenbire “anlaştık, İstiklal Marşı'nı okuyalım””
diyor.Bütünbunlarnedemekoluyor?Bututumdirenişleoynamaktır,direnişisaboteetmektir.
Bukonudaartıkbellibirpolitikanlayışınızınolmasıgerekir.Biziayrıntılaraboğmakla,sözümonadakikasıdakikasına
kiminneolduğunu,kiminnasılsuratgösterdiğini,kiminönce
nasıl konuştuğunu açıklamakla, bu tip yöntemlerle politika
yapılamayacağınıbileceksiniz.Adamgitmiştir,zindandakiişkencecibaşıilehiçdetemsilciseçilmediğihalde,temsilcidüzeyindeilişkiyegeçmiş.Yineonunyanındayurtseverbirinsan olan Necmettin Büyükkaya öldürülmüştür. Bunları bilmenize rağmen, bu unsuru yapının içinde tutmanız anlaşılır
bir husus değildir. Necmettin'in onurlu bir direnişle şahadeti
seçmesikarşısında,bununrezilbiruzlaşmaylayapınınbaşına
gelmesinin değerlendirmesini yapamamak, politik körlüktür.
Hala kocakarı yöntemleriyle bu süreci anlatmaya çalışmanız
esefedilecekbirdurumdur.Bunubirkezdahaburadavurgulamalıyım.Dahasonrakisürecinbütünkarmaşıklığıvekaosu,
içinegirdiğinizbututumdankaynaklanıyor.Politikyetmezlik,
içinegirilensaptırma,provokeetme,çoğununsiyasalanlamını bilememe, bundan kesinlikle parti adına sonuç çıkaramama,böylecepartiveörgütgerçeğiniyitirme,dahasonrakikaosunuzuntemelnedenidir.Bugünekadarbilehalazindanpratiğinden derli toplu bir sonuç çıkaramayışınız, bu dönemin
içinegirilentutumuylailgilidir.Bukonudapartiyederlitoplu
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bir değerlendirme sunulamayışı da çok ciddi bir özeleştiri
noktanızdır.
ObjektifveyasubjektifalandatavırkoymayaçalışanF.arkadaşınsağlıknedenleri,çokyetersizyöntemveyaklaşımları,
hattabuolaydaprovokasyonagelipmeydanıterketmesi,Şeneralçağınaoldukçamalzemesunmuştur.Helemevcutörgütüfeshetmeadıaltındapolitikolmayanbirtavır,karşıtarafa
muazzam yüklenme fırsatı vermiştir. Daha sonraki süreç bir
anlamda partinin kendi kendisiyle uğraşıp didişmesi, kendi
kendisini parçalama sürecidir. Örgütü kimden kurtarıyorsunuz?F.'demi?F.arkadaşyazısındabelirtmiştir.Örgütünkendisinden kurtarılması gerektiği bir kişi olmadığı, ama F.'nin
deörgütükurtaramadığıaçıktır.Herşeybiryana,içinesokulduğunuzdurumenkötüsüdür.Buradaprovokasyonuyiyorsunuz. Adım adım da izliyorsunuz. Çok garip; örgütleniyoruz
adı altında, savaşıyoruz adı altında, örgüte tam sahip çıktık
adıaltındaderinleştiriyorsunuz;amaosondarbeyivurmuşve
sizi sindirmiştir. Bunu fark edemiyorsunuz. Gerçekten çok
garip, çok gülünç. Kaldı ki, o dönemin değerlendirmesini
şimdi daha iyi yapmak durumundasınız. Bu alçak iki tarafla
daoynamıştır.BaşındanitibarenF.'gillerekarşıtavrınşampiyonudadeğildir.Elaltındanonlarıdateşvikediyor.Hattabaşarılırsa,çoğunlukF.'deyanaolacaktır.Ounsurbunubiliyor
vehazırlıklarınıonagöreyapıyor.FakatçoğunluğunF.'gillere
karşı geldiğini görünce, hızla ve özellikle tecrite alındığını
söylediğiniz süreç içinde alttan alta cezaevi örgütünü etkileyerekvegerçektenyöneterek,1986-87sürecinikendiinisiyatifinealmayıbaşarıyor.Böylecezindankitlemizebüyükihanetdayatılmışoldu.
Şener unsuru düşmanla birlikte teslimiyeti ve provokasyonubaşarıylahallettiktensonra,çoğunluğunliderliğinetırmanıyor. 1987'ye geldiğinde artık çoğunluğun ustaca yönlendiricisi ve önderidir. Burada size sormak gerekiyor: Bu
adamnasıloluyorda1987'deönderinizoluyor?Sizenetür
bir özeleştiri verdi? Özeleştirinin temeli neydi? Bazılarının
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deyişiyle “filozof”, bazılarının deyişiyle “kendini sevdiren
adam.”Butasfiyecitipgerçektenneydi?Bunlarınaltındaki
büyükpolitikveörgütselçalışmaneyeyöneliktir?Bunuhalaidrakedememenizinasıldeğerlendireceğiz?1986'dabize
gönderilenbirkaçmektububendeokudum.Mektuplarhala
duruyor.Elliyeyakınmektupvardır.Mektuplarıçokaşağılık
birniteliktedir.Tıpkıfilimlerdeseyrettiklerininhikayeedilmesidir.Dahabudönemdebenimtavrımvardı.Onunyaşamıciddibiryozlaşmayaişaretti.Bunuozamankimektupların a day an ar ak söyl em işt im. 1986-87'de hiçb ir özel eşt ir i
vermez.BunasılPKK'liliktir?KendisininnetürbirPKK'li
olduğuaçığaçıkarılmadan,nasıloluyordatemelyönlendirici güç haline geliyor? Ailesinin durumu da hoşuma gitmiyordu.Buaileyedikkatedindediğimde,bazıarkadaşlar“ihtiyaçlarımızı gideriyor” diyerek, politik yaklaşımı bir yana
itenbirtutumiçinegirdiler.
Şimdiöyleanlaşılıyorki,ŞahinveYıldırımitirafçıları14
TemmuzDirenişi'ylebüyükdarbeyerken,ölümorucuna45.
gününden sonra katılan Şener unsuru, Temmuz direnişimizinbaşarısınıelegeçirmeaşamasındadır.45günekadarsüreneylem,büyükihtimallebaşarıyagidiyordemektir.Eylemin başarıya gitmesi halinde, tasfiyeci tip sözcülüğü eline
alacaktır.Ardındandüşmanlateslimiyetbiçimindebiruzlaşmayaoturacaktır.Nitekimsinsiceyürüttüğüplanlarıtutmuş,
eylem provoke edilmiştir. Cezaevi örgütünü de iyi ayarladıktansonra,1987-88'detekrarönderolarakkarşımızaçıkıyor.ButarihlerdeF.dışarıçıkar.Amagereksağlıknedenleri, gerekse etkisiz hale getirilmesi nedeniyle yapacağı fazla
birşeyyoktur.Ancakdışarıdaailesinedayanarakyaşayabilirseyaşayacaktır.Buarkadaşınbaşkabiryoludakalmamıştır.Demekistediğim,dahaiçerideyken,F.arkadaşınişibitirilmiştir. 1986'ya kadar F. adı düşman için fazla bir anlam
ifadeetmezbirdurumagetirilmiştir.
Provokasyonun daha sonraki gelişimi önemlidir. Dün S.
arkadaşınşahsında“Cezaevimerkezi”biçimindekioluşumu
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değerlendirmeyeçalıştık.Bumerkezinoluşumuveyönetim
anlayışı tamamen bu unsurun mantığını taşımaktadır. Buradayenidenbirtekrarlamayapmayacağız.Ancakçokönemlidir;zindandabirdönemPKK'lileşmeadıaltındagerçekten
PKK karş ıt ı bir çizg i gel işt ir ilm ek ist enm işt ir. Dah a da
önemlisi,düşmanbuyılınbaşınakadarzindanlardateslimiyeteyakınbirtutumufilizlendirmiştir.Bu,partitarihimizde
PKK'yi tasfiye etme hareketlerinin en büyüğü olmaktadır.
Butasfiyeciliğin15AğustosAtılımı'nınyedinciyılıöncesine denk getirilmesi, durumu çok daha vahim kılmıştır. Bu
songünlerdebizekadaryansıtılmakistenenveoldukçakapsamlıveplanlıolduğuanlaşılanbirtasfiyeciliklekarşıkarşıyaolduğumuzugörüyoruz.
Özal bugünkü demecinde özel timlerin kendileri için ne
kadarönemliolduğunu,buözeltimelemanlarınınkendilerine sonuna kadar bağlı kaldıklarını ve bunun da büyük bir
yurtseverlik olduğunu belirtiyordu. Bir İngiliz gazetesi de
Türkiye'ninyeniBaşbakanıMesutYılmaz'ınKürtmeselesinibastırmayıveüstünütamamenörtmeyiplanladığınıyazıyordu. Mesut Yılmaz, Özal'ın Kürt meselesine yönelik son
sözlerini ağzından kaçırdığını belirterek, eski klasik politikalarınadönecekleriniimaetmiştir.Öyleanlaşılıyorki,MesutYılmazveekibiTC'ninobilinenpolitikasınıuygulamayayönelirken,eskiMHPkadrolarınadayanacaktır...Bundan
böylepolisyönetimininbirazdahailerisindebulunanMHP
kadrolarının Kürdistan'da dolaştırılmaları söz konusudur.
Savaşkurallarınınböyletersyüzedilmesindevesavunmasız
sivilinsanlarımızayönelikteröreylemlerindeMHPkadrolarının payı büyüktür. Vedat Aydın'ın Elazığ'ın Maden ilçesindeçokalçakçakatledilmesigösteriyorki,MHPkadroları
silahlandırılmıştır. Mesut Yılmaz'ın “liberal” görüntüsü ise
Avrupa'yı aldatmak içindir. Bu anlamda Mesut Yılmaz bilinçliseçilmişbirfigürandır.
Özal'ıntaktikyaptığısontavırlarındaortayaçıkmıştır.1991
Newroz'unda yaptığım çözümlemelerde, Özal taktik yapıyor,
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demiştim.Özal'ınyaklaşımınıciddibulmadığımıveinanmadığımı söylemiştim. İsteyen değerlendirmeleri tekrar gözden
geçirsin.Durumunböyleolduğubugünnetbirbiçimdeanlaşılmıştır.
Şener unsurunun başını çektiği PKK'nin tasfiye edilmesi
girişiminebirazdahaanlamvermekistiyorsak,zindantarihini
dışarıdakiprovokasyonlaiçiçeelealmakzorundayız.Ancak
böylebiryöntemlesorunutamolarakanlarvesonucagidebilriz. Bu çerçeveyi belirttikten sonra, tekrar zindan pratiğine
dönelim.
Zindanlarınbüyükkuşatmaaltınaalındıklarıkesindir.Daha
sonraeylemlerprovokeediliyor.Öncesızma,ardındangiderek teslimiyet ve düşmanla bütünleşme gerçekleşiyor. Tasfiyeci unsurun düşmanla bütünleştikten sonra açık oynaması,
özellikle1986'lardansonrakendisiniiyiceaçığavuruyor.Bu
öyle bir dışavurum ki, zindan yönetiminin ve özellikle başta
sizincanınızaokuyor.Doğrusuzindanyönetimisizimahvediyor.Birde“birçoksorunumuzuzindanyönetimleriyleyaptığımızgörüşmelerdeçözdük”diyorsunuz.AnlaşılanS.arkadaşımız tahliye olduktan sonra dışarıda savcı ile görüşmesinin
neanlamageldiğinifarkedemiyor.Kitlelerinvecezaevindeki
yoldaşlarımızın tepkisinden de habersiz, çok rahat bir tarzda
açık yaptığını söylüyor. Bunun da ötesinde, “Bir lokanta yemeğinde bazı meseleleri konuşacaktık” diyor. Zindandaki
aşınmanınnedüzeyegeldiğinigöstermekaçısındanbuörneği
verdim.Buradaarkadaşlaniyetvedürüstlüğütartışmıyorum.
Ama öyle anlaşılıyor ki, olumsuz etkilenme, direnişçilikte
aşınmaveprovokasyonagelmesanıldığındançokdahafazla
tehlikelibiruçnoktahalinegelmiştir.Şimdidahaiyianlaşılıyorki,tasfiyecitipkendirolünüiyioynamıştır.İnsanpsikolojisinebukadarhakimolması,onuntavırlarındavedüşmanla
uzlaşmalarında rahat hareket etmesine neden olmuştur. Yani
özcesi tasfiyeci unsur bulanıklaşan bu ortamı kullanmasını
bilmiştir.Birtarafıçokrahatçatahripedipkarşısafaiterken,
partiye sahip çıkması gerekenleri de yanına alıp saflarımızı
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bozgunauğratmıştır.
F.:(Anlaşılmadı)
– Anlatıyorum,sürecianlatmayaçalışıyorum.Dikkatledeğerlendirirseniz, kendiniz de epey sonuç çıkarabilirsiniz. Sizinhaladoğrubirdüşüncegücüneulaşamayışınızıyadırgıyorum.Bizimdeğerlendirmelerimizinüzerindeyoğunlaşamayışınız,sizinnekadarkatılaştığınızıgösteriyor.Bununlakanıtladığınızşeyise,sadecenekadariyiprovokasyonageldiğiniz
biçimindekibirsonuçtur.
Dediğimgibi,elimizdebirhaylimektupvar.Amerikandizi
filmlerininiçeriğinitaşıyanmektuplar.Sanırımbumektuplar
buradadır.Okursanız,bazısonuçlarçıkarabilirsiniz.Göreceksinizki,partivedirenişyaşamınaçoktersbirkişilikgeliştirmiştir.Tasfiyeciunsurpartiyibölüpparçalarken,kendiiçinde
didişmevededikoduortamınıdageliştirmiştir.Halaonunetkil er i alt ınd an tam anl am ıyl a çık am ad ığ ın ız ı gör üy or um.
Kendi özeleştirilerinize ve sözümona rapor diye verdiğiniz
yazılara bakın. F. sorunu 1986'da bastırılırken, geriye kalan
çoğunlukbuunsurunhemanlayışvehemdeuygulamagücü
altındamerkezileşmeyealınmıştır.Şimdibuadamınbukadar
güçlübirbiçimdepartininvebizimkarşımızaçıkmasınıdaha
iyi anlıyorum. Ben dedim ki, bu bir komite üyesidir, zindan
merkez komitesinin üyesidir. Bizde her komite üyesinin belli
birhaddihududuvardır.YaniPKK'deböyleleriçoktur.Gücününneolduğunu,gerçeğinneolduğunubilirler.Onagörekonuşur,onagöretutumgeliştirirler.Birkezdahaaltınıçizerek
bunubelirteyim.Nekadarfarklışekillenmeleriçindeolurlarsa olsunlar, PKK'nin eski ünlü isimleri, merkez olmuş belli
isimler, bütün yetmezliklerine rağmen, haddini bilen, gücününneolduğunugörenveonagöreayağınıdenkatmadurumunda olan kişiliklerdir. Yalnız dışarıdaki merkezin değil,
zindanmerkezindeolanbirisinindegücünüvehaddinibilen
birtavırlapartiyeyaklaşmasıgerekiyor.
Ben dün anlattıklarımı burada tekrarlamak istemiyorum.
1988'inbaşımıdır,1987'ninsonumudur,bilemiyorum.Açığa
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çıkanbirtünelmeselesindensonrasürgünlerbaşlar.Amatasfiyeci unsur Diyarbakır'da bırakılır. Zindan kadrosu bu sürgünlerdedarmadağınedilir.Zindankadrosuyerine,kendisini
kitleye dayatan bir zindan önderlik pratiği var. S. arkadaşın
şahsında sürdürülen ilişki, hem anlayış ve hem de uygulama
düzeyinde tasfiyecilikle pekiştirilmek isteniyor. Bu temelde
K.'nindurumunudeğerlendiriyoruz.
K.'ninyedeklenmeyeçalışılanbirarkadaşımızolduğuanlaşılıyor.S.arkadaşhemözelilişkiyöntemiyle,hemdeanlayış
veuygulamadüzeyiylegerçektenişlemezbirdurumagelmiş,
getirilmiştir. K. arkadaş bunu mutlaka görecek, bu çözümlemeyi partiye sunacaktı. Bunu sunmadan, bundan sonra parti
adınatekbirsözbilesöyleyemez.Bununaltınışimdiönemle
çiziyorum.Budiğerarkadaşlariçindebirazgeçerlidir.Butemeldepartidenayrışma,partininsilinmesiniveaşınmasınıyaşadıktan sonra, hala PKK adına ahkam kesmenin fazla ciddi
olmadığı anlaşılıyor. Parti aşılmış, başkalaşıma uğratılmıştır.
Yapı parti adına partiyle savaşan ne idüğü belirsiz bir kaosa
dönüştürülmüştür.Cezaevimerkezibukonudaenöndegelen
olumsuzbirkurumuntemsilcisidir.Benburadayineiyiniyetlerdenbahsetmiyorum.Hemenbelirtmeliyimki,PKK'yebağlılık anlamında benden daha ilerisiniz. Dediklerimin yanlış
anlaşılmasınagerekyoktur.Şuveyabubiçimdeçekiştirmeye
degerekyoktur.Niyetdüzeyindebendendahaiyibağlısınız.
Fakat bir örgütsel biçimleniş olarak, bir parti ahlakı olarak,
birpartiyaşamtarzıolaraksilinmişsiniz.Bununyerineortaya
çıkanfarklışeylerdir.Kaldıki,bunlarıbenkendibaşımasöylemiyorum.Dünkütartışmalardabazıarkadaşlaryalındeyimlerle anlatmaya çalıştılar. “Şu anda karşımızda konuşan başkasıdır.İkiS.vardı.Biri1985öncesi,birisonrası”biçiminde
birçok şey söylendi. Hepsinin gerçek payı vardır. Şimdi biz
buişindökümünüyapıyoruz.
Bu yıllar aynı zamanda düşmanın özel savaşı yaydığı ve
derinleştirdiğiyıllardır.Düşmandağdakisavaşçıyakarşıbile
“iyiyemekveririz,iyibakarız”uygulamalarınagirişerek,sa290

vaşçımızı düşürmek istedi. Düşman bunu Diyarbakır merkezinde,kolordumerkezindeyapıyordu.Düşmansavaşınyönetimmerkezindebunuyaparken,elbettebunuiçeriyedeyansıtacaktır.Aynıbeyinveaynıyönetimsorumluluğualtındabununyapılacağıaçıktır.Dolayısıylaokoşullarıniyileştirilmesininkendiiçindebirtuzakolduğudabellidir.Dışarıdaçözdürme işinin içeride daha amansız yürütüleceği kesindir. Sizin
ilavetençokacımasızbirbaskıylageçenbirzindanpratiğiniz
var.Bundanadımadımkurtulmayaçalışırken,tünelinucunda
beliriveren ışığa sarılmanız aslında bir avlanma, bu temelde
birbaşkalaşımauğratılmaktır.Bununadımadımgeliştirildiği,
bununiçindeustacagerekleriniplanlayanveyürüteninolduğuaçıktır.Bugünhiçkuşkuduyulmayacakbirbiçimdeortaya
çıkmıştırki,niyetdüzeyinizneolursaolsun,partiyiyaşıyoruz
derken,pratiktegerçekleşenşeydüşmanınişineyaramıştırve
bu kesindir. Eğitim çabalarımıza rağmen, hala partinin savaş
hattına bir türlü yanaşmayışınıza ne demeliyiz? Eğer partiye
birazsaygınızvarsa,eğerpartiyesıradanbirdostveyasaflarımıza yeni katılan bir köylü kadar saygınız varsa, bu savaş
hattınanedengelemediğinizidürüstçeaçıklayabilmelisiniz.
“PKK adın a bir şeyl er yapt ık” ded ikl er in iz in P KK'den
uzaklaşmaolduğudaçokaçıktır.Buprovokasyonuniçerideki
sonuçları üzerine daha fazla konuşmama gerek var mı, bilemiyorum. Özellikle kendi öz pratiğiniz olduğu halde, fazla
çözümlemelere giremeyişiniz, sizin dar ve yüzeysel yaklaşımınızın bir sonucu oluyor. Öyle anlaşılıyor ki, bütün bu yoğun çabalarımız olmasaydı, sizin bu başkalaşıma uğratılmış
kişiliğiniztehlikelibirbiçimdepartiyedeyansıyacaktı.S.arkadaşımız bunu uç noktada seyrettiriyorsa, diğerlerinin de
çokiyibirnoktadaolduklarıherhaldesöylenemez.Özeleştirilerdedebuortayaçıkmıştır.Birkargaşayıyaşadık.Üslupbozukluklarındantutun,ruhunuzundevrimeyetmediğiveirade
gücünüzüngelecekkonusundahiçbirsözsöylemekdurumundaolmadığıortayaçıkmıştır.Elbettebununanlamınıkendinizesoracaksınız.
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Partiortamınabubiçimiyleyayılmanedemektir?Bu,içerideprovokeedilmişyapınındışarıyataşırılmasıdır.Budakendi aranızda geliştirdiğiniz polemiklerin burada devam ettirilmesi anlamına gelmektedir. Daha da fazlası, tasfiyeci önderlik günü gününe bildiriler yayınlıyor, hem de büyük bir çabaylabunuyapıyor.Dahadünbilebuortamaulaşmayaçalışıyordu.Butasfiyeciunsur1988'detahliyeolduktansonraTKP
tasfiyeciliği ile bütünleşiyor. Bu bütünleşmeden sonra parti
ortamınagelerek,hesaptabanaulaşmayaçalışıyor.Zindanda
kullandığı yöntemleri burada da kullanarak, bana yönelik
komplosunu gerçekleştirmek istedi. Bu adamın bu cesareti
nereden aldığını sanıyorsunuz? Bu unsur sizden aldığı cesaretleburadakientrikalarınıbaşarmayaçalıştı.Oradan,onyıllıkzindanpratiğindencesaretaldı.Endeğmemilitanımızdüşürülmüştür. Bu tasfiyeci unsur kimi yanına, kimi karşısına
almıştır.Kitlekoyunlukyığınhalinegetirilmiştir.Dünkendiniz“S.gözlerimizinönündebilmemnasılyaşıyordu”dediniz.
Butüranlatımlarköleyaklaşımıiçindeolduğunuzuvebuda
ne kadar çok düşürüldüğünüzü gösterir. Ben sizi suçlamak
içinbunlarısöylemiyorum.AmabuŞeneralçağıbütüngücünüzayıflıklardanaldıveburayageldi.Buradaikişeyedikkat
etti:Sızmailekomploveelimitutma.AynıtaktiğizindanlardakiPKK'nindirenişönderlerinekarşıyaptı.Sızmayıiyibiliyor.Mazlum,KemalveHayriyoldaşlaramüthişyakınlıkgösteriyor.Sizbuna“kendinisevdirmeilişkisi”diyorsunuz.Burada da kendisini çok sevdirmeye çalıştı. Büyük ihtimalle el
altından elimi tutmaya çalışıyordu. Elimden tutmayı bir başarsa,beniimhayakadargötürecek.Öylekiönderolsun.Zindandabunubaşarıyor.
Şimdidebilançoyusöylüyorum.1988'dedışarıyaçıkarken,
buişidışarıdadevamettirmekistiyor.BuTKP'ninÖzalyönetimiylegeliştirdiğinebenzerbiricazettir.TKP'yiicazetyoluyla 1987-88'de nasıl düzene bağlama işini tam sonuca bağlamak istedilerse, aynı şeyi bizde de denediler. Ama bizim silahlımücadelemizbastırılmamış,mücadelemizinAvrupa'daki
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gelişimi durdurulamamıştı. TC aradaki bu farkı göremedi.
TKPuzlaşmacılığı ve Gorbaçov tasfiyeciliğinin durumu biliniyor. Bunlarla belirgin bir uzlaşmadır. Zaten uzlaşma TKP
eliyleÖzaltarafındandayedeğealınmıştır.Ortadoğu'nunbilinen çel işk il er ind en ötür ü asl ınd a, T KP'nin SB Kom ün ist
Partisi'ne day an ar ak yap ac ağ ı fazl a bir şey yokt ur. Ama
önemliydi.YaniÖzal'ınTKPşeflerineicazettanıması,kendileriniTürkiye'yealması,TCtarihindeilkdefabugünsözümonakomünistadıaltındaTKP'ninsonkalıntılarınınçokrezilce
birbiçimdeteslimedilmesi(bunakişilerleuzlaşmadademeyelim,buTKP'ninensonalçakçabirtarzdatasfiyeedilmesidirdiyelim),kendileriniTC'yesunmalarıihanettenbaşkabir
şeydeğildir.Amabusenaryonunbiryanıeksiktir.Benimvarlığımneolacak?Onuniçinbanaulaşılmasıgerekir.Benburadaçoksistemliveplanlıyım.Tasfiyeciunsurunyapacağışey,
öncelikle herhalde bana karşı savaşmak olmayacaktı. Böyle
yaparsa zaten onayımı alamazdı. Peki, ne yapacaktı? Uyum
gösterecekti.Buuyumumükemmelgösterdi.Buuyumlabirlikte komployu gerçekleştirecekti. Bir yıl uğraştı, ama yapamadı.Ensonçabası,“neolur,birazdahayanınızdakalayım”
biçimindeydi. Bu yanımda kalma isteği bana sevdalı olduğu
için değildi, işi tamamlamak içindi. Ben de bir oyunu biraz
bozmaya çalıştım. Size bunun hikayesini anlatmama gerek
yok. Öğrenin. Bu benim açımdan da çözüme tabi tutulması
gereken bir durumdur. Ben bu unsurun ailesinin durumunu
1982'denberisoruişaretialtınaalmıştım.Ailenindiğerfertlerinin büyük alçaklıkları benim açımdan dakikası dakikasına
somutturveherşeylerinihatırlıyorum.
Otasfiyeciunsurunburayagelişiylebirlikte,dahailkgünden bir devrimcininkinden başka her şeye benzeyen hal ve
hareketleriyle gözlerimin önündedir. Bunların sürekli değerlendirmeyetabitutulacağıaçıktır.Kendisininitirazedeceğien
ufak bir hata payı bırakmıyorum. Mükemmel bir yoldaşlık
yaklaşımıgösterseveyüzdebirdürüstlükarzetse,kesingelişir... Bir diğer yöntemi de PKK içinde önemli bir yere ulaş293

maktır.İçerideS.veK.'yiavucununiçinealdıktansonra,dışarıda“C.nerededir?”diyesoruyor.“C.ilemutlakagizligörüşmeliyim” diyor. Bunu bize daha sonra söylüyorlar. Aynı
araç,aynıyöntem.Benönceleriherhaldebizimönderliğimizdensıkılıyor,kendinegörebiryerbulmakistiyordiyeyorumlamıştım. Fakat “C. ile görüşmek istiyorum” derken, Kemal
Pir'in bir vasiyetinden söz ediyordu. Olabilir, dedim. Sonra
anlaşıldı ki, Kemal Pir yoldaşın böyle herhangi bir vasiyeti
yokmuş.TabiibununböyleolmadığıC.'nintavrındananlaşılınca, bu kez “Kemal Pir ben şehit düşersem, gözüm arkada
kalacak,çünküC.arkadaşaçokkızgınım,dedi”biçimindebir
açıklamada bulundu. Kemal Pir böyle bir cümle kullanmış
mı,kullanmamışmı,bilemiyoruz.Bildiğimiztekşeytasfiyeci
unsurunkıvırttığıydı.C.arkadaşınyapısıbiliniyor,eleştiriler
de aldı. F. arkadaşımızın durumu da yine öyle, o da eleştiri
alıyor.F.arkadaşımızın1982'dedüşmanındolaylıetkilenmesi
altına alınması durumu vardır. Geriye eski bir arkadaşımız
olarakC.kalıyor.Tasfiyecitiponaulaşmakistedi...Dediğim
gibi bu arkadaş oldukça eleştiri altına alınmıştı. Bu alçak bu
eleştirilerikullanmayaçalıştı.
Tasfiyecitipiçeridegeliştirdiği,etkilediğivekontrolaltına
aldığı merkezileşmenin aynısını dışarıya taşırmak istiyordu.
Bir yandan da beni ayarlamaya çalışıyordu. Bir de PKK'den
rahatsız olan tipler vardı. Biri Sarı Baran'dı, başka birkaç tip
daha vardı. Onları da etkisi altına almaya çalışıyordu. Sözümona ayrı bir merkez yaratacaktı. Bu dikkatimden kaçmadı.
Zaten benden bir şey kaçırması mümkün değildi. Bir yandan
da zindanın durumunu bekliyordum. Sık sık mektup gönderdim.“Bukişilerindurumuhakkındadahagerçekçiolun”diye
uyarılarımdaoldu.“Bukişihakkındasizdendahagerçekçirapor bekliyorum” dedim. Tasfiyeci tipin K.'ya yazdığı mektup
var. Daha sonra okursunuz. Soruşturma komisyonu gerekirse
budurumudahadetaylıaraştırabilir.S.arkadaşındamektupları geliyordu. K. mektubunda bu tasfiyeci hakkında “kendini
sevdirenadamdır”diyesözediyordu.Bununucunereyekadar
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varacak?İyiniyetinerağmen,bilinmeyenbirpratikiçindeaslındapolitikolarakfazlayoğunlaşmadığıgörülüyor.Dönemin
değerlendirilmesivedönemintemelgörevleriüzerindeyoğunlaşmasışuradakalsın,apayrıbirtarzda“şuanlayışımvardı,bu
anlayışım vardı”, şöyle önderlik tartışması, şöyle sosyalizm
tartışması,şöyleStalin'inbilmemneciliğitüründenaçıklamalar,deformasyonunnekadargeliştiğinigösteriyor.
Başka bazı arkadaşlar birtakım anlayışlardan daha bahsetmek istediler. Şimdi bütün bunların PKK'nin savaş hattı ile
fazla ilgisinin olmadığını bugün daha iyi anlıyoruz. Mevcut
gelişmeleribirazdikkatleizlerseniz,bunlarınbiryanılgıolduğunu,dönemiveortamıdeğerlendirmegücündenyoksunolduğunuanlarsınız.Buyanılgınızındaöylebirgündeoluşmadığını,bununköklerininderinolduğunukesinlikleortayaçıkarabiliriz.
Dünden beri ortaya koymaya çalıştığımız gerçekler dağınıklığın, siyasi sonucu yakalamaktan uzaklığın, bir yandan
devrimci eğitimin alabildiğine ihmal edilmesinin, diğer yandanenönemlisidepartihattınagelememenin,partidenkopuş
veaşınmanın,üstelikbunugörememeninvegörülmesihalinde bile rotaya girememenin itirafı oldu. Bütün desteğimize
rağmen, raporlar ve özeleştirilerde dile gelen şey, farklı bir
PKK'lileşmenin yaşanmasıdır. Buna “reformist PKK” mi diyelim? Aslında durum bundan da öteyedir. İcazet alınmıştır.
1984'lerdekiuzlaşma,aslındaPKK'denarınmaplanıdır.Orada her ne kadar bunun tek tip elbise ve İstiklal Marşı konusundabirgörüşmeolduğusöyleniyorsada,bugittikçekendini açığa vuran, partinin oldukça başkalaşıma uğratılmasıyla,
yaşam tarzı ve içine girdiğiniz o her türlü hal ve hareketle
gerçekdevrimcihattanuzaklaşmaanlamınagelir.TKPtasfiyeciliğinde ve SBKP'nin tasfiye edilmesinde aynı arındırma
veözüboşaltmasözkonusuydu.Butürgelişmelerinuluslararasıalandadaköklerivardır.Zindanzeminionunbizeyansıyanküçükbirörneğidir.Bununböylesinebirsahtekarvasıtasıyladüzenlenenküçükbirörneğidir.
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Bir yandan bizim büyük bir çabayla oluşturduğumuz PKK
(kibuönemlidir),diğeryandanoldukçaaçıkitiraflar,dışarıda
çıkarılan “pişmanlık yasası”, 1984-85'te uzlaşma adı altında
PKK'nin giderek revizyona uğratılmasının adımları, giderek
çarpıkbirmerkezileşmeninbukonudakullanılması,kadronun
duyarsızlığı, kadronun kendi eğitimini bir türlü gerçekleştirememesi,nedenlerineolursaolsundüşmanınoldukçaişineyaramıştır. Düşmanın çıkardığı son “tecil yasası”, daha önceki
uygulamalarındabellibiraşamayıiçeriyorvebaşkalaşımıhedefliyor.DüşmanınbaşkalaşımyaratmahedefigeneldeTürkiyesoluüzerindebaşarılmıştır.Dev-Yolbaştaolmaküzerebaşkalaşım sağlanmıştır. Dev-Sol'un durumunun net olmadığını
kendinizdahaiyibiliyorsunuz.Diğersolhareketlerindurumu
da bellidir: Yumuşama ve tasfiye temelindedir. Ben burada,
zindan direnişinin etkisi hiç yoktur, demiyorum. Sadece zindandaki direnişle sonuca gidilemeyeceğini anlatmak istiyorum.Direnişlerinizetkiliolabilir,amabelirleyiciolandüşmanın hakimiyetidir. Yani düşman zindanlarda sizi etkisizleştirmiştir.Yinededavayaolaninançveumutlarınızbitmemiştir.
Genelanlamdasöylersek,düşmanınzindanüzerindekietkisi ve kontrolü güçlü olmuştur. PKK kadrosunun önemli bir
kesimi hala bırakılmıyor. Bunları kolay kolay avlayamazlar
da. Fakat kendi yasaları ile çelişkilerinden, uluslararası gerçeklikle çelişkilerinden ötürü, aslında bu yoldaşlarımızı ya
idametmeleri,yadaserbestbırakmalarıgerekir.Tarihebaktığımzdadaböylesinebüyükdavalarınesirlerininyaidamedildikleriniyadaserbestbırakıldıklarınıgörürüz.BuaçıdanTC
bitmiştir. Dediğim gibi zindanın rolünü oynaması ve etkilemesiküçünmsenmeyecekboyutlardadır.PKK'nindirenişçiliği
de küçünmsenmeyecek boyutlardadır. Bu bir savaştır ve bu
savaşhalasürüyor.
Şimdi zindandaki direnişin dışardaki direnişten güç aldığı
biliniyor.15AğustosAtılımıvesonrasınısizeadımadımanlattım. Halihazırdaki direniş hattı TC'ye kök söktürüyor. Bu
direniş zindanın durumunu da gün be gün etkiliyor. Şiddetle
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etkiliyor. Zindanı direnişçi konum içinde tutuyor. Zindanın
teslim alınamamasına yol açıyor. Belirleyici olan da budur.
Zindandaolumlukarşılıkveriyorvedahagüçkazanıyor.Siz
de bu temelde direnişten az çok güç alarak buraya gelmeyi
başarabildiniz. Bunlar parti içinde özenle değerlendirilmesi
gereken yanlardır. Biz bunun doğrudan ve dolaylı etkilerini
ortaya koyarken, diğer yandan direnen partiden, zaptedilmez
partiden,bütünprovokasyongirişimlerinekarşıayaktakalan
partiveönderliğingerçekliğindenbahsediyoruz.Dünsizeçok
açıkça anlattım. PKK savaşa giriyor ve gerçekten savaşıyor.
Bunubütündünyabiliyor.Sizinhalabusavaşınyürütülüpyürütülmediğini bilememe ve bunu dinleyememe durumunuz
esefvericidir.Bukadarsubjektivizminiçinedüşmekdemek,
politikaylaalakayıkesmekdemektir.Bukadarapolitikkişilerindepartiiçindekendileriniplanlıbirbiçimdegörevlerehazırolduklarınısöylemelerigerçekçideğildir.Bununnedenleriniözeleştirilerinizdeortayakoyacaksınız.
PKK'ninönderlikgerçeğibellidir.Düşmanınakarşısavaşıyor.Siziseısrarlaçizgiyegelememedurumunuyaşıyorsunuz.
Kendibaşınızıalmışgidiyorsunuz.Nereye?İnsansarhoşolur
dabukadarolamaz.Aşılırdabukadaraşılmaz.Bugünyaşamı,TC'ninyaşamıvePKK'ninyaşamıdiyeikiyeayırmıştık.
Direnişinetkisialtınagirenvebugünmilyonlaraulaşanyürüyüşün savaş kanadı ile karşı-devrim kanadı. Bu, tarafsız bir
gözlemcininbilekabulettiğibirdurumdur.Üçüncüyolnerede,farklıbirPKKnerede?PKKgerçeğiniçokönceleregidip
grup dönemine ve Diyarbakır zindanının durumuna göre ele
almanıngerçeklerlenealakasıvardır?Bukadarpartileşmeye
gelmeyen,bukadarapolitikbirkişiliklenereyegideceksiniz?
Niye bu yola girdiniz? Zindanın mirasını malzeme yapmak,
devrimcidürüstlüklenekadarbağdaşıyor?Canverenlernerede,sizneredesiniz?Özelliklebazıarkadaşlarımızınbusorularaçokiyikarşılıkvermelerigerekir.BinlercePKKşehidiyle
ilişkileriniz hani nerede? Bu değerlere ilişkin tek bir sözcük
söylemeyeceksiniz, ama meseleler için bu kadar çok ahkam
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keseceksiniz. Bunun ciddiyetle alakası nerede? Kimin adına
ünyaptınız?BüyükbirdirenişgöstererekonurutemsiledenlerveenönemlisideamansızbirsavaşımlaKürdistanhalkını
ayağakaldırandirenmecileriçinnediyorsunuz?Halkımızbüyük işkenceler ve acılar içindedir. Bunları görmüyor musunuz?Kişilikolarakneyinizvar?Eğersizebirazsaygıveilgi
gösteriliyorsa, bu tamıtamına direnişlere ve direniş şehitlerimizebağlılığınifadesidir.EğerPKK'ninçizgisinebirazsaygınızvarsa,eğerbirminnetvevefaborcunuzvarsa,bugerçeklerigörmenizgerekecektir.Bugerçekleresaygıvebağlılığınızıgörmek,varsaonlarakatılımgücünüzüveonlarınyolarkadaşı biçiminde samimi bir sözünüzü duymak hakkımız değil
midir?Halakendinikonuşturmaya(benbunabebekçekonuşma dedim), otuzundan sonra bebek rolünü oynamaya değer
mi?Eğerbubüyükbirgafletdeğilse,çoksinsibiryaklaşımın
ta kendisi olmayacak mıdır? Kendi gerçekleriyle bu kadar
alayedenlerinkendiciddiyetlerineiğneucukadarinandırıcılıkkazandırmalarımümkünmüdür?Bunufarklıgörüşleradı
altında biraz utangaçlık ve biraz da inatla dayatmanın akıllı
bir politika olduğu söylenebilir mi? Yani yoldaşça olmayan
bazıtutumvedavranışlarsergilemeklegerçektenbağlıkalmamızvekendilerineborcumuzumutlakaödememizgerekenlerebağlılığıniyibirerörneğiolduğumuzusöyleyebilirmiyiz?
Bunusöyleyebilirmisiniz?
Düşmanları tarafından kuşatılmış bir partiyi esas alıyorsanız, hiç olmazsa bunun gereklerini bileceksiniz. Sıradan bir
dostumuzveyabirköylüayaklanmacısıkadarbirilgigöstermemekakıllıbirpolitikacılıkmıdır?Bununyürüyenvesavaşanpartiylealakasıolabilirmi?Yinearanızdanbazılarıününe
dayanarakçıkışyapabilirler,kendileriniyereatabilirler.Bütün
bunlar bize vız gelir. Yaşama bir saygınız varsa, sizi bugüne
getirenvekişiliğinizebiranlamkatandeğerlerekarşıdasaygılıolacaksınız.Şuözerktutum,buözerktutumdemeyeceksiniz.Beniliklerimekadarbudeğerlerinsavaştemelindegeliştirilmesinevevefaborcumuböyleödemeyeçalışırken,siz
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hangi tutumla ve hangi görüş adına kendinizi savunabilirsiniz? Çok iyi kanıtlanmıştır ki, bütün kusurlarınıza ve eksikliklerinize rağmen, her şeyiyle bir savaş ve direniş anlamına
gelen bu değerlere sahip çıkmaktan başka bir seçeneğiniz
yoktur.Sağlampartiölçülerinizvarsa,bütünüyledavayabağlı
olacaksınız.
Görülüyor ki, kendimizle çelişmemek önemlidir. Politikda
hatayapılmazdeğil,yapılır.İnsanınyaşamınamalolabilecek
hatalardasözkonusuolabilir.Önemliolanbunlarıısrarlasavunmamaktır. Hata, bir anlayış veya bir görüştür biçiminde,
bilebileyanlışlığısürdürmekdeğildir.Eğerhatalardaçokısrar edilirse, iğrenç bir durum meydana gelir. Hatalarda ısrar
edildiğizaman,bizdebütünsözlerinerağmen,karşımızdakininaşağılıkbirtip,birsokakdüşkünüolduğunubelirteceğiz.
Böylebirininhertürlühayavesaygıduvarınıçoktanyıkmış
bir kişi olduğunu söyleyeceğiz. Hiçbirinize bunu yakıştıramam. Ama hatalarda ısrarlı olunduğunda, bizim söyleyeceklerimizdeböyleolacaktır.Halapolitikleşmemekvehalaparti
hattına gelmemek, bu halka ve bu partiye en ufak bir değer
vermemek anlamına gelir. Bunun da altından kalkamazsınız.
Sorumluluğunuzbütünbudeğerlerimizesahipçıkmanızlaölçülür.Kendinizeyakıştırdığınızölçülervealışkanlıklarbugünündevrimsorunlarınıçözmeyeyetemez.Politikadabiraziddialıysanız,politikadayolalmalıyızdiyorsanız,mevcutsavaş
gerçeklerimizeuyumgöstereceksiniz.Bakın,iştebazılarıdayanamayıpkaçıyor,bazılarıbaşkatutumlarortayakoyuyorlar.
Acaba sizinki ne anlama geliyor? Partiye inanmak, partiye
güvenmekgerekir.Hatayıkavradıktansonra,kesinliklebunu
bazıuygunpratikadımlarlakanıtlamakdurumundasınız.Başka türlü yol alınmaz. PKK tarihinde bu tür durumları yaşayanlarınçoğu,sorunusınıftemeliileizahetmekistedi.Oysa
mevcut durum bununla izah edilemeyecek kadar bir nitelik
farkıgösteriyor.Bumevcutdeğerlendirmesadecezindanpratiği için değil, bütün PKK tarihi açısından bir gerçeği açığa
kavuşturuyor.
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Gün tam partileşmeye gelme gücünü gösterenlerle göstermeyenlerin ayrıştığı gündür. Yıllarını tam bu işe yatıranların
veyatırmayanların,bunuolumlutemeldeyaşayanlarınveyaşamayanlarınnetleştiğigündür.Bugünkendilerinibupartileşmeyeolumlutemeldeyatıranlarlayatırmayanların,bukonuda
belli bir gelişme sağlayanlarla sağlamayanların açığa çıktığı
birgündür.Günkendilerinibutemeldepartiyeözlükatmasözünüsamimiceveripbundahalaiddialıvegüçlüinançsahibi
olanlarlaolmayanlarındadahaiyinetleştiğibirgündür.
Butartışmalar,bueleştiriveözeleştirilerdeşunuortayaçıkardı ki, kendinize yeniden düzen vermeniz gerekir. Bütün
bunlar aynı zamanda partinin tüm çalışanları ve savaşçıları
içindir. Ama en çarpıcı bir biçimde birincil derecede zindan
pratiği için geçerlidir. Partiden kopuşu, partinin yaşam tarzı
veönderlikgerçeğindenkopuşunedenleriyleortayakoymalısınız.Yenidenbütünleşmeyitamsağlamakveplanlamadüzeyinde ortaya koymak için bu gereklidir. Eğitimle, mücadele
tecrübesiylehedefeadımadımyaklaşabilirsiniz.Busiziniçin
o kadar zor olmasa gerek. Bizim halkımızın tarihi hatalarla
örülübirtarihtir.PKK,kendisinibubüyükgafletveutançtan
kurtarmanınadıdır.Dahadaönemlisiihanettenkurtarmahareketidir.Vebupartininbünyesinealınansizlerbutoplumdan
geldiniz.Sizlerihaneteuğramış,lanetlenmiş,hatalarınkurbanı olmuş bir sosyal gerçekliğin ifadesisiniz. Dolayısıyla biz
fazlayadırgamıyoruz.
Çokyoğunvehatalıyanlarınızarağmenherzamanşunuda
çok açık olarak söyledik ki, PKK'nin gerçekliği kendi hatalarıyla çatışma diyalektiğidir. PKK'nin özeleştirisel bir hareket
olmasıbundandır.İhaneteuğramıştoplumgerçeğinipartiörneğindeihanettenbiradımçekeceğimizegöre,öncübirpartiiçindebunugerçekleştirmeşansınınçokyüksekolduğunugözönünegetirerek,partileşmeyekararveriyoruz.Dolayısıylabupartileşme içinde genelde toplumda başaramadığımız veya ancak
bir öncüyle başarabileceğimiz ihanetten, hatalardan ve yanlışlıklardanarınmanın,arzulananhedeflereulaşmanın,bununön300

gör üs ün ü, çal ışm a tarz ın ı ve temp os un u tutt urm an ın
PKK'lileşme biçiminde bir kavram ifade ettiğini belirtiyoruz.
Sonuna kadar yürütülen savaşımın ağırlıklı yönünün bir parti
savaşı olduğunu adımız gibi bilmemiz gerekiyor. Bu nedenle
kendiniziçeşitlidüzeylerdeyaşadığınızhatalıveyanlıştutumlardanarındırmalısınız.Halkımızıkurtarmayacesaretedeceksiniz. Halkımız kadar bu gücü göstermeden, öncü sıfatına layık
olamayız.Bizbunalayıkolmayaçalışıyoruz.Sizinsıradanbir
köylükadaruygarcesaretinizolmayacakmı?Onlarınsavaştaki
fedakarlık düzeyine ulaşmayacak mısınız? Dedim ya, saflarımızahergünyenigençlerkatılıyor.Onlarkadarbircesaretiniz
olmayacakmı?Peki,başkatürlükendiniziutançtanarındırma
olanağınızvarmı?FarklıbirPKK'lileşmeciddimidir?
İçeridebirbirinizlesavaşmayıbirpartisavaşımıolarakele
alıyorsanız,benbunulanetliyorum.Tekrarvurgulayayım:Bunu yeni bir lanet halkası olarak değerlendiriyorum. Bunun
particilikolmadığı,PKK'lilikolmadığıaçıktır.Böyleçokçeşitli PKK anlayışları ve sözümona hizipler ortaya çıktı. Aramızda sonuna kadar buna yatanlar varsa, yolları açık olsun.
Onlaratekbirsözümüzvar:Gitsinlerbukomplolarıdüşmanlarına karşı yapsınlar. Önce düşmanı vursunlar, ondan sonra
PKK'yivursunlar.Sırfbaşarılıolmakistiyorlarsabile,bunun
ilk koşulu ilk çalışmalarını düşmana karşı yapmaları, ilk eylemlerinidüşmanakarşıgerçekleştirmeleridir.Busavaşıbize
karşıyapıyorlarsa,ozamankurallarıylayürütsünler.“Bırakın
izninizlebupartiyleuğraşalım;birazmüsaadeedin,bupartinincanınaokuyalım”demeyin.Bendenbunuistemeyin.Ben
bu izni verecek büyüklükte birisi değilim. Benim büyüklüğüm,buradabudirenişhattındabirşeylervaredipetmememdir. Yoksa başkalarına tasfiye izni vermem. Bu benim de
anındabiralçakdurumunadüşmemanlamınagelirki,bubendenistenecekenhaksıztelepolur.Lüftenyoldaşlığınızaveya
gafletinizedayanarak,halvehareketlerinizlebuanlamagelen
tal epl erd e bul unm ay ın. Sav aşm ay an PKK, sav aşm ay an
PKK'lilikanlamınagelirki,budurumdagücümünçokötesin301

de ve yetkimin olmadığı bir istekte bulunmuş olursunuz. Bu
da doğru bir şey değildir. Ne kadar zayıflıklarınız olursa olsun,sosyaldayanaklarınız,adınızveününüzveyaçabalarınız,
iddianızvearzularınıznasılolursaolsun,bütünbunlarsiziasla böyle uğursuz ve sonucu felaketle bitecek dayatmalarda
bulunmayaitemez.
Bu çok iyi niyetli de olabilir, bir yaşam tarzında ısrarla
bağlantılıdaolabilir,bupartininsavaşımçizgisinegelememe
biçimindedeolabilir.Neredenbakılırsabakılsın,hangigerekçeylesavunulursasavunulsun,ononbeşyılbubayrakaltında
yaşamış olanların böylesine bir talepte bulunmaları, objektif
olarakpartiyevepartininsavaşhattınagelememek,onakarşı
meydanokumaktır.Dediğimgibisavaşyürütürkenneahbapçavuşyöntemlerine,neyoldaşlıkbağlarıylaoynamaya,nede
son derece apolitik yöntemlerle kendini konuşturmaya asla
biryöntemolaraksarılınmamalıdır.İlkelibirsavaşyürütmek
istiyorsanız,busavaşımınadınıkoyun.Busavaşımınyöntemlerinibelirleyin.Lütfenpartiyedeizinverin,odabutemelde
sizinlesavaşsın.Birkişiolursunuz,birhizipolursunuz,buhiç
önemlideğildir.Yapartiyeaçıkvedürüstkatılımolur,yada
budayatmaveçizgiyegelememeninbirsavaşanlamınageldiğini,bundaartıkyöntemlerinbelirlenmesigerektiğini,buanlamda muğlaklıktan kurtarılarak bu işin yürütülmesi gerektiğinisöyleyeceğiz.Bunlarıbukadaraçıksöylememinnedeni,
yaşananbazıdurumlarabirhatçekmekvemuğlaklığınpartiyi
dahadazorlamasınaartıkfırsatvermemekiçindir.
Hiç kuşkum yok ki, ezici bir çoğunluğunuz zindan pratiğindeniyiniyetligelmiştir.Fakatmevcutobjektifkonumuzla
odenlidepartiyigüçtendüşürdüğünüzü,partiyezararverdiğinizi, gerekeni ise veremediğinizi, can olmadığınızı, bunun
da partiye karşı dolaylı bir savaş olduğunu bileceksiniz. Bu
lanetli bir durum ise, bundan hızla vazgeçmelisiniz. Karınca
kararınca yapabileceğiniz olumlu bir iş varsa, bu konuda alçakgönüllüolmalı,herşeyinizihalkavepartiyebağlamalısınız.Mademkibuhalk,bupartibizdenbirşeyleristiyor;oza302

manbaştabenolmaküzere,hepimizolumlutemeldekikatkılarımızısürdürmeliyiz.Benyineşimdiyekadarbupartiyekazandırdıklarımı kazandırmaya devam edeceğim. Sizlere kazandırdıklarımızı kazandırmaya devam etmeliyiz. Ama artık
sizler de kazandırma biçiminde bir kararın sahibiyseniz (ki
kendisözlerinizdebuçokaçıktır),gerçektenbusözüngerekleriniyerinegetirin,sözünüzüneriolmasınıbilin.Verdiğiniz
sözün bir PKK'linin şeref sözü olduğunu bilerek, adım adım
sonuca gitmeyi adınız gibi belleyin. Sıradan bir bağlılığınız
varsa,buhalkavebupartiyebirvefaborcunuzvarsa,şehitlerimizebuborcuödemekdurumundasınız.
Buesasalındıktansonra,içsıkıntılarveyaşananyanılgılar
benceokadaraşılmayacakcinstendeğildir.Çokçeşitlifizikselrahatsızlıklarınızolabilir,duygusaltatminsizliklerinizolabilir.Bakın,bunlarbenimiçindegeçerlidir.Amabenbunları
hiçbirzamansorunyapmadım.Bunlarısorunyaparakolumlu
işlerinönünekoymadığımızgibi,birsaniyeiçinsavaşıetkilemelerine bile fırsat vermedim. Adeta kendi kendime işkence
edercesine, “kazanılması gereken savaş değerleridir, önce
bunlar sağlansın, sonra kendini düşün” dedim. Yirmi yıldır
bekliyorum.Busavaşdeğerlerimizinöncülüğüiçinduygularıma,kişiselvefizikselsağlığımabirgünbileöncülükvermedim.Savaşesenliğekavuşuncayaveişlersağlamaalınıncaya
kadar da vermeyeceğim kesindir. Bu PKK'nin bir önderlik
tarzıdır.Busizlerideazçoketkilemesigerekenbirüsluptur.
Buişlereönderliketmeyiifadeeder.
Ben bu anlamda kararlılık sözünüzü bundan sonraki daha
kapsamlıkararlaştırmaçabalarınızlabütünleştireceğinizeinanıyorum.Butemeldekendiniziçinbüyükçıkışlarazeminhazırlayacağınızagüveniyoruz.Bunaulaşılmıştır.Şimdiburada
tekrardoğrukararlaştırmayınasılyapmalısınızdemeyeceğim.
Özeleştirilerden sonra bunu tartışma ve değerlendirmeye rahatlıklaulaşabilecekdurumdasınız.Butemeldeneyinbaşarılması gerektiği açıktır. Kararlaştırmanızın özü bellidir. Çeşitli
başlıklar altında dile getirmeniz de zor değildir. Kararlaştırı303

langerçektenpartininolumluözüdür. Mahkumedilenveatılması gereken yanların, dolayısıyla kendi pratiğinizin bir bilançosunun çıkarılmasıdır, bir ayrıma tabi tutulmasıdır. Düşmanındolaylıvedoğrudanetkilerivar.Amabüyükdirenişin
bütünpartiyemaledilmesi,bütünpartihattınıngüçlübirkatılımlakararlaştırılmasıkadar,zindanındakendiolumlupratiği
temelindedüşmanıbirkezdahayenmesiolacaktır.Çeşitlinedenlerle ulaşılamayan ve zaman zaman aşınmaya uğrayan
partiyaşamınavepartiöncülüğüne,onunsavaşhattına,gerillaveserhildanınakatmakararlılığınızistemlerinizeveözlemlerinizekavuşmanızındaifadesiolacaktır.Bütünbuhususlardaartıksonucagitmekoldukçaimkandahilindedir.
Partimizinkendineduyduğubüyükgüvenlebukadartartışmagücügöstermesi,bukadareleştiriveözeleştirigücügöstermesi,aslındaonunözellikleriylebağlantılıdır.Tarihteeşine
enderrastlananbirşekildekendiniyargılamak,partininvekişileringüçsüzlüğünüdeğil,tersinegücünügösterir.Yaniparti
kendini yenileme ve büyük bir ısrarla doğrulara bağlı olma
gücünü gösteriyor. Bu açıdan yadırgamak yerine, gereklerini
aslagözardıetmeden,bizeyaraşanınyapılmasıbiçimindedeğerlendirilmelidir. Ben bu temelde parti tecrübesini elimden
geldiğince size aktarmaya çalıştım. Mahkum edilmesi gerekenyönkadar,açığaçıkarılması,olumluelealınmasıveçok
kapsamlı bir yaklaşımla geleceğe dayatılması gereken yönünündeönemininneolduğunuveolmasıgerektiğinivurgulayarakbelirttim.Butemeldekararlaştırmavegüçlübirbiçimde gerçekleştirmekle çalışmalarımızı sonuçlandırmak durumundayım.
Ben tekrar bu çalışmlarınızda başarılar dilemeliyim. Eğer
söyleceğiniz konular varsa söyleyin. Alacağınız kararlarda
özgürsünüz.Geliştireceğinizkararlarasınırkoymuyoruz.Bütün süreçlere ilişkin olarak, hem mahkum etme ve hem de
olumlamatemelindesiyasal,askeri,örgütselvekültürelalanlardantutunbireyselkonumlaradekpekçokkonudabazıkararlaraulaşabilirsiniz.Hiçkuşkusuzkararlarınızpartiyebirer
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öneridir. Bir güç yetirme çalışmasıdır. Parti sağlıklı kararlardan her zaman güç alır. Hele bu zindan gerçeği olunca, bu
güç alma daha da anlamlı hale gelir. Dediğim gibi sınırlama
koymuyoruz.Bundansonraözeleştirilerdedezatenbirkarar
durumunagetirmişbulunuyorsunuz;partigerçeğinedahauygunbirbiçimdeyenidenyazılıhalegetiriyorsunuz.Bubiranlamdaşimdidenkararlaştırılmıştır.Amailavetenözeleştirisürecindekararlaştırıyorsunuz.Hattabazıhususlarıdahadaaçık
hal e get irm işs in iz. Biz im sund ukl ar ım ız dah il, Pol it ik
Rapor'unçeşitlibölümleriylezatenkararlaştırıyorsunuz.
Bununyanındadikkatiçekenbirçokkonuyakarardüzeyindeaçıklıkgetirebilirsiniz.Çeşitlidurumlarailişkinaçıklamalar, yani bildiriler de kaleme alabilirsiniz. Özellikle zindan
pratiğinin ihtiyaçlarını göz önüne gitirerek bunu yapabilirsiniz. Bu yaratıcılığınıza bağlıdır. Biz ana çerçeveyi çizdikten
sonra, üzerimize düşeni yaptığımızı sanıyoruz. Ayrıyeten sizindedahakapsamlıyapmayagücünüzvardır.Zamanınsıkışıklığısizifazlaetkilememelidir.Kaldıkibubiryoğunlaşma
sorunudur.Sıcağısıcağınanekadarhızlayapılsa,butartışmanınönemininbelgelenmesiaçısındandaönemlidir.Kararlaştırmasüreçleriçoğunluklabuyoğunlukvehızlılıktayapılır.
Evet, bu temelde başarılı olacağınıza inanıyorum. Başka
söyleyeceksözüolanvarmı?
x.: (Anlaşılmadı.)
– Onu da bana hatırlatmanıza gerek yok. Onu düşünüyordum.Siztamamlayın;gerekirsebirsonsözdahasöyleyebiliriz.Siztamamlayın,bizyinekapanışkonuşmasınıyaparız.
x.: (Anlaşılmadı.)
– Busizinçalışmanızdır.Başarılıolmanızıdilerim.Sanırım
siziniçinartıkyapacağımızfazlabirşeyyok.Kararsüreçleri
üzerinde komisyonlarınızda yoğunlaşırsınız. Komisyonların
dışında,herkesinbireyselolarakgeliştireceğiönerilerolabilir
mi? Çalışmlara hızla girişin. İhtiyaç duyulduğunda bana haber verin. Haber iletirseniz, yine görüşlerimi bildirebilirim.
Amaanahatlarıylabelirttim.Peki,oldu.
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ZindanDirenişKonferansıadıaltındaönemlibirsürecisonuçlandırırken,busüreçtehemöğretici,hemdegeliştiricianlamda çabaların boyverdiğini görüyoruz. Süreç öğretiyor.
Şüphesizzindansürecideöğretecektirveöğrenecektir.Bizde
düşünce biraz süratli çalışmayı gerektirir. Hele zindan gibi
ölümleyaşamarasındaçokyoğunbirsavaşımınyaşandığıbir
pratiğideğerlendirmeyeçalışırken,bunundahadayoğunlaşacağıaçıktır.Yaşamnedir,ölümnedir?PKK'debunlarneanlamagelir?Bunuoldukçaçelişkilivebirokadardailginçbir
biçimdeseyredeceğimizigörmekyadırgatıcıolsada,buaslındadiyalektiksürecinözüneuygundur.
Zindana alınan insan, zindana alınan Kürdistan, zindana
alınanPKKtarihteeşineenderrastlanankörcebirpolitikave
hatta barbarca bir yaklaşımdan da öteye hiçbir sınır tanımayan bir dehşet altında yatarken, burada insani gerçekliğin
kendisini nasıl oluşturacağı ve nasıl yaşatacağı çok açık ki,
benzeri ender görülen bir olgu olarak karşımıza dikilecektir.
Hiçşüphesizböylesinebirolgukarşısındadevrimcisorumlu306
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luk ve soğukkanlılığı esas almak, bu olguya olumlu yaklaşmanın ve saygılı olmanın da bir gereğidir. Tüm gücümüzle
böyleolmayaçalıştık;bununbazısonuçlarınıgörüyorveyaşıyoruz.Bunoktadahemenşudüşüncelerortayaçıkıyor:ZindanpratiğiPKK'lileşmeolayındadahauzunsürerolünüsürderecektir.Bizimbilesınırlıdaolsaözgürkoşullardakimücadelepratiğimizlebununekadarçözümevegelişmeyeuğrattığımıztartışılabilir.
Hemen belirteyim ki, bize daha çok sağ bir yaşamı, düşman uygulamalarıyla oldukça geriye çark ettirilmiş ve yana
yatırılmışbiryaşamıdayatacaklarına,zindanpratiğininsahiplerinin,savaşınnedendahaiyigeliştirilemediği,intikamınbütünustalığıylasergilenmesininniyebukadargeriolduğuyönündebiryüklenmeyibilmelerigerekiyordu.Çünküenbüyük
işkenceyi,hakaretiveinsanlarınhiçbirbiçimdekabuledemeyeceğibütünuygulamalarıiliklerinekadaryaşayanbirgerçeğinifadesiolarak,onlarınhembunahaklarıvardırvehemde
buvazgeçilmezgörevleriolarakkarşılarındadır.Budoğrubir
beklentimizdir. Tabii bu beklentimizin gerçekleşmesini görmemekle hayal kırıklığına uğradım demeyeceğim; ama çok
büyükbirgerilikle,aslındageriadımattırmaçabalarıvehatta
anti-PKK'lilikle yüz yüze geldiğimizi de görüyoruz. İşin acı
tarafı, bunun iyi niyetli olarak ve partiyle diyalog kurularak
yapılıyorolmasıdır.Tabiiherdevrimciningöstermesigereken
sorumluluk,gerçeklerkarşısındasoğukkanlılığınıyitirmeden,
gerekenvekurtarılacakolanneiseonuyapmaktır.Karşımızdakisüreç,kendiilişki,olayveolgularıüzerindebütüngücümüzledurmayıgerektiriyor.Eğeronlaryeteneklerinikaybetmemişlerse ve özellikle kararlılık sözlerinde belirttikleri gibi
kendileriylebirdahaçelişkiyedüşmeyeceklerse(çünküçeliştikleriortayaçıkmıştır),mevcutsürecisadecezindaniçindeğil, aynı zamanda zindanın sonuçlarını tüm partiye ve devrimci yaşama yansıtmalarının belli başlı görevleri olduğunu,
bununherkestenöncekendilerinibekleyenbirgörevolduğunu,amansızbirbiçimdeveanbeanbununlamükellefolduk308

larınıensorumludüzeydegörmüşlerdir,görmekdurumundadırlar.
Benim yapmak istediğim doğru anlayışı gerçekten yeterli
düzeyde sergilemek, bir pratik yöne alma olanağı varsa onu
yineelimdengelengücümledesteksunmakvekatkıdabulunmaktır. Bunu sürdüreceğiz, fakat bir kişinin çabalarının yerli
yerineoturtulmasıdaönemlidir.Dürüstveobjektifyaklaşmak
kadar, onun sonuçlarını ve kendine düşeni görüp gerekeni
mutlakayapmaktır.
Zindanıçözümlemekönemlibirgörevolsagerekir.Bizburadasıcağısıcağınaçalışırveözellikleoldukçaaltındançıkılamayanöncülüksorununuhalletmekleuğraşırken,birdenbire
zindanı çözümlemeyi bütün çözümlemelerin önüne almayı
kabuletmekleaslındadoğruvezorunluolanıyaptığımızıgörüyoruz.Hiçşüphesizzindanolmadandaveyazindanyitirilsede,devrimcimücadeleolurvebaşarıgelişebilir.Dünyatarihitanıktırki,herbüyükdevriminbirzindanıdavardır;etletırnak kadar zindan gerçeğine bağlı olmak gibi bir yanı da
vardır.Devrimlerinenönemlibiramacıdazindansızbirdünya ve yaşam yaratmaktır. Dolayısıyla devrimcilerin bu amaç
içinheranzindanıyaşamalarıbirodenliönemliolmaktadır.
Zindan gerçekten onun acımasızlığını yaşayanların mahkum
etmek istedikleri, insanlığın sırtında gerçekten ağır bir kambur veya kanserli bir illet olarak kaldırmaya çalıştıkları bir
hastalık olmasına rağmen, zindanın en çok da bu amaçların
sah ipl er in i ezm ek dur um und a old uğ u açıkt ır. Kuşk us uz
PKK'yibuyönüylekavramakönemlidir.Kendisizindanolan
bir ülkede ve kendisi esir olan bir halkın içinde PKK'nin ne
kadar özgür olduğu sorusunu tamamen anlamak önem taşımaktadır.
Zindanındakendisininekadarkurtardığıtartışmalıdır.Dolayısıyla yaşananın zindan içinde zindan olduğunu belirtmek
gerekir.Geneldeyaşanınbirzindan,daranlamdazindanında
bununbirparçasıolduğunuiyigörmekgerekir.Halabirzindanla burun buruna olduğumuzu ve bu konuda kesinlikle
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abartılı bir özgürlük anlayışına yönelmemek gerektiğini vurgulamalıyım. Bu konuda kesinlikle haddimizi bilmek zorundayız.Herzamanyapılanenbüyükkadrohatalarındanbirisi
de zindanda olduğu halde zindan gerçekliğini kavramamak,
zorluklarıniçindeolunduğuhaldebuzorluklarıkavramamak,
bunlararağmenkendinimüthişözgürhissetmektir.Buyanılgıdır;çağındışınaitilmişbirgerçekolarak,çağınoldukçayabancılaştırıcı ve sahte görüntülerine paye biçmeye çalışmak
yanılgıdır.Benimenbüyükmarifetimbirazdakendimibunun
dışındatutabilmem,bunahakkımolmadığınıgörebilmem,bununneyeri,nedegereğivardırdiyebilmemdir.Buönemlidir.
Gerçeklerinsınırlarınıçizmeyeçalışıyoruz.Gerçeklerinsınırlarınısizegösterebilmekçokbüyükönemtaşıyor.
Burada tekrar önemle vurgulayacağım ve sizden isteyeceğim husus şudur: Kendi objektif gerçekliğinizi kesinlikle insanlıktarihi,siyasalveaskerisavaşımtarihi,Türkiyetarihive
Kürdistangerçeğiiçineoturtmakvebunudadışetkilerveya
düşmanın etkisi altında oluşturulan kişilikle yapmamak, tam
tersinebukişiliğihiçciddiyealmamak;bukişilikbireyseltatminolarakkendikalıplarıiçindesizeherşeyiversede,gözünüzükırpmadanbunuayaklaraltınaalıpçiğneyerekyapabilmektir.Eğerbütünbunlaraşıldıktansonradeğerlendirmeyapabilecek bir durumunuz varsa bunun büyük sabrını göstermek, ne kadar hiçleştirildiğimizi görmenin bile bir gelişme
olduğunubilmek,PKK'nindoğasındakigelişimözüneulaşabilmek, onu biraz temsil etmek anlamına gelir. PKK bu anlamdazoryakalanan,zorfarkedilenvezorulaşılanbirolgudurdiyoruz.Bunlarbenimiçindefazlasıylageçerlidir.
Sizin gibi yaşamın birçok zorunlu koşulundan mahrum
edilmişolanlara,bunaulaşmakisteyenduygularınızaböylesineamansızbireleştiriyöneltmek,belkibaşlangıçtasizibiraz
kırmıştır. Fakat öyle sanıyorum ki, bizim en anlamlı yaklaşımlarımızdan birisi de bu gücü gösterebilmektir. Genelde
sevdiklerinin sizin durumunuzda olanlara yaklaşımı iltifat
yağdırmak,sınırlıbirzamankesitiiçindeolsanimetleregark
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etmek, bol sevgili laflarla yaşamı çekici kılmak gibi yaklaşımlardır. Ama bizim yaklaşımımız bunun tam tersidir. Bu
belkiacımasızbiryaklaşımdır,amaoldukçaanlamlıveçelişkiyi biraz daha derinden çözmek amacını taşıyan bir yaklaşımdır.Bubirazdasahteliğiyıkanveuğrunasavaşılanamacınbüyüklüğünebağlılığıesasalanbiryaklaşımdır.İstenilene
ulaşamazsanız bile, ilkeli olmanın gereği olan bir yaklaşım
tarzıdır.Belkidahadakırılabilirsiniz,belkigücünüzolgunolmaya yetmeyebilir; çokça eleştirdiğim gibi bebek psikolojisi
içindekendinizikurtarmanızçokzordaolabilir,arzulananyiğitliğe ve olgunluğa hiç ulaşmayabilirsiniz. Bunlara rağmen
doğrularısöylemekönemlidir.Bütüncesaretvericibelirtilere
ve hatta içinizden sözüne sadık ve iddialı olanların çıkması
olanağınarağmen,durumlarınızınçokçabavegüçistediğini
belirtmeliyim.
Yinebelirtiyorum,yıllarınhazırlıksızlığısizibirazzayıfkılacaktır.Benkendiçabalarımınenverimlisonucununsözkonusu edildiği gibi olduğunu sık sık göz önüne getiriyorum.
Kendi çabamın ortamını ve zamanını ayarlarken, gerçekten
çok ilginç ve ilginç olduğu kadar da çok az insanın içinden
geçtiği bir süreci ve yaşam biçimini denediğimi biliyorum.
Yanibuöyleçokövülecekbiryaşamolmasada,aksisonuçlar
ortaya çıktığında yenilmeyecek bir durumdadır. Adına ister
traji-komik diyelim, ister eşine az rastlanan bir durum diyelim,isterseenazmücadelegerçeklerimizkadarcilvelibirdurum diyelim, bu böyle yaşadığımız bir süreç oluyor. Bazen
pamukipliğinebağlıbiryaşam,bazentortununkenarındagezenbiryaşam,bazendeoldukçayücelenveyücelmenindoruğundaseyredenbiryaşamdiyorum.Fakatyinedeböyleidare
etmeyeçalışmalıyım.
Sizin bundan çıkarabileceğiniz sonuçlar vardır. Özellikle
zindanın öfkesi olmalıdır. Zindanda intikam beklemek gerçekçidir. Zaten biraz da bu özü gördüğüm için yüklendim.
Bazı yönlerinizi eleştirdik. Bazı yönlerinizin nasıl gelişmesi
gerektiğini büyük bir vurguyla açıkladık. İçinizden bazıları
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çıkabilir, bir kişi de olsa kendisine hakkını vermek gerekir
inancıylabunuyaptık.Dediğimgibiburadarolümüzükesinlikle abartmıyorum. Bu bir hizmettir, abartmamak gerekir.
Herkesinkinasılhizmetse,bizimkisidebirhizmettirvedolayısıylaaynıdeğerelayıktır.Fakatbuhizmetinanlamınıçıkarmak da çok önemlidir. Hizmetlerin nitelik farkı vardır. Bir
hizmetindiğerhizmeteeklenmesi,bunungüçlendirilmesisorunu vardır. Yaptığımız hizmeti böyle değerlendirmenin çok
önemliolduğunuvurguluyorum.Birhizmetinniteliğininneye
yolaçmasıgerektiğinimutlakabilmekgerekir.Çünküenyüksekkolektivizmyaşanıyor.Temsiledilenhizmet,milyonların
ölümünemücadelesindegerçektençokkritikbiryerişgalediyor. Ve herkes zincirlemesine az çok böyle bir rol oynuyor.
Dolayısıyla herkesin birbirini anlayıp kavraması, bir halkın
veyabirbireyinherşeyiniortayakoyduğuvemutlakasaygı
gösterilmesigerekenbirifadevedeğerlerlekendinibirleştirerek böylece yaşatma olanağını vermesi, böyle yaklaşılmazsa
yaşamınzincirlemesineeldengideceğinibilerekbukötülüğü
kabuletmemebiçimindebuhizmetideğerledirmesigerekiyor.
Sanıyorumki,devrimcisorumluluktamdabunlarıyapabilme
gücüanlamınagelir.Birazsorumluluksahibiolduğunusöyleyeninmutlakayapmasıgerekendebudur.
Sizin çözümlemenizde bunları biraz daha iyi gördüm. Diğeryanhususlarnekadarbastırılırsabastırılsın,özlemler,istemlervesizegöreçokdeğişikyaklaşımlarnasılgerekçelendirilirsegerekcelendirilsin,esasolaraktutulmasıgerekenhalkayıtutmadanbırakmak,yapılanenbüyükhizmeteveyamücadeleyekastetmekolur.Budabüyükbirsuçtur.Bizbubüyüksuçuişlememekiçinoldukçabüyükbirhassasiyetlesorunun üzerinde durmaya çalıştık. Şunu demek istiyorum: Zindançözümlemesibüyükbirolayvebüyüksorumlulukisteyen
biriştir.Zindanaalınaninsanınneanlamageldiğinibelirttim.
Sorunsadeceoradaezilmek,fiiliolaraktasfiyeolmakdeğildir. Zindana alınmak demek, kısa bir süre içinde idamların
gündemegelmesidemektir.Normaldedebeklenenbudur.Bü312

tünulusalkurtuluşsüreçlerinde“ağırsuçları”olanlarkısabir
süre içinde idamla cezalandırılır, kurşuna dizilirler; diğerleri
ya teslim alınır, ya da şu veya bu biçimde etkisizleştirilirler.
Buşimdiyedekböyleolmuştur.
Diyebiliriz ki, zindan gerçeğimize dayatılan bütün bunlardanfarklıdır.Düşmanneidametti,neidamipinieksiketti,ne
de yaşattı. Ama öte yandan sahte yaşamı bir aldatma aracı
olaraksürekligözlerönündebulundurdu.Şimdiöyleanlaşılıyor ki, son derece çelişkili bir yaşam içine çekmek, çok sistemliolaraköngörülmüşveplanlanmışbirdüşmanpolitikasıdır. Biz devrimci edibiyatla bu sorunların üzerine gitmeniz
gerektiğini istemiş, bu konudaki yaklaşımlarınızın yüzeysel
olduğunu vurgulamıştık. Yaşadığınız süreci anlamanız biraz
dahaderinlikister,demiştik.Zindandeğerlendirmesininedebiyat türünden bazı örneklerine baktığımızda, yüzeyselliğin
güçlüolduğunugörürüz.Şimdibudeğerlendirmeleriçinbazı
ipuçlarını vermeye çalışıyorum. Değerlendirmeler mutlaka
yeniden yapılmalı ve bütün çelişik yönleriyle ortaya konulmalıdır.
Burada çok önemli bir hususu sürekli olarak eleştirdim:
Basitolguculukkesinliklehatayagötürür;yaşadığınızbüyük
vehameti veya büyük acımasızlığı izaha götürmez. Nitekim
bunun böyle olduğu anlaşılmıştır. Raporlarınızda yaşadığınız
gerçekleriifadeetmektenuzakolduğunuzuvehattaifadeedemediğinizigörüyorum.Budurumburadakendiniçokiyigösterdi.Oysayaşadıklarınızınönemiazdeğildir.Düzenbirdenbiresiziaffetsedesizinkesinlikleaffetmemenizgerekençok
şeyvardır.Yinepartibirçokhususugönlünüzündilediğigibi
kabul etse de, özellikle sizin kabul etmemeniz gereken çok
şeyvardır.Bunuinsanlıkadına,birhalkadına,ençokdakendi adınıza kendinize saygının bir gereği olarak yapmanız bir
şeref borcunuz oluyor. Bu gücü gösterip göstermemeniz ayrı
birsorundur.Zatenşuankidurumunuzlabukonudapekgüçlü
olmadığınızıgöstermişdurumdasınız.Fakatyinedebugörevi
ençokyerinegetirmesigerekenlerinbaşındasizlergeliyorsu313

nuz.Bizimçabalarımızdahaçokbirdestekniteliğindedir.Bu
gerçeği biz yaşamadık, bu büyüklüğü veya acımasızlığı biz
yaşamadık,sizleryaşadınız.Bizdahaçokşunuyapmayaçalıştık: Yaşadığınız gerçeklerle kopuşmamanıza ve yaşanan
gerçeğin sahte bir ifadesi olmamanıza büyük değer verdik.
Neler yaşandı; bu yaşantının siyasal ve felsefi sonuçları, en
önemlisidesavaşailişkinsonuçlarıneolmalıdır?Kısmensoruişaretleribiçimindedeolsa,bunlarıönünüzekoyduk.
Düşmanbupratikleaslındaçokbüyükbirgerçeğigizlemeye çalışıyor ve bu, özel savaşın çok ince yöntemlerle başarmakistediğibirhusustur.Bizözelsavaşakarşıçıplakbiçimlerlesavaşıyoruzvesavaşırkenfazlazorlanmıyoruz.Amaburaya sindirilen rehabilitasyon uygulamaları bundan da öte
özel savaştır. Hele söz konusu edilen Diyarbakır ise bu çok
dahaacımasızbirözelsavaştır.Sizinşahsınızdabuözelsavaşınözünüvesonuçlarınıdahaiyigördüm.Nasıldasinsiceinsanıbaşkalaşımauğratabilecekgüçteymişvebirkişiyiöldürmedendahadakötübirdurumagetirebiliyormuş!Bunubiraz
görd ük; hem en yaş ad ığ ın ız gerç ekl erl e çel işm ed en ve en
azından sizi yaşadığınız gerçeklerin yoğun ifadesine kavuşturmak için tedbirler aldık. Kendi gerçeklerinden kaçıyorlar;
kendigerçeklerinisaptırmayaveörtbasettirmeyeçalışıyorlar.
En kötüsü de bu durumları bundan mutlak anlamda sorumlu
olanözelsavaşınistediğiyönegirmetehlikesitaşıyor.Buçok
önemliydiveenönemlibaşarılarımızdanbirisidebudur.Eğer
bu başarıya biraz anlam ve değer vermek durumundaysanız,
bununsinsibirözelsavaşolduğunuanlayacaksınız.İliklerinizekadarsindirilenbuözelsavaşınbirazdagözlerinizinönünde ortaya çıktığını ve bunun kanıtlandığını unutmamalısınız.
Buözelsavaşın,sizerağmen,gerçektensizibaşkabirkişiliğe
yolaldırmadaküçümsenmeyecekbaşarılarsağladığınıdaanlayacaksınız.Bunedemektir?Kabaanlamdadüşmanınyenemediği kişinin yenilmesi, kendisini buna adaması görülmüş
müdür? Yani sizde kişinin kendi olumlu özüyle savaşarak
kendisiniyenmesidurumuortayaçıkmıştırki,budaözelsa314

vaşınderinliğinigösteriyor.
Şimdiburadaartıközelsavaşınkötüsembolühalinegelen
buöğeninsonmarifetinidüşünmeyeçalışıyorumvedurumunudahaiyianlıyorum.Dahaöncedebuöğeninoldukçaetkili
birroloynadığınıbelirtmiştim.Hemenbelirteyim:Bilerekmi
yoksabilmeyerekmi,objektifbirtemeldemiyoksasubjektif
bir temelde mi bunu yaptığı o kadar önemli değildir. İhtiyat
payınıiçindebulundurmakkaydıyla,hepsindeşusonucaulaştığıgörülüyor:Birşeyiyıkmakistiyorsanacımasızolacaksın
vebununlaiçiçeçokgözükarayöntemeulaşacaksın.Karşıda
savaşan düşmanın bile başaramadığını başarmak istiyorsan,
bu yönteme büyük ağırlık verecek ve kendini benimseteceksin. Başarmak istiyorsan, en az bunun kadar iç içe yapacaksın.İnsanıngövdesininbiryerineyapışan,onunkanınıemen,
“bu hoşuma gidiyor, bunu seviyorum” diyen; bu sevmenin,
buanlamıylakanemmenindiğerkişininkanınıkuruttuğunu,
onun kan vermesiyle mümkün olacağını bilen çok kötü bir
hayvanın, bit denilen hayvanın yöntemini uygulayacaksın.
Büyük zindan pratiğine böylesine bir bitin, bir kenenin musallatolduğuanlaşılıyor.
İşteAkademialanıdapartiyekanveriyor.Kürdistanhalkınavesizlerekanveriyor.Kurutulmuşvehattakirlenmişkanı
temizleyipbununyerinedahatemizbirkanveriyor.Botanbizim gerillamızın yoğunlaştığı bir alandır. Behdinan'da KDP
çokgüçlüdür;gerillayahertürlüyönelimiylebiryandantasfiyecilik,biryandanimha,biryandankaçırtmavb.yöntemlerle
orayızayıflatabilirveelegeçirebilir.ZatenTCileKDPgüruhu birl eş iy or. Kend il er in e gör e ist ed ikl er i son uc a öneml i
oranda ulaşabilirler. Ama orayı bırakıyor. Neden? Bu çok
önemlidir.İstediğikanıoradaememiyor.Emeceğikanınneredeolduğunuçokiyibiliyor.Buöğegerçektenzindanıemerken,emeceğideğerlerinkanınınneolduğunuçokiyibiliyor.
Aslında burada garip bir olay vardır: Bunu çok gözü yaşlı
yapıyorvesanırımbirtimsahınsahtegözyaşlarıylaişiniyürütüğügibi.Bilirsiniz,avınıyakalarkengözyaşıdökenbazıhay315

vanlarvardır;hattaDrakulatipindeböylesiinsanlardavardır.
Sanırımbunlaravınıyemedenönce,yerkenveyediktensonra
ağlarlar. Onun böyle bir yaratık haline gelmesini anlamaya
çalışıyoruz. Bu garip bir olaydır, ama bir gerçektir. Bunun
tambirromankonusuolmasıgerekiyor.Bizburadabunuanlatmayaçalışırsak,gündemimizboşagider,gündemimizesığmaz.Bunubirazçözümlemeyeçalıştık.Özelliklezindangerçeğimizindeçokönemlibirparçasıolduğuiçinbunuelealacaklardır. Evet, bu unsurun hala bu alanda yaslandığı güçler
bellidir;silahbol,peşmergeleriboldur;gittiğiyervardır,tanıdığı insanlar vardır. Gitsin, eğitsin, örgütlesin. Bize karşı mı
savaşıyor, TC'ye karşı mı savaşıyor, hepsini yapsın, olanağı
davardır.Niyebunlarıyapmıyordahalapeşimizdekoşuyor?
Şimdi aklısıra kendine göre bizi canevimizden vurmaya katkıdabulunuyor.Çoktuhaf!
Şurasıönemlidir:Birpratiğinpeşindeolmadurumuvardır.
Canalıcı yerinden, önemli yerden, kan alan yerden PKK'yi
vurmayavetekraronaulaşmayaveyatekrarkanınıemmeye
çalışıyor. Bu çok iyi bir taktiktir. Şimdi bir kişi bir olayın
içindesinerse,buneanlamagelir?TCsinerseneanlamagelir?Bütünbunlarıçeşitliyazılarveedebitürdendeğerlendirmelerleçokiyielealacağımızısanıyorum.Şunoktahepaklıma geliyor: Amerika'da bir canavar avlarını çok sevimli ve
sempatikbirbiçimdeçaktırmadaniçerialıyor;dahasonradurum farkedilince, herkes gördüklerine şaşıyor. Yöntemi çok
ustacadırvebuyöntemleonsekizkadaravyakalıyor.Çoktuhaf,avınınkafasınıkesipbuzdolabınakoyuyor,bidonlarakoyuyor. Kendini avına sevdirme veya yöntemde en ufak bir
açık vermeden işini bu kadar gerçekleştirmesi hayret vericidir.Buöğeninyaptığıdabirazbunuçağrıştırıyor.Politikada,
tabii PKK olayına yönelmede bütün bunların derinliğini anlatmakgerekiyor.
Aslındaiçimizekadardayatılandagaripsenecekbiryanolmasagerekir;hattabununöyleçokbilinçlibirplanlamaolduğunudasöylememekgerekir.Bununyaşadığımızgerçeğinbir
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sonucuolmasıyanıdahafazlaağırbasıyor.İnsanlarımızbiraz
daböylekendilerineihanetettirilmiş,kendikendileriylesavaşırdurumagetirilmişlerdir.PKK'ninenhayırlıişlerindenbirisidebuuğursuzsürecibiraztersineçevirmesidir.Sonzindan
pratiğineışıktutmasıaçısındanbelirtiyorum:14Temmuzdirenişçileri sağ iken veya şahadete giderken, onlara sızmakla
uğraşıyor; tarihimizde önemli bir aşama olan 15 Ağustos
1984döneminesızarken,büyükbiratakyapıyor.1988'deyineöyledir.Çeşitlirollerleönemlisüreçleresızmasınınnekadar bilinçli, ne kadar bilinçsiz olduğu önemli değildir; bunu
kavrıyorveözümsüyor.Şimdiburadabağımsızbirmücadele
sürdürüyoruz. Gerçekten buradan kurtarılan önemli değerler
vardır.Helebütünbunlarınderinliğinibiliyorsanız,kurtarılanınneolduğukonusundabirazsamimi,sorumluvekararlıysanız,gerçektenbirazdadavanınadamıolmavebunuömür
boyuyapmanınbüyükakılgücükadaryürekgücüyseniz,kurtarılanşeylerazdeğildir;çokşeykurtarılmıştırvebirdavayı
kesinliklesonunakadargötürebilecekherşeyvardır.Fakatbu
çerçevede bu anlayışı uygulamayı ve ömür boyu bu temelde
olmayıkendineşiaredinmişolanlaraçısındanbuböyledir.
Tabii bu çalışmaların gerçekleştiği koşullar vardır, bizim
geçmişimiz, geçmiş mücadelemiz vardır. Bunlar bir zindan
direnişi kadar önemlidir. Onun kadar zorlukları ve belli bir
dostlukesprisivardır.Bizburadakendimizidüşmanınhertürlühilesinekarşıkorumayaçalışırken,bununtaktikmiyoksa
stratejikmi,derindenmiyoksayüzeyselmi,geçicimiyoksa
kalıcımıolduğuayrımlarınadafazlagirmeden,bellibirmüsamahaylaelealındığında,bununkarşısındadikkatealmamız
gereken bir irade vardır. Egemen olan irade bu sayede düşmanlaştırılırsa, çalışmalar rahatlıkla tasfiye edilebilir. Bizim
yıllarca büyük bir çabayla, en az zindan direnişçiliği kadar
veyaoldukçasonuçalabilecekbirilişkitarzıylabuiradeyiçalışmalarımızınönündebirengelolmaktançıkarmamız,tersine
dostça bir konuma getirmek gibi büyük bir politik yaklaşım,
kararveüslupsergilememizsözkonusudur.Buöğeşunugö317

rüyor: Bu çabaları boşa çıkarmak istiyorsan, bu iradeyle oynaman veya bu iradeyi etkilemen gerekir. Burada önemli bir
ajantespitindebulunuyoruz.
Bu konuda biraz politik değerlendirme yapmak gerekir.
TC'nin bun u sıkç a yapt ığ ın ı bil iy ors un uz. TC on yıld ır
PKK'ninkanaldığıBekaavadisiyle,bukamplavebukampın
otoritegücüyleuğraşıyor.Tavizvermekistiyor,şantajyapmak
istiyor, “bombalarım” diyor. Saldırı yaptı, ama başaramadı.
Bunudadünyadakihertürlügericiittifakadayanarakyapıyor.
AslındabualanıdahaönceSovyetetkisindesanıyordu.Bunedenleşunuyaptı:Sovyetetkisinikırmakistiyorsan,TKParacına el atacaksın. TKP'ye el atıp dilediğin noktaya getirdin mi
veyaTKPileuzlaştınmı,ondankoparacağınilktaviz,buranın
etkiligücüolduğunaveTKPdeonunTürkiyetemsilcisiolduğunagöre,ozamanSovyetlerBirliğibuortamırahatlıklaişlemezdurumagetirebilir.Sovyetler'eraporverir;“bizimçıkarımızaolansizindeçıkarınızadır,sizinçıkarınızaolanbizimde
çıkarımızadır”der.PKK'yiiştebutemeldetasfiyeetmeyeçalışır.BunundayoluOrtadoğu'dakietkinliğinikullanmaktangeçer. Burada Filistin hareketi vardır, Suriye vardır, komünist
partileri vardır; bunların üzerindeki etkinliği kullanarak PKK
denilen sorunu halledecektir. Çünkü bu yapıldı; hem de çok
sistemlivesinsibirbiçimde,1980'lerinbaşındanitibarenyapıldı. 1980'lerin ortalarında açık komploya kadar götürüldü.
Komplodavardı,ozamanbunubirazanlattık.
Uzunbirmeseledir.Herşeybualanıntasfiyeedilmesiiçindir.Filistinlilerlebirçokşeygeliştirilmekistendi.Buanlaşmanın ürünü olarak, TKP şefleri 1987'de Türkiye'ye geldiler.
TKPicazet veren düzenle anlaştı. ANAP hükümeti ve Özal
ileanlaştı.Anlaşmanınilkşartlarındanbirideanti-PKK'liolmaktı. Bunlar bunu başaramadıkları için rehin tutuldular.
Bunları biraz hapiste tutmalarının tek nedeni PKK'ydi. “Madem Sovyetler Birliği etkilidir, neden Ortadoğu'da PKK'yi
tasf iy e etm iy or?” den ild i. Bu çok öneml iyd i. Anc ak
Sovyetler'inartıksanıldığıkadaretkinliğiveTKPilebağlan318

tısının önemi kalmıyor; Gorbaçov'un iradesi dışında olsa da,
dünyaçapındageriçekilmesüreciniyaşıyor,bununhazırlıklarıyapılıyor.SovyetlerodönemdeAfganistan'dançekiliyor,
Almanya'dan çekiliyor ve hala çekilmeye devam ediyor. Elbette Ortadoğu'dan da çekilme durumu var. Dolayısıyla eski
politikasınıyürütmedurumuyoktur.TKPşeflerininrehinolmaları durumu bu nedenledir. Sanırım bazı anlaşmalara girmişlerdir.EntemelamaçlarındanbirisidePKK'yiAvrupa'da
tasfiyeetmekti.Buradasosyaldemokratlarla,radikaldevletler
veliderliklerleanlaşıp,PKK'yienazındanTürkiye'ninistediği noktaya getirebilme amacındalardı. Bu başarılamadı. Biliyorsunuz,başarılamadığıiçinçaputgibikullanıpattılar.
Bu yeni öğenin (bu KDP'nin ifadesidir veya onun değişik
bir ifadesidir) durumuna gelince, dikkat edin, İkibine Doğru
dergisindeyayınlananbircümlevardı,ilginçveçokbilinçlicedir. “Ortadoğu'da küçük-burjuva diktatörlüklere dayanarak...”diyorvePKK'yionlarabenzeştirmeyeçalışarakbirdeğerlendirmeyapıyor.Buçokönemlidir.İkibineDoğrudergisiniokursanızgörürsünüz.PKK'yiOrtadoğu'dakiküçük-burjuv az iy e benz eşt ir iy or. Bur ad a bir inc el iğ i gör üy or uz.
PKK'nin benzeşip benzeşmediği ayrı bir sorundur, fakat bir
sorununpeşindedir.PKK'ninküçük-burjuvadiktatörlüklerine
ilişkinyaklaşımını,enönemlisidebenzeşmedenöteyebüyük
bir güç almayı ve büyük bir başarının sağlandığını görüyor.
İlgili bir değerlendirmede, kendine göre şunu da söylüyor:
“Bubaşarıdır”diyor.Busürecidikkatledeğerlendirin:“SevgiliKarasu”diyebaşlayanbirmektupyazıyor,bunuvurguluyor. Apolitik biri, politik süreçlerle ilgilenmeyen bir öğe değildir.Sizindüşünemediğinizkadar,kendiiçindepolitiksüreci takip ediyor. “PKK'yi küçü-burjuva diktatörlüklerine dönüştürüyorsun”diyeyaptığısuçlamanınüzerindenhenüzfazlazamangeçmeden,“kendimizibenzeştirdiğimiz”suçlamasınıyaptığıgücünyanınageliyor.
Bizdeburadadostluktemelindekaldık.Buradabütündünyanıngözüönünde,dostundüşmanıngözüönündebüyükbir
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çalışmayıbaşardık.HerhaldetarihteKürdistanadınayapılabilecekenbüyükçalışmalardanbirisidebualandagerçekleşen
çalışmadır. Bunun sonuçları var ve bellidir, bunu tartışmaya
gerekyoktur.Şimdikendisitambirbireyselajandurumundadır. Onu getiren KDP'nin durumu biliniyor ve çok ilginçtir.
Biryandanburayıprovokeetmeye,diğeryandanilişkigeliştirmeyeçalışıyor.YinedünBBC'dendinlediniz.Talabanisözleriyle birilerine başlama sinyallerini veriyor. Sözümona üç
yıldanberiSaddamrejimiyleilişkihalindeymişiz!Budailişkilerezararveriyormuş!Buçokönemlibirpolitikyaklaşımdır. KDP, yani Kürdistani Cephe'nin önemli bir kolu burada
rapor üstüne rapor geliştiriyor. Kendine göre bugün bile pek
hatırlamadığımbazıilişkileriraporbiçimindesunmuştur.Geçişyollarımızınbileispiyonlandığınıgörüyoruz.Fakatbunlar
bizimiçinsanıldığıkadarönemlideğildir.Bizherkesletaktik
ilişkilerevarız.Bunuaçıkçabelirtiyoruz.KörfezSavaşısırasındagirdiğimizbazıtaktikilişkilerinözüşuydu:Körfezkrizininçokfarklıbirdurumayolaçacağıbelliydi.Dahaöncesi
de, yani 1988 süreci de bellidir. Politikadan biraz nasibini
alanlar,şartlarelverdiğindegerekirseenazgındüşmanlabile
ateşkes görüşmesini reddetmezler. Hatta taviz alıp veren bir
anlaşma da yapılabilir. Şartlar elverdiğinde değerlendirmemekimhayakadargidebilir.Amaşimdisorunbudadeğildir.
Biz Körfez krizi dolayısıyla Irak'ın müttefik kuvvetlere
karşı uzun süreli savaşmasını çok isterdik. Bunu kimseden
saklamadıkveaçıkçasöyledik.Irakbizimdüşmanımızdırve
üstelikhalkımızakarşıkatliamlaryapmıştır.Fakatmüttefiklerekarşısavaşımınıolumlubuluyoruz.İkincisi,dünyaçapında
yaşananbirçelişkide,bugüçbiradımatmıştır.Onunmüttefik
kuvvetler karşısında duruşu kadar, dayanamayıp zayıflaması
ve çözülmeye uğraması da yararlanacağımız bir durumun
doğması demektir. Bu temelde her süreç, kişi, kurum ve örgütleilişkikurulabilir.Resmivegayriresmi,legalveillegal,
kişi,aşiretveörgütayrımıyapmaksızın,devrimigüçlendirecek,üslenmeyivesilahlanmayısağlayacakhangiilişkivefır320

sat elimize geçerse değerlendirin talimatını arkadaşlara çoktanvermiştik.Lakinbizimkilerçokbeceriksizkaldılar.Ortayaçıkanortamıkullanacakdurumdadeğillerdi.Savaşınyasalarındavardır;savaştagerekirsebazışeylerizorlakurtarırsın.
Buradasözkonusuolansadecebazıtaktikilişkilerdedeğildir.Fırsatıdoğduğundasaldırıpalmasınıdabileceksin.Karşınızdagericiveşovenistbiriktidaraygıtısözkonusudur.Sen
bunu her zaman dikkatte tutacaksın. Bizim bu taktik yaklaşımlarımızın bize karşı kullanılmak istenmesi, basit bir kurnazlıkdenemesindenöteyegidemez.Amaadamherşeyikullanmak istiyor ve kullanmaya çalışıyor. Bizi sözümona en
hassas noktada sıkıştırmayı planlıyor. 4. Kongre gerçeğine
yaklaşımıdaböyledir.Nitekim“başarmaküzereydim”diyor.
İddiasınagöre,bizkasetvetalimatgönderipkendimizikongreyedayatmışız!
Peki,gerçekböylemidir?İştesizdeburadabirkonferans
yapıyorsunuzvebizimkatkılarımızıgörüyorsunuz.Benburadakiçabalarımlakendimimidayatıyorum,yoksaçözümaracı
mı kılıyorum? Bu önemli değildir, sadece bir örnek olması
açısındanbelirtiyorum.Buöğeçokşeyianlıyor.Birçabanın
oluşumundairadeveönderliğinneolduğukonusundagerçekteninanılmazbirzekakıvraklığıiçindebulunuyor.Bukonuda
tabii kendine göre sizi çok geride bırakarak bunu  başarıyor.
Başarı tamdır, fakat ah bir de benim varlığım olmasaydı! O
zamanönüaçılacak,cennetinyedincikatınaerişecekti.Şimdi
bunun gibi tiplerin kendi cennet hayallerine ulaşmaları için
bizimlesorunlarıhalletmelerigerekiyor.Bunlarzatenölmüştür. Bunu ister devlet isterse ABD tutsun, bu hiç de o kadar
önemli değildir. Sadece bir deşifrasyon açısından önemlidir.
Dediğimgibi,sözümonayetenekleriylekendinibenimsetmeyeçalışıyor.SözümonakendiniK.'yabenimsetmekistiyor.İştekendinibaşkabirarkadaşımıza“benimsetme”hikayesinde
degörüldü.Sözdebirsanatbenimsetmiş,sevdirmiş!
Buradakendisinihangimarifetleriylesevdirmiş!Şimdirapor üstüne mükemmel rapor sunuyor. “Bu dünyada benden
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daha iyi ajan bulamazsınız”  diyor. “En büyük düşmanımız
Saddam'dır, Saddam'ı devirebilirim; yalnız karşılığında yanıbaşınızdaki adamın durumunu değerlendirmek ve halletmek
kaydıylabunuyaparım”diyor.Büyükihtimalleşugörüntüyü
veriyor:“PKK'yiSaddam'akarşıdevrimyaptırmadakullanabiliriz.Benimolduğumveyasizinlebirlikteegemenlikaltına
alacağımızPKKSaddam'ıdevirebilir.”Gerçektenbuadamın
bunagücüvarmı,yokmu?KDPşimdikendiniiyipazarlıyor.
“Bizi biraz daha destekle, biz Irak'ta sizi böyle destekleriz”
diyor. Çok yönlü çalışan ajan her şeyi yapar. Ama benim
kontrol ettiğim PKK (buna bütün Kürdistan'ı dahil edin) “Saddam'ıyaşatabilir”diyor.CelalTalabanidünnesöyledi?“PKK'ninilişkilerizararveriyor”dedi.Halbukikendisienalçakçabiruzlaşmatavrıiçindedir.Fakatbuaçıktanbirjurnallemedir;hertarafasinyalyolluyor.
PKK gerçekten bütün Kürdistan'ı kontrol ediyor. Gitse de
gitmesede,gerçektenSaddam'akarşıdaKürthalkınınözgürlüğünedayalıbirtaktikdayatmışız.Araphalkıveazınlıklarla
eşitveözgürtemellerdebirilişkiyiesasaldık.Bubizimpolitikamızdır.Bupolitikanındüşmanıçok,dostuazdır.İşbirlikçilerdebupolitikanındüşmanıdır.Birazdahadeğerlendirdiğimizde, adamın öyle basit oynamadığı görülüyor. Kendini
şunayatırmış:“Bakın,PKKhakkındanekadarçokbilgiveriyorum,PKKhakkındanasılbüyüketkidebulunuyorum.KDP
dedestekliyor,bizdeKürdistan'daşöylebirgücüz”diyor.“Avrupa'da olduğu gibi PKK'yi demokratlaştırabiliriz, ama şu
Apoolmasa;PKK'yihizmetinizesokabiliriz,amabuApoolmasa!”Evet,buüzerindedikkatledurduklarıbirhusustur.
Avukat denilen alçak da bunun aynısını Avrupa'da yaptı.
BuadambütünAvrupa'yıpartininüzerineçekmedimi?Okadarinsanıyıllarcazindandaçürütmedimi?Ajandır,yolgösterir,yapabilirde.Heleonlarınhizmetinegirmişse,hertürlüalçaklığı yapmaktan çekinmez. Bulunduğumuz her zemini ve
her ilişkiyi sabote etmeye çalıştığı açıktır. Ancak dostlarımızındabizisabotörleriniddialarınagöredeğil,kendigerçekli322

ğimizle değerlendirecekleri bellidir. Biz bu tür çabaları fazla
önemli bulmuyoruz. Bunları belirtmemizin nedeni, yaşadığımız sürecin karakterini ortaya koymaktadır. Bu ilişkiler çok
basit de olsa, ilişkilerimizin nasıl ele alınması ve nasıl kapsamlıbirtahliletabitutulmasıgerektiğinigösterebilmekaçısındanbudeğerlendirmeleriyapıyoruz.Bizsavaşiçindebulunanbirgücüzvebizimiçintehlikeherzamanvardır.Komplolarla her zaman karşı karşıya geleceğiz. Şimdiye kadar bizimdebellibiryürütüşveyaşayıştarzımızvardır.Bumutlakabaşarılıolurdademiyoruz,amaşimdiyekadarbaşarılıolmuştur. Doğru temellerde politika yürütmek sonuç alabilir.
Buöğebunakarşıdasözümonabiryıpratmasavaşıiçindedir.
İnanıyoruz ki, partinin doğrultusu başaracaktır. Ama lanetli
rolübirkezdahaçokacımasızcaoynamayaçalışıyor.Buöğe
numara üstüne numara yapıyor, takla üstüne takla atıyor, rol
üstüne rol alıyor. Kendisini TC'ye ayarlamasında büyük tecrübesivardırsanırım;kendiniTKP'ye,binbirkişiyeayarlıyor.
KDP öyle bir güruhtur ki, bu sanatı icra etmede birbirlerine
taşçıkartırlar.Demekistediğimböylebirişyapıyor.Zindanda
bunusizekarşıyapıyordu.Siztehlikeolmaktançıktınız.Şimdidahabüyükoynuyor.Bukezdeğişikbirgüçle,değişikbir
biçimdeoynuyor.Bubasit,amabirgerçektir.Sanırımsizçok
ciddiyealmamızgerektiğinisöyleyeceksiniz.Benfazlaciddiyedealmayacağım.Ciddiyealışdeğişikbirbiçimdeolur.
Pratiğinize açıklık kazandırmak için bu değerlendirmeyi
geliştirdim. Şunu da özenle belirtmeliyim ki, bu tip kendini
benimsetme ve ne kadar vazgeçilmez bir “sevgili” olduğunu
kantılama peşindedir. Bizim mücadelemiz Saddam'ı aşar ve
devirir, Türkiye'ye yönelik her şeyi altüst eder. Bunu bizde
görüyorveiğrençbirbiçimdebizebakarakbunudeğerlendiriyor.Yüzdebirihtimaldeolsasafbiriyse,çokiyibiröğrenci
olduğunuortayaçıkaracak;PKK'ninburadabaşardığınısözümonabendenkırkkatdahafazlabaşaracak!Korkunçbirolay,
ama bir gerçektir. Sözümona “yeni bir PKK”yi inşa ediyor,
“DirilişKanadı”nıinşaediyor.Aynımeslek,çokkorkunçbir
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olay! PKK ilişkilerini ele veriyor. Verdiği rapor altmış sayfa
tutuyor. Bu çürümeye, bu jurnalciliğe “PKK-Diriliş” diyor.
Birpartiyibubiçimdeelevermekbiletekbaşınabirçokşeyi
anlatmayayetiyor.BuunsurŞahin'idesoldasıfırlıyor.Şahin
dışarıçıktığındabusanatısürdüremedi.Buiseyüzdeyüzpartinin olanaklarına dayanarak bunu yapıyor. Haydi ben hedefimdiyelim,ozamanbanakötülükyapsın.Peki,nedenbütün
PKK'lilerekötülükyapıyor?Milyondabirihtimaldeolsa,samimiolduğunusöyleyelim:NedenbütünPKKilişkilerinijurnalliyor?Demekki,milyondabirihtimaldepekdoğrudeğildir. Sapık ve psikopat olduğu söylendi, öyle de değildir. Bir
rolülayıkıylayerinegetirmekiçinbirajanlıkfaaliyetiyürütüyor.Bununobjektifvesubjektifayrımıdaokadarönemlideğildir.Nasılölümünebirçabanınsahibiolmasıgerektiğinikanıtlıyor.Dahafazlaayrıntıgeliştirilebilir.
Başlangıçta da söylediğim gibi, iyi sözler vermeye çalışıyorsunuz.Tabiiiyisözleradanmışbiryaşamister.Biryaşam
günün yirmidört saati eğitilerek, gece gündüz pratiğin engin
uğraşısı içinde hazırlanarak, verilen sözün gerekleri yerine
getirilebilir. Niyet düzeyinde demiyorum, gerçekten sözünün
eri olmak, ayaklanmış kişilik ister. Bu temelde gücünüze sığınmanızgerekiyor.
Hiçşüphesizsiziniçinsavaşyenibaşlıyor.Bazıtutkuların
esiriolduğunuzainanmıyorum.Bunubirsaptırmaolarakgördüm.Çokaçıkbelirteyim:Yaşamınkahrınıbukadarçekenlerin basit bir mamayla avunabileceklerini söyleyebilir miyiz?
Benbirtaktikçiolayımdiyelim,sizigeçiciolarakidareetme
gibi bir taktik uygulayalım. O zaman ben de sizi istediğiniz
biçimdegüzelayarlayabilirdim.Örneğinbazıyaşamkalıplarınızıgördüm.Benimelimdekiolanaklarbuyaşamkalıplarınızacevapvermeyeelveriyor.Hepinizineğiliminiazçokgördüm, hepinizin eline bir şeyler tutuşturabilirdim. Taktik olarakdurumlarınıilerdeelealırımdiyerek,kendimifazlazorlamazdım.Nitekimbunlarınyaptığıodur.Bizsizinyaşamınızın
aslındabuolmadığınıvebununsaptırılmışbiryaşamolduğu324

nu görerek, zor ve esas olanı seçtik. Direnişçiliğinize veya
zindanpratiğiningerçektendevrimcitarzdayaşandığınainanmasaydık,buyaklaşımlarıgeliştirmezdik.Söylediklerimizen
azından politik uyanıklık açısından gerekliydi. Lakin daha
fazla ağırlık verdiğimiz şey, saptırılmış bir durumun söz konusu olmasıdır. Savaş bu sahte yaşamı açığa çıkarabilir. Bu
konferansıngerçekleştirdiğientemelişbuoluyor.Tabiibusizinaçınızdanbirzayıflığınoldukçaaçığaçıkmasıdır.Saptırılmışlıköylebasitbirolaydeğildir.Saptırılmayıkendineyediren adam, tehlikeye kulaç atmış demektir. Bu kişilikte darbe
yemeanlamınadagelir.Belkiyokolmadınız,belkiherşeyinizbitmedi,amaöylesıradanbirdarbeveyasıradanbiryenilgianlamınadagelmemelidir.
Görüyorum ki, hala savaşmak istiyorsunuz. Hala karınca
kararınca mutlaka “ben de varım” demek istiyorsunuz. Bu
sözlerleçelişmemekiçin,yenilgiyekapalıkişiliğinneolduğu,
sınırlıdaolsakendindebaşarıolanağıyaratankişiliğinneolduğusorularınıdoğrucevaplandırmakgerekir.Sanıyorumbunu çok iyi ve çok gerekli görüyorsunuz. Zaten bu olmazsa
sözcüklerinhiçbiranlamıyoktur.Yirmiyıllıkpratiğimideğerlendirirken şunları söylemiştim: Benim tutkularım eskiden
çok daha fazlaydı, hatta çocuklukta kendini en çok dayatan
biriydim.Bupolitikayailkadımınıattığında,artıkbununbir
duyarlılıkvezekasorunuolduğunubileceksin.Bupolitikayı
yürütmek için kendini dizginleyeceksin, kendini tutacaksın.
İkinci plana atacağın çok değişik özelliklerin olacak. Köklü
korkularını,sevgilerini,anayavebabayabağlılığınıvesevginiikinciplanaatacaksın.Çokgüzelyaşampırıltılarıvar;ama
gerekirse bunlara gözlerini kapatacaksın. Ön plana alacağın
çokacımasızbirçabadanbaşkageriyebirşeykalmıyor.Her
şeybirazdabuçabadagizlidir.Halakimseninbirtürlücesaret edemediği, ön plana alamadığı, almaya güç yetiremediği
bir çabanın içindeyim. Bazı arkadaşlar işlerin ve çalışmanın
gereğini ön plana almama şaşırıyorlar: “Sen bize çok lazımsın,kendiniböyleöneatmakolurmu?Kendiniböyletehlike325

yeatmakolurmu?”diyorlar.Bututumdanesefediyorum,beni hiç anlamamışlardır, diyorum. Benim yaptığım her saat,
her dakika böyledir. Bu arkadaşların öne atma dedikleri şey
de bizim her saatki uğraşımızdır. Kaba anlamda demiyorum,
yalnız siz cesaretli öne alıyorsunuz, ben cesareti arkama alıyorum.Cesaretiönealmak,yumruklarınısıkmak,“şöylevuracağım”demekbiletehlikelidir.Hertürlümaddivemanevi
olanağım olduğu halde, bundan uzak duruyorum. İşin ilginç
yanı, benim yerimde herhangi biriniz olsanız, balıklamasına
dalarsınız.Basitbiryemeksorunundabile,birpilavvesoğan
oldu mu, bir bakıyorum tadı oldukça gelişiyor. Bu kendini
ayarlama sorunudur. Anormallik olur mu? En iyi yemekleri
yiyorum,ardındanbirazekmekvesoğangördümmü,ohepsininintikamınıalırcasınaeniyisiyim,diyor.Diğerbütünhususlarda da böyleyim. Yirmi yıldır bunu esas almak gibi bir
durumu yaşadık. Yaptığımız öyle ahım şahım bir iş değildir.
Fakat politikanın gereği olarak bunu yapmak gerekiyor. Güç
yetirilmeyenbirçokişi,amanyapmaetmedenileniyapmadurumuvardır.
PKKdenilenolaybirazdaböyleyürüyor.PKKolayınefse
hakimiyettir, sabırdır. Çok zor ve hatta sıkıntı verici bir durumdur.Amasenbunusevebileceğinvekendiniençokverebileceğin bir iş haline getireceksin. Bu profesyonelliktir, bu
örgütmilitanlığıdır.Bu,“keyfimegöreişyaparım”demekdeğil,“hiçdekeyfimegöredeğil,hiçdekendişahsiçıkarlarıma
göredeğil,sevmemgereken,şahsımdanbileçoksevmemgereken bir iştir” deme noktasına gelmektir. Aslında profesyonelliğinveyaörgütadamıolmanıntarifidebudur.İradeni,çıkarlarınıvebaşkabirçokkişiselduygunubastırarak,oanemredileni ve esas alınması gerekeni her şeyin önüne alabilme
gücü ve cesareti olabilme, bunun sorumluluğunu taşıma ve
çabasınıdaesirgemedenharcamagücünüsergilemedir.Sizin
birgücünüzvarsa,örgütadamıolmadabuyeteneğiveyaratıcılığıgerçekleştirmenizingereğivurgulanıyor.Başarılıolmak
istiyorsak, bu politikaya biraz hakim olunması gerektiğinin
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açıkolduğunuvebununkanıtlandığınıvurguluyorum.
Zindangerçeğininöneminigözönünegetirerek,birazesaslı noktalardan giriş yapma kabilinde bazı şeyler söyledim.
Özelliklesizleribiraztıkanıklıkiçindegörünce,budeğerlendirmeleri yapma gereğini duydum. Her şey taze ve mükemmelbirbaşlangıçarzediyor.Tamdadevrimcilikdenilen,tam
da yaşamın en güzeli ve en tercih edilmesi gerekeni dediğimiz noktada bulunuyoruz. Bunun da gücünü gösterebilecek
misiniz?Böylesinebirdavanınadamıolabilecekmisiniz?Tabii gönül bunu çok ister. Gerçekten elimizden gelen desteği
veriyoruz.Amasizinyerinizegiripyapamam.
Talimatlar böyle kapsamlı ve her türlü olumlu taktiğe oldukçaolanakverenniteliktedir.Bunekadardeğerlendirildi?
Bencebuçokazdeğerlendirildi.İşinözübudadeğildir.Benimanlatmakistediğimşudur:Bizburadabirilişkiyedayanıyoruz. Aslında TC'nin son yıllardaki diplomatik çabalarını
yoğunlaştırdığıilişki,benimhalaburadayürüttüğümilişkidir.
Mart ayında M. Ali Birand'la yaptığımız görüşmede bir habergeldi.Benimburadabirgünlük“tutuklanma”mın,dışişleri koridorlarında görülmemiş bir altüst oluşa yol açtığı söylendi. Çok normal, dedim. Benim bir günlük gözaltına alınmamın TC'yi bu kadar etkileyeceğini tahmin etmiyordum.
Ama bu büyük bir hareketlenmeye yol açmıştı. Şunu söylemekistiyorum:Builişkininbirazböylegeçmesisarsıntıyaratıyor,birolaylaTC'yiayağakaldırıyor.Enönemlidiplomatik,
siyasal ve hatta askeri zorlamalarla, bizim açımızdan fazla
önemli olmasa veya olsa da, bir ilişkinin düşman tarafından
nasıldeğerlendirildiğiniiyianlamakgerekiyor.
Busontasfiyeciöğebuilişkininöneminianlıyor.Buunsur
biryandanjurnalliyor,öteyandanPKK'lilere“sizinpartinizin
böylesine bir küçük-burjuva diktatörlüğüne dönüşmesi söz
konusudur”diyor.Kendilerinisözümonabunoktadanisyana
kaldırmak istiyor, sözde sizi bu noktadan isyana kaldırmaya
çalışıyor.“Bakın,sizinproleterpartiniznasılbirküçük-burjuvadiktatörlüğünedönüşmüş”diyor;bununfazlaetkiliolama327

yacağınıgörüyor.KDP'ninotuzyıllıksürecedayananajanlık
pratiğivardır.Melle Abdullah'ındahailginçbirgörüşüvardı:
“Buaileİdris-iBitlisi'denkalmaajanbirailedir,Kürtfilanda
değildir” diyordu. Sembolik de olsa doğrudur. Bir ajan aile
olaraksızmıştır.BenbunlarınTC'yeotuzkırkyılajanlıkyaptıklarına inanıyorum. Kürdistan'ın 16. yüzyılda Osmanlı düzenineçokkötübirbiçimdetabikılınmasındansonra,enbüyükveensoysuzajanlıklardanbirisiniİdris-iBitlisikadarbu
aile yaptı. Çok ilginçtir; ABD'nin Tahran Büyükelçisinin
1946 yılına ait bir değerlendirmesinde, “bu aileyi Kürtlerin
başından eksik etmemek gerekir” denilmektedir. ABD tüm
gücünü kullanarak, bu aileyi Kürt halkının başında tutmaya
çalışmıştır.Gerçektenbuaile1946'dabubiçimdedeğerlendirildiğine göre, emperyalizm için nasıl büyük bir hizmeti ifa
ettiğianlaşılmaktadır.
Kürdistan'ı gerçekten emperyalizme ve sömürgeciliğe boyun eğdirmede ve kalan son direnme olanaklarını tasfiye etmede bu ailenin nasıl büyük bir tehlike arzedeceğini biliyoruz.MelleAbdullah,“Bunlarakırk-eliyılhizmetettim.BunlarınKürtlüklealakalarıolmadığıgibi,altınyüklükatırlarıda
gözlerimlegördüm.Yirmidörtmelleyinasılöldürdüklerinibiliyorum” diyordu. Kendi pratiğini biraz anlatmak istiyor ve
vasiyet olarak da önce bunların halledilmesi gerektiğini söylüyordu.Bunugüyagizlisöylüyorveaçığavuruyordu.Buaile,Saddam'laenkirliuzlaşmaiçinde,Kürdistan'ıpeşkeşçekiyor.Halkbirazdirendiveuluslararasıortambirazuygunhale
geldi. Uluslararası ortam pek benimsemese de, Kürdistan'ın
ortayaçıkışınıniyibirortamıvardı.Bunupazarlamayaçalışıyor.Saddamçokzayıftır,çoktavizalınabilir,basınbunuçok
açıksöylüyor.HattaKürdistaniCephe'nindiğerbütünüyeleri
kabuletmiyorlar.Amaonlarçokucuzasatmakistiyor.AilelerineyikurtardıysaveyaKürdistannekadarsatıldıysaokadar
kârdır, mantığıyla hareket ediyor. Günlük olarak izlediğiniz
biruzlaşmaveyateslimiyettir.Şimdibunudaiyibiliyoruzve
aslında bunu boşa çıkarmanın savaşımı içindeyiz. Ve savaş
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biraz da buradan yönlendiriliyor. Bu nedenle saldırıyorlar. O
unsurdaönceburayasaldırdı;“diktatörlük”diyedeğerlendirdi.Talabanideöyledeğerlendirdi.Fakatşimdibakıyorlarki,
bu diktatörlüğü karşılarına alarak, yani Saddam'la her şeyi
ayarlayarak,sorunutamhalledemeyecekler.Çünkügerçekten
bizim savaşımımız vardır. Güney'e hem serhildanı, hem de
gerillayı dayatıyoruz. İşte tam da bu noktada çark ediyorlar.
GüyabizüçyılönceSaddam'lailişkikurmuşuz.Bunusöyleyen Talabani, daha dün dünyanın gözü önünde ve kimsenin
benimsemediği bir biçimde Saddam'la kucaklaşıp öpüştü.
Şimdigerçektenortadabüyükbirdirenmevardır.Bunadayanılsaherşeyyapılabilir.AmagidipSaddam'laöpüşerekbunu
güçten düşürüyor. Çok elverişli bir ortam vardır, onu peşkeş
çekiyorlar.OndansonradaPKK'yiSaddam'lailişkikurmakla
suçluyorlar.Bununladayetinmiyorlar,burayagelereknekadar ilişkimizin olduğunu inceden inceye öğrenip jurnalliyorlar.PKK'ninherşeyibenimelimdengeçmesinerağmen,şimdihatırlamaktazorlukçektiğimbazıraporlargeliştiriliyor.
BuunsurDiyarbakırzindanındadüşmanlabirlikteneyaptı? Yanıbaşında Necmettin Büyükkaya adlı yurtsever insan
imhaedilirken,buunsuriseçokiğrençbirbiçimdeuzlaşmaya
yatarak, rollerinden birisini oynadı. Bunu basite almıyorum,
buönemlidir.Buunsuraslındaoradabirmesleğiicraetti,bir
kandahaiçtivebirazdahasemirdi.1982'dedeöyledir.Yoldaşlara sözümona taze kan verirken, aslında kendisi sızıyor.
Onlarınkanıboşagitmedi;obukanıiçtivebirazdahasemirmekistedi.Yoldaşlarımızınerimerimeriyencanlarıpahasına
bazıdeğerlerkazanıldı.Buradadasözümonabizimkanalmamızdurdurulacakveyaburadakankurutulacaktı.
Bütünbunlarısürecibirazdahaiyianlamanızvebirkişiliği
birazdahaiyiteşhiretmekiçinsöylüyorum.Buadamkendini
benimsetmekiçinolağanüstüçabaharcıyor.Tıpkıkendinisizebenimsettirdiğigibi.Oysadahakısabirsüreönceyazdığı
yazıda,burayıçokkötübirdiktatörlükolarakgösterdi.Şimdi
ise“sevgiliajan”rolündedir.Şimdigözlerinizadamınbuişte
329

nedenlimahirolduğunudahaiyigörüyorsanıyorum.Buraporlarıkendinibenimsetmekvenekadarkullanılacakbirfahiş e old uğ un u kan ıtl am ak i çin gel işt ir iy or. Bu uns ur
Saddam'ın gitm es in in vey a S addam'la gir il ec ek ilişk in in
önemli olduğunu biliyor. Son mektuplarında konuya önemle
değiniyorvesözdeeğerbenmüdahaleetmesemSaddamrejiminin devrileceği iddiasında bulunuyor. Saddam'ın yerinde
kalıpkalmamasıbanabağlıbirolaydeğildir.Saddam'ınkonumundan devrimi yararlandırmak önemli bir taktik sorundur.
Devrimiyararlandırabilirseknemutlubize!Bunagitmesimi
yoksakalmasımıyolaçar,budabizimiçinönemlideğildir.
Söyleyeyimki,devrimcilerbukonulardadaaçıkolurlar.Devrimingeliştirilmesinehizmetedenneyseoyapılacaktır.Devrimde canını kurtarmak için bir taktiğe yatmak alçaklıktır.
Amadevrimehizmetedecekbirilişkiyegirmemekdealçaklıktır.Devrimneyiemrediyorsaoyapılır;taktikilişkilerinözü
budur.Bu,boşagidipgitmemesiveyacanvarlığınızıngerekçesi olup olmaması biçiminde ele alınamaz. Eğer kendinizi
savuma ve yaşatma anlamında taktik yaklaşımlarınız varsa,
bunları aşın. Çünkü bu yaklaşımlar sağlam bir önderliğe yol
açmaz.
ŞahinveYıldırımikilisininpolisinişkencededüşüremeyeceği kadar ayrıntı verdiğini söylüyorsunuz. Arkadaşlar biraz
anlattılar.Buayrıntılarüzerindebirçokidamverilmişvebirçokinsanaişkenceyapılmıştır.Hattagerçektenböyleitirafçılar olmasaydı, Diyarbakır başka türlü olur ve yoldaşlarımız
şehitdüşmezlerdi.Bunlaryolgösterdiler,ayrıntıverdiler.Bu
çok önemlidir. Şimdi bu son unsur da siyasal ve diplomatik
alandaKDP'yebirayrıntıverdi.TC'ninsonsaldırılarındabile
birazbunuyapmakistediler.Neredevenasılhareketettiğimiz
konusunda bilgiler veriyorlar. Fakat bu yeterli görülmüyor.
KDPgüçsüzbirörgüttürvebudurumuylabirtekbirimimizin
üzerine bile yürüyemez. Onlar halkın kanıyla o değersiz vücutlarınıbeslemekisterler.Ölümügözealıpdaüzerimizegelmeye cesaretleri yoktur. Yaptıkları ancak bir istihbaratçılık
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olabilir,hepsiokadar.Zatenbunudaeniyibirbiçimdeyapıyorlar. Dolayısıyla onun KDP'ye rapor sunması fazla verimli
değildir.Sonuçalamaz.
OTC'yeraporvermiştir,bunuözelliklebelirtiyorum.Onun
TC'ye verdiği raporlar, aslında Şahin ile Yıldırım'ın verdiği
raporlardandahakapsamlıdır.Özelliklebukişiyesinmişözel
savaşçılığın raporlarının sahibidir. Politikada günlük olarak
nekadarilişkikurulduğuçokönemlidir.Ajanlıkfaaliyetlerinde herkesle ilişki kurmak ve her şeye el atmaktan kaçınılır.
MİTorganizasyonudabunuçokiyigözetir.Yaptıklarışeydahaişinbaşındaykenufakbirdeğişikliktir.Örneğinbirnoktadançıkışyapacaksın.Amaeğerburadabaşlangıçtabirmilim
kadar bile bir sapma sağlanırsa, sonuçta vardığın nokta başlangıçtahedeflediğinnoktanınçokuzağınadüşecektir.Böyle
birdoğrultuiçindeistediğinkadardirenişiyaşa,bumilimkadarsapmanınsonucundahedeftençokuzakbiryeregelirsin.
Nitekim içinde bulunduğunuz durum biraz bunu gösteriyor.
Şimdi burada varılan sonuç noktası mı, yoksa sapmanın yaşandığıbaşlangıçnoktasımıönemlidir?Elbetteilkçıkışnoktası önemlidir. İlk çıkış noktasında hata yapmazsanız hedefe
gidersiniz; hata yaparsanız veya birileri size hata yaptırırsa,
dahasonrakibütünçabanızboşagider.Bubirmatematikkuralıdır. Bunun biraz uzmanlaştığı ilişki de öyle bir ilişkidir.
Başlangıçta saptırma ve yapma politika belirleme, bir ajan
içinyeterlidir.Sızmışbirajaniçin,bukesinlikleböyledir.Öyle anlaşılıyor ki, bizim ölçüyü tutturmadaki zayıflığımız göz
önüne getirilirse, herkes bize böyle hatalar yaptırabilir. Dolaylı yoldan hata yaptırıyorlar. Burada birisi ışık diye size
lambayı tutarsa, hemen yönünüzü verebilirsiniz. Zaten özel
savaşın rahat yaşam dediği olay bu değil midir? “Rahat yaşamburadadır”diyorveseniorayabağlıyor.Halbukisentam
da bu noktada yaşamdan kopuyorsun. Bütün bunlar özel savaşveistihbaratyöntemlerinegirer.Öyleanlaşılıyorki,buve
benzerleribunuçokgeliştirmişlerdir.
Yaşamla oynama herhalde devrimcilikle en kötü oynama
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biçimlerindenbiridir.Yaniaskerivesiyasaltaktiklerdehatalar
yaparsanveyasaptırılırsan,belkizararıolur;amayaşamüzerindeoynamaoldumuveyayaşamınkendisitahripedildimi,
artıkoradanölüçıkarveyaoradayaşamşansıkalmaz.Dolayısıylaentehlikeliolanbudur.Demekki,bununuğraştığışey
yaşamakastetmekoluyor.Yaşamlaoynamaveonuetkisizduruma getirmenin savaşını veriyor. Zindan pratiğinde aslında
çokbelirginyönleriylebaşardı.Şimdibiryöntemolarakbunları size açıklıyorum. Çünkü politika yapacaksınız, bundan
sonra savaş yürüteceksiniz. Bunun için ayrıntılara ne kadar
dikkatetmekgerektiğini,kişiliğinekadarkomplehazırlamak
gerektiğinianlayacağınızıvebundansonrabuyeteneğigöstereceğiniziumarım.Birazduyarlıhalegelir,vücudunuzumüthiş gerersiniz. Düşmemek için duygularınızı ve düşüncelerinizigününyirmidörtsaatiayaktatutarsınız.Zatenverdiğiniz
sözlerdebunugerektiriyor.
Toplumdaiğrençbazısanatlarvardır.Bazılarınınbaşınıkoparsanızdakendilerinibusanatıicraetmektenalıkoyamazsınız.Buadamınicraettiğiajanlıksanatıdaböyledir.Kaldıki,
buTC'nindebirnoluhedefolarakbiçtiğibirolaydır.Birhizipçıkarıvehattakişiselbirçıkariçinyeteneklerinayaklandırılması,TCiçinsondereceönemtaşıyor.Buadamınbizim
yanımızda tek bir işimize el atmaz, bütün ısrarlarımıza rağmen ufak bir çabayla bile kendisini eğitmez ve yoldaşlarına
yardımcıolmakiçinenufakbirçababilegöstermezken,partiyekarşıböyleyoğunçabalarortayakoymasıciddiZindanda
da böyle yapmıştır. Burada kendisini gizlemesinden bahsetmiyorum.Mesleğigereğiherajankendisinigizlemeyeçalışır.
Örneğin bu unsurun 1984'te kendisini tecrit ettirmesi de bilinçli bir olaydır. Bunun çok tembel olduğunu billiyorsunuz.
Bu kişiliğini oldukça ele veriyor. Romancı arkadaşlarımız o
yılları anlatırken, bazı şeyler yazmışlar. Ama bu kitaplarda
gerçeklertamanlatılmadığıgibi,çokyüzeyselelealınmışve
hattabelkideterselealınmıştır.Tecriteildidenildiğinoktada,
oaslındatembelceyatıyor,hemdeyıllarca.Fakatbirgözlemi
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saptırmakiçinmüthişbirçabaiçinegiriyor.Birdevrimciancakböyleolurdedirtecekölçüdeiçeriyietkiliyor.Karşısındakilere, biraz daha çaba harcaması halinde her şeyi başaracak
birtipimajıçiziyor.Amadiğeryandansırtüstüuzanıyor.Dikkatlibirgözlemcionunbuderinçelişkisinihemenfarkederdi.
Busizinaslındagöstermediğinizbiryetenekolduğuiçinsöylüyorum.Birkişilikkendiamaçlarıdoğrultusundanelerenasıl
ulaşmakistiyor?Budikkatledeğerlendireceğinizbirörnektir.
Butipkendisinidevrimiçinçalışmayaenufakbirbiçimde
katmazken,şimdikarşı-devrimiçinolağanüstübirçalışmanın
sahibidir.Dünkötübirdiktatörlükdiyetopatuttuğuna,bugün
ölümüne bağlı görünüyor. Bunu nasıl izah edebilirsiniz? Bu
objektif kişisel özelliklerle veya “burayı sevdi” biçiminde
ucuzlaflarlaizahedilemez.Sözkonusuolan,ölümünehazırlanmışbirrolünadamıolmasıdır.Sömürgeciliğin,işbirlikçiliğin,sosyal-şovenizmin,hertürlüanti-PKK'liliğinyapmakistediğinineniyisinikendisininyapacağıiddiasıylaortayaçıkıyor. “P KK'nin büy ük dir en işç il er in i bu hal e get ird im, 4.
Kongre'yi kıl payı kaçırdım” diyor. Üstelik kendisini buna
inandırmış. Aslında bu garip bir olaydır. Bu sözleri söyleme
cesaretini yine zindandaki hakimiyetinden aldığını sanıyorum. Elbette gerçekte zindanda da tam hakim değildir. Ama
saptırmaveetkilemeanlamındahakimdir.Sizitamamenegemenlik altına almak için doğramak gerekir! Sizi tamamen
TC'ninegemenliğineçekmekiçin,büyükbirkesiminiziidam
etmekgerekir"Buisehakimiyetaltınaalmakdeğil,imhaetmektir.BunanekendisininnedeTC'ningücüyetebilir.Fakat
saptırmaya gücü yetiyor. Zaten özel savaşın elinde kala kala
buolanakkalıyor.
14TemmuzDirenişi'ninonlaraöğrettiğitekbirdersvardır.
“Bunlarölümügözealdılar;hemdetarihteeşineenderrastlanan bir direnişçiliği esas aldılar” tespitini yaptılar. Bu çok
önemlidir. Aslında burada en önemli siyasal sonuç şuydu:
Mazlum'lar ve Hayri'lerin yaptığını bütün PKK'liler yapar,
sonucunu çıkardılar. Bu noktada özel savaşa tek bir seçenek
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kalıyor, o da yaşamı saptırmaktır. Dikkat edin, bu adamın
yaptığıtekşeyfaaliyetisaptırmaktır.Sonderecevahşiişkencelerle alınamayan bir sonucu, özel savaş burada yeni bir
yöntemle almak istiyor. Bu yeni yöntemi deniyor. Sonuçta
gözlerinize inanamadığınız kadar bir saptırmayı yaşadığınızı
görüyorsunuz.Oda“iştebunoktadabaşarılıyım”diyor.Buna
istersahteönderolması,isterseözelsavaşınyardımıylabaşarılı olması denilsin, o, “benim yöntemlerim PKK'nin en çok
direnenyapısıüzerindetuttuğunagöre,nedenbaşkayerdede
tutmasın”diyecekkadarpervasızdavranıyor.
PKK'debirçokoportünistveyabilmeyereksaptırmayayönelenbirçokarkadaşçıkabilir.Onbeşyıldırböyleolanlarvardır.AmahiçbiribununkadarPKK'ningerçeğini,PKK'ninönderlikgerçeğiniaşacakgücügöstermiyordu.Buradabirsinsiliğigördüm.Kendinegörebunuaşacakbirufkasahipti.Tertipiçindeydi.Bunoktaönemlidir.Benburadahileyisezdim.
Busaltbirsaptırmacıolsaydı,durumufarklıolurdu.Evet,benimleuğraşanbirçokarkadaşvardır.Nitekimhepinizbenimle
uğraşıp duruyorsunuz. Ama dürüstlüğünüz oranında doğruya
geldiğiniz ve hatta iyi bir gelişme sağlayacağınız da görülüyor.Hilecivesahteolan,dürüstolmayanbaşkatürlüdavranır.
Zatenbizimdebukonudatecrübemizvardır.Hilecininvedürüst olanın kim olduğunu iyi gözetlemek önemliydi ve yapılan da budur. Buna uygulanan da buydu. Aslında kendisine
gösterilenbütünihtimamarağmen,yaşamveönderliktarzıile
PKK'yiaşmaiddiasındaydıvedizginsizdi.Sizolsaydınız,bu
dizginsizlikkarşısında,kalkıpkendisiniboğardınız.Amaben
çoköfkeduymamaveiçimdeisyanetmemerağmen,yinede
sabırlı davrandım. Bir gözleyelim, bakalım nereye gidecek,
dedim.
Bu tip kişiliklerin en büyük zaafı da kendi yöntemlerine
inanmalarıdır.Biryerdebaşardıklarınıheryerdebaşaracaklarına inanıyorlar. İnanılmaz bir zayıflıkları da buradadır. “Az
kaldıkongreyielegeçiriyordum”iddiasıdaburadankaynaklanmıştır.Sonyazılarında,“eğerApokendisinidayatmasaydı,
334

kongreyi kesinlikle almıştık” demektedir. Bu da bir anlamda
doğrudur.Tıpkızindandaolduğugibi,bukezdegerilladabozulmayaratacak,saptırarakzararverecek,oldukçabaşkalaşıma uğratacaktı. Herhalde bu da en kötü yenilgilerden birine
yolaçacaktı.Buanlamdatamhalkayıtutmuştu.Bizimbirnoluyetkilikılınanveonbeşyıllıkdevrimcigeçmişleriolanarkadaşlarımızı,sekizadetsözlütalimatımvekapsamlıçözümlemelerim olduğu halde, etkisiz kılmıştı. Yine partiye emek
veren militanların hepsini bağlamıştı. İşte “hakim olacağım”
derken,aslındabudurumukastediyor.Adamelbettebirsihirbazdeğildir,amabiryöntemiustacakullanıyor.Stratejiknoktayıtutuyorveonoktadaseyrediyor.Onoktadadehşetlegerideönderliğinbulunduğunugörüyor.İşteburadada“önderlik
kendini dayattı” diye bağırıyor. Başkaları da böyle iddiaları
ileri sürdüler. Bazıları, “Kürdistan'a hakim olmak istiyorsan,
Apo'dan yetki al” diyorlardı. Ama bunun bir şartı da, yetki
alınangüçtenkurtulmaktır.Budiğerbazıprovokatiföğelerde
deortayaçıktı.Butezegöre,güçlenmekistiyorsanöncelikle
yetki alacaksın; ardından yaşamak istiyorsan, yetki aldığın
güçtenkurtulmayaçalışacaksın.Birkişiyianlamakistiyorsanız,benimleolanilişkilerinebakacaksınız.Builişkilerbirturnusolkağıdıişlevinigörür.Kişininbuilişkilerdennasılyararlanmakistediği,nasılkarasevdatürübirbağlılıklakapkarabir
ihanetin içinde olduğu yine bu ilişkilerde açığa çıkar. Biz
Kürdistan'datambirturnusolkağıdıgibiyiz.Budurumbuşahısta daha net görüldü. “Orada kalmayı çok sevdim” diyor.
Birbebekdoğalbirrolyaparkennasılseverveyasevdirirse,
butipböylebirbebektendebaşarılıydı.Songidişanındabile,
bizi ve buraları nasıl sevdiğinden söz ediyordu. Tabii bunun
sevgiylehiçbiralakasıyoktu.Olsaolsaavınınpeşindegözyaşıdökenyaratığabenziyordu.
Butipleriteşhisetmekveetkisizhalegetirmekbasitdeğildir. Gençsiniz, çalışmaya susamışlık içindesiniz. Eğer doğru
bir çalışma tarzını tutturur ve bunda ısrarlı olursanız, bunun
mutlaksurettebaşarıgetireceğinigörürsünüz.Benyirmiyıl335

dırçalışıyorum,halaçalışmayasusamışdurumdayım.Benim
için en büyük ceza çalışmalardan alıkonulmamdır. Hele söz
konusuolandevrimciçalışmaysa,budahadakahredicidir.Bu
açıdan çalışma olanağı doğmuşsa, bunu kendiniz için en büyüknimetkabuledeceksiniz.Benimiçinhalaöyledir.Çalışıyorum,amayaptığımişlerifazlaçalışmadandasaymıyorum.
Dah a büy ük çal ışm a sus uzl uğ u içind ey im. Örn eğ in bir
Botan'aulaşabilsem,diyorum.Bu,çalışmaaşkındanilerigeliyor.Sizbendendahafazlabuçalışmaalanlarıveolanaklarına
sahipsiniz.Bundandahabüyüknimetolamaz.Amaburadada
büyükbiryanılgıyıyaşıyorsunuz.Altıngibiçalışmakaynakları üzerinde olduğunuz halde değerlendiremiyorsunuz. Siz
buradakaybediyorsunuz.Çokaçıksöyleyeyim,sizbukişiliklegerçektenbaşarılıolamazsınız.PKKçizgisindeyakaladığınız çalışma olanaklarının hakkını vermezseniz, bu işte fazla
başarılı olmanız, bir iddia taşımanız ve bu işin militanıyım
demeniz çok zordur. Maalesef gördüğümüz de budur. Altın
gibiolanaklarelininaltındadır,amakıymetinibilmiyor.Gerçek budur. Elbette durumunuz bu olunca, bolluk içinde yoksulluğuyaşarsınız.Kimsesizidoyuramazveaçlargibisürekli
birbirinizingözünüçıkarırsınız.
Benim marifetim biraz şudur: İğne ucu kadar bir çalışma
olanağıbulduğumda,bunaçoksabırlı,çokolgun,müthişölçülü,kılıkırkyaranveherşeyinkıymetinibilenbiryaklaşım
gösteririm.Seçkinbirahlakörneğisergiler,enküçükbirfırsatıvehiçdikkatealınmayanbiristisnayıbileçokiyideğerlendiririm.Bendeyaşamböyledir.Şimdiyaşamsizinbaşınıza
belaolmuşsa,benneyapayım?Benimiçinyaşamancakböyle değerlendirilebilir. En sıradan bir çalışma fırsatı buldum
mu,benimiçincoşkuvesevgiodur.Küçükbirilişki,küçük
bir silahlanma olanağı, küçük bir örgütlenme olanağı, küçük
birkonuşmavetartışmaolanağıbendebüyükheyecanavesevinceyolaçıyor.Sizindurumunuzabakıyorum.Sizedağgibi
ilişkiler sunuluyor, her türlü silah sunuluyor, her türlü tartışma olanağı sunuluyor. Bunlara dönüp bakmıyorsunuz bile.
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Peki, nasıl iflah olacaksınız? Bu durumunuzla sizden PKK
tarzında, PKK'nin önderlik tarzında bir uygulama gücü çıkmaz.Zorolanburasıdır.Bubüyükbirsabıristiyor,olgunluk
istiyor,enönemlisideincelikveyaratıcılıkistiyor.Benimyaşadığımpsikolojikdurumlaryoksayılır,amabuişiniçindeki
yürekatışlarınıyoksaymayın.Bununiçindebüyükduygular
dünyasıvardır;işlerkırkdefakurulur.Gösterilensabrı,endişelerivekorkularıanlatmamaisegerekyoktur.Çünkübuartıkpolitikanlatımıaşıyor.
Bunlarıkendinizibirazdışavurduğunuzvebununneanlama geldiğini vurgulamak için belirtiyorum. Zindan pratiği
üzerinde böyle yoğunlaşmamız yerindedir. Madem bu kadar
çektiniz,saygıgöstermeliyiz.MademkiyaşamınızıPKKadınaadadığınızısöylüyorsunuz;şimdiyekadarbuişinsorumluluğunutaşıyanıolarak,bizimdebuişinkendicephemizdenasıl seyrettiğini izah etmemiz gereği vardır. Sanıyorum bu iyi
biryoldaşlıkyaklaşımıdır.Zindanınbubiçimdeelealınışıyadırganmamalıdır.Zindandaherşeybitirilmekistenmiştir.Siz
iseölümünebirdirenişleinsanıkurtarmakistemişsinizdir.Bu
büyük bir gücün gösterilmesi ve onurlu bir yaşamdır. Buna
büyük önem veriyoruz. Bu çok farklı bir süreçtir. Ama şunu
dabelirteyimki,gerçektePKKbirbütünolarakböyledir.Biz
geneldezindaniçindeyiz.Dahadagenelleştirirsek,yaşamdaki
zorunlulukyasasınıbiliyorsunuz.Zorunluluğunkarşısındaözgürlük vardır. Bu bir diyalektik kuraldır. Siz en kahırlı zindanda zorunluluk kadar aslında özgürlüğü de en çok gördünüz.Halkımızıngerçeğiiçindebuböyledir.Yanibizevrensel
biryasayakendigerçeğimiziçindeişlerlikkazandırmakistedik. Siz bir işlerliğin en yakıcı yanında yer aldınız. Bunun
şansınız mı yoksa şanssızlığınız mı olduğunu tartışacak durumdadeğiliz.Buayrıbirsorundur.Fakatbellikibugerçeğin
içindengeçtiniz.
Bizim bütün yaptığımız, devrimci savaşçılığımızın bir gereği olarak, bu gerçeğin özel savaşla biraz saptırılmış durumuna karşı koymaktır. Biz kendi pratiğimizi genelde şöyle
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değerlendirdik: İhaneti ve tükenme temelinde çelişkinin en
olumsuzunu yaşamış, insanlıktan ve onun özgür ifadesi olmaktantümüyleyoksunkılınmışbirhalkgerçeğineözgürlük
ucunuegemenkılmakveonunilksözcüklerindenbugünekadarki yürüyüşünde yer alabilmektir. Seçtiğimiz budur ve bu
bizimdevrimcisavaşımızınadıdır.Karşıtarafınyürüttüğüsavaşın adı da bellidir. Sizi bıçakla ikiye de bölse, yarısı özel
savaş ve yarısı devrimci savaş olsa da, o bizim için tercih
olur.Bizimözelsavaşakarşıtavrımızböyledir.Geneldedayatılaninkarveihanetekarşıtavrımızböyledir.Bununçoksert
bıçak darbeleri gerektirdiği de açıktır. Ama biz devrimciyiz,
her gün şehit düşenlerimiz vardır. Hain de öldürüyoruz. Bu
savaşımımızınbirgereğidir.Konususizdeolsanız,yürüteceğimizbirsavaştır.Ben,busavaşınyasalarınaaçıkolalım,diyorum.Böyleciddiyettebirsavaşufkumuzainanalım,inanalım,yineinanalım.Savaşböyledir.
Çocuklarındünyasıhiçbirzamanegemenolmayanbirdünyadır. Hayaller dünyası hiçbir zaman gerçeklerin yerini tutamaz.Hayalleresinkaynağıolabilir,amasavaşgibienyakıcı
bir mesleğin icra edildiği bir yerde bunlara hiç yer yoktur.
Buradaçocukluğavehayallereaslayerolamaz.Sizlerbütün
çocukluğunuz ve hayallerinize rağmen, bu savaşın içindesiniz.Bendeiçindeyim.Benimkadarçocuk,benimkadarhayalci bir adam var mı? Ama buna rağmen gerçekçiyim. En
zorkararverecekadamherhaldebenim.Busavaşakatılmaya,
dünyadakandökmeyeveişleriböyleşiddetlehalletmeyeen
azhazırlıklıolanadambenim.Amabiliyorsunuzki,bunuben
dekabuletmiştim.Şunuaçıksöylüyorum:Sizcesurinsanlarsınız,aslındasavaşamüthişyatkınsınız.Fakatmaalesefsavaşın esaslarını, özelliklerini ve doğasına göre kendini hazırlamayı inanılmaz ölçüde karşılamıyor ve çocuk kalıyorsunuz.
Budasizinçelişkinizdir.Benimkibununtamtersidir.Savaşa
enazhazırlıklıolanadam,savaşakarşıgerçekteneşineender
rastlananbirbaşarıgösterirveonunsorumluluğunuüstlenirken,savaşabukadaryatkınolanlarınsavaşınkurallarıylabu
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kadaroynamalarıbanaçokçelişkiligörünüyor.Bunundasizinkomedinizmiyoksatrajedinizmiolduğunuanlayamadım.
Amahalletmekgerekiyor.
Biz yüzyıllardır “başkalarının askerleri” olduk. Birçok savaşınkonusuolduk,içindeeridik.Şimdibilebütünhalkımızı
sürerlerse,birandabaşkalarınınsavaşınakoşturabilirler.Fiziki olarak bu yapı o kadar uzak değildir. Ama kendimiz için
hiçsavaşmadık.Busavaşınkomutanlarıolamadık.Busavaşı
kendimize yakıştırmıyoruz. Çok acı değil mi? En amansız
zindan savaşını yaşayanlar, savaş sorunu konusunda iki sözcük söyleyemeyecek kadar savaş dışı kalmışlardır. En az savaşa yatkın olabilecek benim gibi biri neredeyse gerilla çözümleyiciliğininuzmanıolmuştur.Dahadainceliyor,ayrıntısına giriyorum. Çelişkiye bakın. Gerçekten sizin yaşadığınızınacımasızbirsavaşolduğunutartışalımmı?Tektaraflıbir
savaşı çok eşitsiz koşullarda ve kahredici bir biçimde en az
birkaçyılyaşadınızsanırım.Peki,bubirgerçekse,bizimsavaşımımıza karşı, hem de bayram sevinciyle karşılamamız
gereken bu savaşa karşı tıkanıklık neden? Konferans aslında
bununçözücüifadesiolmayaçalıştı.Siziniçinyenidendoğru
kadar değerli olan herhalde bu çözümleyici güç olma durumudur.Çünkübizimyaşamımızsavaştanibarettir.Busavaşlı
yaşamözelsavaştarafındantıkandıveyaenbüyüksavaşımın
sahipleriözelsavaştarafındanşuveyabuyöntemle,kişilikve
mücadeletaktikleriylesavaşıistemeyeceknoktayakadargetirildi. Bu ne anlama gelir? Bu yenilgidir. Kendini savaşa bu
kadarkapatmak,“savaştanuzağım”demek,savaşüzerineiki
değerlendirmegeliştirmemekyenilgidir.Savaşançoksavaşçı
yenilmiştir,onadokunmayınsırtüstüyerdedir.Bu,buanlama
gelir.
Amasizbunalayıkmıydınızveyabugerçekdurumunuzun
ifadesi olabilir mi? Benim bütün kıyamet koparmam, bunun
böyleolmadığınıkanıtlamakiçindir.Sizinbukadarsavaşdışı
kalmışvebukadaryenilgiyihaketmişkişilerolamayacağınızı söylüyorum. Özel savaşın gücü ne olursa olsun, ona karşı
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buyenilgiyihakedenkişilerolamazsınız.Bunukanıtlamaya
çalıştım. Binbir dereden su getirerek, gereğini size hissettirmeye çalıştık. Ortaya çıkan sonuç, gördüğünüz gibi benden
dahakararlıbiryaklaşımiradesiningösterilmesidir.
Desteksunmak,tartışmakvebirlikteyolalmakbenimgörevimdir.Bıkmadanusanmadanbununiçinçalışmayadevam
ederim,bunuseverekyaparım.Amasizlerlebukadaruğraşmamalıydık,diyorum.Bugerillaaçısındandaböyledir.Gerillayla en çok uğraşanlarla burada nasıl pençeleştiğimi gördünüz. Bu benim için hala en büyük endişe kaynağıdır. Yanımızdan henüz yeni gittiler, ama ne yapacaklar? Siz burada
kaldınız,amaneyapacaksınız?Bunlarbirkaçgüniçindeyürüttüğümüzçabalarailişkindüşüncelerimizdir.Yarınprovokatifortamlarınüzerinegideceğiz,onubiledüşünüyorum.Yani
dahaönemliolansizinsavaşçılığınızıngerçekboyutlarınanasılkavuşacağısorunudur.Amaolmak,yiğitolmak,PKKsözüyle bağlı yaşamak kolay değildir. Burada bir tane yiğit çıkabilmelidir,diyoruz.Biradamımızarifolabilmeli,benimbilebağlanacağımbiradamçıkabilmelidir.
Beni abartılı ele almaya veya önderlik olayını ele alırken
hatalıveyanılgılıelealmayagerekyoktur.Buönderlikdenilenolay,benimdeuğrunaençokçabaharcadığımbirolaydır.
Birönderliğinnekadargerekliolduğunuiyiortayakoydunuz.
Önderlikolmazsa,önderlikçözümlemesiolmazsanelerinolamayacağınıbendendahaiyiortayakoydunuz.Hattabudeğerlendirmelerinizbenişöyledüşündürüyorveyabendeşusonucadayolaçıyor:Önderlikgerçektenönemlidir,benimdışımdaönemlidir.BirkurumolarakKürdistanvedevrimgerçeğinin ifad es i olm ak vey a devr im gerç eğ in i oluşt urm ak çok
önemlidir. Bu kişiliğin dışında nasıl büyük bir rol oynayabilir?Birkurumolarakböyleadamlarımızolabilmelidir.Önderlerenüsttenenaltakadarişlerenasıldoğruhükmederler?Bu
sonuçlarıçıkarıyorum.Önderlikişleriyle,onunteorisivepratiğiyle biraz uğraşıyorum. Fakat bazıları çok sevdalı olarak
kabul etse ve bazıları ise hiç layık görmeseler de, önderlik
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kendimibirtürlüçerçevesinesığdıramadığımbirolayoluyor.
Korktuğum için mi kendimi bu çerçeveye tam sığdıramıyorum?Busaltkorkuileizahedilemez.Peki,yeteneksizliğimden midir? Hayır, salt onunla da izah edilemez. Gereklerini
yerine getirememe endişesine bağlanabilir mi? Hayır, bu endişeden de değildir. Bu konuda yetenek mevcuttur; gerektiğindecesaretgösterilmiş,gerektiğindesıfırdanolanaklarıyaratmakbaşarılmıştır.Amayinedeçoktemkinliyiz.Onuniçin
güvenipdeönderliksorunununoldukçahalledildiğinivemükemmeluygulandığınısöylemeyin.
Bensahteönderliklersiziboşaçıkarmasın,diyorum.Fakat
doğruönderleşmekonusundatemkinliveçokyerindeadımlarınız olmalıdır. Bu konuda mutlaka gözardı edemeyeceğiniz
bir çabanız olmalıdır. Bu salt bende somutlaşmamalıdır. Ben
bugünvarım,yarınyokum.Dahadoğrusubizimvarlığımızilke,kuramvekurallariçindeyürür.Onlarıgörmeyeçalışacaksınız.Bizbirolayyaratıyor,birkuruluşesasınıortayakoyuyoruz.Bunlaraulaşacaksınız.Bizbutemeldeelliyılsonrasını
daetkiliyoruz.Benfizikiolarakvarolmasamda,buişleryürüyecektir. Bizim önderlik kuramımızda bu da vardır. Yani
yaşıyorsak her şey yolundadır, yoksak her şey yok olmuştur
demek çok büyük bir yanılgıdır. Kurum, kuram ve gelenek
ortaya çıkarılmıştır. Kürdistan'da bunun öyle kolay etkisizleşeceğinidesanmıyorum.Bendençok,bundabüyüksözsahibi
olanlar vardır; gözünü kırpmadan bunu için ölenler vardır.
Yani her ne kadar benim adımı anıyorlarsa da, onlar aslında
soylu bir ilkenin adına gittiler, benim adıma değil. Bende
sembolizeettikleribazıdeğerlerolabilir.Bunanekadarlayık
olup olmadığım bile tartışılabilir. Fakat gözünü kırpmadan o
büyükvesoyludirenişigösterenlerinveyaşahadetigerçekleştirenlerinolduğukesindir.Buonlarınoluşturduğubirönderlik
oluyor.Benbunalayıkmıyım,değilmiyim;sözcüsümüyüm,
değil miyim, bu ayrı bir sorundur. Fakat bir olay olduğu kesindir.Bununuğrunabüyükacılarveişkencelerinçekilmesi,
endeğerlicanvarlıklarınınadanmasıvardır.
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Kürdistan'dakibukökleşmekolaysökülebilirmi,kolayaşılabilirmi?Ondagizliumutlar,ondaadanmışyaşamlarvardır.
Onbeş, onsekiz, yirmişbeş yaşlarındaki delikanlıları ve genç
kızları düşünün. Onların umutları vardır, onların henüz filizlenmemişduyguvedüşüncedünyalarıvardır.Onlarekilmiştir.Dahadafazlasıbinyıllıkköleliktarihinin,ihanetinvebaşaşağıyagidişintersineçevrilişivardır.Yaşamamışsın,hiçbir
zaman yaşama olanağı bulamamışsın; yaşam fırsatının yakalanması vardır. Ben bunların sözcüsü olmaya çalışıyorum.
Yanlışanlamayalım.Önderlikgerçeğininözündeneolduğunu
anlatmayaçalışıyorum.Benimkendimiöylesakatbirbiçimde
değerlendirmekonusuetmeyeniyetimyoktur.Zatennekişiliğimbunaelverir,nedekendimbunafırsatveririm.Fakatiçerilengerçeklerdebellidir.Bugerçeklersizibirazbağlamışsa,
daha fazla bağlar. Birileri sözcülük eder. Ben oluşumunda,
gelişmesindevebugünekadarsavunulmasındaönemliroloynuyorum. Ama iş benimle bitmiyor. PKK kurumlaşmasının
benimlebitmeyeceğiçokaçıktır.Sorunlartamhalledilmişmi
veyagelişmesitamsonaermişmi?Hayır.Bütünzayıflıklarına rağmen, olan büyük bir başlangıcın çizilmesidir. Şimdiye
kadarsizsürüklediniz,yarındahabüyüksürükleyicigüççıkacaktır.Bu,PKK'ninimzasıaltındaveyaPKK'ninoluşturduğu
insani,ulusalvesosyalözgürlüklertemelindeolacaktır.Katkılarımızvardır,amadahabüyükkatkısahipleridevardır.Siz
debununsahiplerindenbirisiniz.Buradakiyaşambunaadanmışyaşamdır.PKK'niniçineatılanheradım,buönderliğeve
onungelişimineadanmışvefedaedilmişbiryaşamdır.
PKK'dekifedakarlık,cesaretvedirenmedüzeyi,geliştirilen
önderlikçabaları,sosyalistvedemokratikniteliğidahasiyasal
kavramlardüzeyindeelealınmalıdır.Hiçşüphesizbutemelde
debirderinliği,özüveözelliklerivardır.Eğerbaşarılırsa,insanlığabilekatabileceğişeylermevcuttur.Bizdeözündegücümüzölçüsündebunakatkıdabulunmayaçalışıyoruz.
Şimdilikbuçalışmamızıböylesonuçlandırmakyerindedir.
Tartıştınız, özeleştirisel yaklaştınız, sonuçlarını kararlaştırdı342

nız.Bundansonrasınıdadahagelişmişbirinsanlıkveyeterli
çabayla yürütme sorumluluğunu gösteriyorsunuz. Şüphesiz
biz de elimizden geldiğince sonuçlarını bütün parti ortamına
taşırmaya çalışacağız. Özellikle diğer zindan direnişçlerine
taşıracağız.Belgelerdahaşimidenbunungüçlüaracıolacaktır.Amabukonferansımızınenönemlisonucu,bizzatözümsettirmek ve savaştırmak olacaktır. Bu konferansımızın önemi,savaştaenileri,düşüncevepratikteeniddialıolmasıgerekenlerin,isterkendizayıflıklarınınürünüolsun,istersedüşmanın doğrudan veya dolaylı etkilemeleriyle olsun, savaştan
alıkonulma engellemelerine ve bu anlamda PKK'nin büyük
savaşçı yeteneklerinin önüne dikilen olumsuzluklara karşı
PKK'ninsavaşçıgerçeğineulaşmadaönemlibirbaşlangıçve
bu anlamda kendi savaşçı özüne yeniden kavuşmada önemli
biradımıteşkiletmesindeyatıyor.
Savaşta en iddialı ve en başta olması gerekenlerin bundan
alıkonulmalarının,içvedışengellerneolursaolsun,budurumu yaşamalarının önüne geçmek ve onları savaşımda tekrar
iddialı bir konuma getirmek önemlidir. Şimdi bu başarılıyor.
Halkımızınöfkesiveintikamıolmasıgerekenlerinçeşitlinedenlerle bu durumdan alıkonulmalarının önüne geçilmesi,
herhalde emeğe saygının gereği oluyor. Hele zindan ve zindanemeğisözkonusuolduğunda,buensaygılıolunmasıve
uğruna her şeyin adandığı amaçlara ulaşmak için yapılması
gerekençalışmaoluyor.Onunçabasıveemeğioluyor.Busergilenmiştir.Bupartimizinmücadeletarihinekuşkusuzbirgüç
kazandıracaktır. Sadece bir düzeltme ve bütünleştirme biçimindedeğil,onunsavaşkanlığınıdahagüçlütemellereoturtmada rolünü oynayacaktır. PKK'nin sorumluluklarını (ister
kültürcephesi,istergerillacephesi,istersesiyasalveörgütsel
cepheolsun)herbakımdantemsiletmede,heralandagüçyetirmedevekatkısunmadarolünüoynayacaktır.Bu,yerinegetirilmesi gereken görevlerin en önemlisi biçiminde bir görev
olarak gündemimizde yer bulmak ve gerçekleşmiş olmakla
bizidekısmenrahatlatmıştır.Bu,gecikmiş,yetersizveyatam
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dilediğimizgibiolmasabile,yinedeküçümsenmemesigerekenbirgörevigerçekleştirmektir.
Bütünbunlargözönünegetirildiğinde,öylesanıyorumki,
bundan sonrasına yüksek kıymet biçeceksiniz. Başta bu çerçevede kendinizi yeniden bütün parti çalışmalarına katmada,
özellikletutsakinsanınbüyüktutkusuolanözgürsavaşımve
çalışma olanaklarını değerlendirmede, en iyi uygulamaların
sahibi olma şansını mükemmel kullanacaksınız. En kıymetli
nesnenin bu olduğunu bilecek ve dolayısıyla buna sahip olmayı en değerli nesneye sahip olma biçiminde değerlendireceksiniz.Partidenenyüksektalebinizinbuolduğunusöyleyecek,bunaulaşmaklakendinizimutlu,memnunveşükranduygularıyla dolu hissedeceksiniz. Biz de kendimiz için şükran
vemutlulukduygularınıbutemeldeifadeediyoruz.
Buçalışmanınbaştazindandirenişşehitlerinevehaladirenişkonumundakiyoldaşlara,yinebaştadağlardakisilahlısavaşçılaravemilitanlaraolmaküzere,heralandaçalışanbütün
partililere, bu temelde bizden başarı bekleyen, zindandan da
epeyumutluolanhalkımızavedostlarımızakutluolmasınıdiliyoruz. Zor olduğu kadar da iddialı olan böylesi bir adımın
sonuçlarınınmutlakaolacağınainanıyor,bunasözveriyoruz.
Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu sözümüzün
başındaolmadavegerekleriniyerinegetirmedekararlıolacağım.Varolsamdaolmasamda,benimiçinsözlerinyerinegetirilmesi çok önemlidir. Bir hayal kırıklığına uğramamanız
için,kesinlikledikkatliolmanızıdiliyorum.Sizindebizeinanırvebirşeylerbeklerken,dikkatliolmanızıbekliyorum.Bütün bunl ar bund an sonr ak i baş ar ı i çin öneml id ir. Sizl erl e
önemlibaşarılaraulaşmakistiyoruz.Gördüğünüzgibi,biz,layıkolmamanızhalindesizibirçırpıdaçiğneyecekkadardireniş değerlerine bağlıyız. Fakat bütün yetmezliklerinize rağmen, birinizi kazanmak için büyük bir çabanın da sahibiyiz.
Bütün bunlar işin önemini ve işlerin nasıl ele alındığını çok
iyigösteriyor.Bubenimiçinönemliveaynızamandasıradan
bir çalışmadır. Sonuçları neye mal olursa olsun, başarılı kıl344

mamgerekenbirçalışmadır.
Sanıyorum bu konularda oldukça netleştik ve kararlaştırdık.Samimiolduğunuzainanıyorum.Bundanintiharvarimücadeleye girme sonucu çıkarılamaz. Tersine oldukça planlı,
çokçadilegetirildiğigibikılıkırkyaran,özüvebiçimiylegerektiği gibi yürütülmek durumunda olan bir mücadelenin sahibiolmaksonucuçıkar.Buyeteneğigöstereceğiniziumuyorum.Buyetenektesavaşmanıziçin,neyemalolursaolsun,işleri yürütmeye çalışacağız. İnanıyorum ki, zindandaki bütün
yoldaşlar bu temelde söz vermişlerdir. İnanıyorum ki, siz de
butemeldesözvermişsiniz.Veyineinanıyorumki,PKK'nin
sözüde,bütündönemlerdeolduğugibişimdivebundansonrasıdaböyledir,böyleolacaktır.
Ohaldebunadayanarakbirkezdahasöylüyorumki,şehitlerin
anısına gereken karşılık biraz olsun verilmiştir. Onların vasiyeti
çiğnenmemiştir.Sizlerazgüçlüdeğilsiniz,onlarınvasiyetinidaha
çok yerine getirmekle mükellefsiniz. Bu fırsatı benden daha iyi
yakalamış durumdasınız. Dolayısıyla bundan sonra daha büyük
başarılarınolamayacağınısöyleyenkimse,olsaolsaalçağınteki
olabilir.Yinekimherşeyinkendisiylebiteceğinisöyleyerekkendiniçokucuzbiryaşamayatırıyorveçokoportünistkılmayaçalışıyorsa,odabiralçaktır.İşlerinhepimiztarafındannasılelealınacağı,benceşimdivehiçolmazsabuyaştansonrabellidir.
Bütünbuduyguvedüşünelerlediyoruzki,iyikararlaşmış
bulunuyoruz.Gelecekiyikestiriliyor,doğrultumükemmeldir,
çabalar ve hazırlık yerindedir. O halde kendi içinde başarılı
olmamasıiçinhiçbirnedenyoktur.Bizdeherzamansöylediğimizgibi,sadecebaşarmakisteyendeğil,başarmayaençok
mahkum olan hareketiz. Bu temelde tekrar bu çalışmamızın
hepinizehayırlıolmasınıveyaşamınızınbundansonrabutemeldebaşarılarladolugeçmesinidiliyor,selamvesaygılarımı
sunuyorum.
29 Ağustos 1991
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