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SUNU

Liderler ya ad klar dönemi tahlil ederek kitleleri kendi hedefleri
do rultusunda harekete geçirebilen insanlard r. Kitleleri belli hedefler
do rultusunda harekete geçiren, örgütleyen ve günü gününe hedefe
yönlendiren insanlard r.
Önderler, ya ad klar dönemi tahlil etmekle kalmaz, derin bir tarih
bilinci ve dönemi do ru okuma temelinde gelece i görür, toplumlar
harekete geçirir, an an na yönlendirir ve gelece i in a ederler. Önderler yaln zca ya ad klar ça a de il, tüm zamanlara hitap ederler, insann büyük emeklerle yaratt klar de erlerin kal la mas sa larlar.
Bu da derin tarih bilinci, toplumu harekete geçirme ve yönlendirme
yetisi ile tarihin ak na müdahale ederek onu de tirme cesaret, güç
ve yetene ini gerektirir.
Önderler ender yeti en, toplumlar n adeta uçurumun kenar nda
yok olu la yüz yüze olduklar dönemlerde ortaya ç kan ve tarihin ak tersine çeviren ki iliklerdir. çinden ç kt klar toplumun tüm tarihsel
toplumsal özellik ve de erlerini kendinde somutla ran, gelece i in a
sava
önce ahs nda ya ayarak zafere ula ran ki iliklerdir. Bunun topluma yedirilmesi, örgütlenmesi ve harekete geçirilerek toplu6

mun “kaderinin” de tirilmesi sonradan gelmektedir. Hz. brahim’den,
Hz. Musa’ya, Hz. sa’dan Hz. Muhammed’e ve onlardan da Gandi ve
Mandela’ya kadar incelendi inde bu geli im seyri rahatl kla görülür.
Önder Apo’nun bundan 19 y l önce Mahsum Korkmaz Akademisi
rencileriyle yapt ve o dönemde “Ayaklanma Takti i Üzerine Tezler
ve Görevlerimiz” ad yla yay nlanan diyalog ve çözümlemeleri yeniden
okudu umuzda, yukar da k saca de indi imiz Önderliksel öngörüyü
gördük ve içinden geçti imiz süreci daha kavrat k laca na inand zdan okuyucular zla payla mak istedik.
19 Ocak 1992 tarihli çözümleme ve diyaloglar, o gün oldu u gibi,
bugün de yak bir biçimde halk
n gündeminde olan ‘AyaklanmaDevrimci Halk Sava ’ konular na k tutar niteliktedir. Gerek örgütsel
alanda ya anan sorunlara, gerekse halk
n makûs talihini de tirerek, deyim yerindeyse tarihini ve gelece ini yeniden in a etmek için
olmazsa olmaz kabilinden gündemimize kendisini dayatan ayaklanma
konusuna aç kl k getirmektedir. O günden bugüne kalan bu önemli
belge, o gün oldu u gibi bugün de mücadelenin do ru temelde geli tirilmesi ve halklar
n zaferine ula
lmas için gerekli olan devrimci
militan ki ili in ve öncü ün rolünü ortaya koymaktad r.
Bugün de soludu umuz hava kadar ihtiyaç duydu umuz ayaklanma
ve öncülük konular nda yol gösterici olan “Ayaklanma Takti i Üzerine
Tezler ve Görevlerimiz” çal mas
okuyucular
n hizmetine sunmakla önemli bir görevi yerine getirdi imize inan yoruz.
Abdullah ÖCALAN Sosyal Bilimler Akademisi
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Ayaklanma Takti i Üzerine Tezler ve Görevlerimiz
Partile me hareketi ve yine silahl mücadele, gerilla çal malar bizi
günümüzde gerçek bir ayaklanma sorunuyla kar kar ya getirmi tir.
Kürdistan'da gerçek bir devrim, güçlü bir ayaklanmaya dayanmadan
geli emez ve hatta bar l kapsamda olmayan bir ayaklanma da sonuç
alamaz. Di er bir gerçeklik, gerillala mayan, gerilla ile beslemeyen bir
ayaklanma da sonuca gidemez. Bir anlamda devrimci bir parti gündemine, basitten karma a bir ayaklanma sorununu koymadan devrim
yapamayaca gibi, ayaklanman n gerilla taraf ndan beslenmesini, korunmas esas almadan ve bu temelde gerillay da sa lam oturtmadan
ve netle tirmeye ula rmadan devrim yapamaz.
Ayaklanman n planl haz rlan yla, -özellikle Güney Kürdistan'da
görüldü ü gibi- ani ko ullar n elveri li iyle ortaya ç
aras nda farklar olmakla birlikte, kendi ba na ele al nd nda, sa lam bir stratejiye
dayanmazsa, Kürdistan tarihinde örnekleri bolca görüldü ü gibi, sonuçta derin y mlara u ramaktan da kurtulamama gibi bir özelli i de
söz konusudur. Partimizin bu konuda takip etti i çizgi esas itibariyle
do ru yoldur. Kürdistan tarihinde ilk defa yenilmeyen, giderek geli me
kaydeden bir ayaklanma sürecine imkân haz rlanm r. Gerek yak n
tarihte, gerekse günümüzde pasifizmin y lmas kadar, çok plans z,
örgütsüz ayaklanmalar n tehlikesinin de önüne geçilebilmi tir. Dü man özellikle y m için kullanabilece i politikalar n a lmas na büyük
çaba harcanm r.
Son bir kaç y lda gerçekle tirdi imiz serh ldanlar, deneme niteli inde olup halka belli bir cesaretle birlikte, bilinçlenme ve örgütlenme
imkân kazand rm r. Dolay yla günümüzde ayaklanmay , bir uygulama sorunu olarak gündemle tirmek gerçekçidir. Partinin a rl kl
olarak bu konuya artan bir önemle e ilmesi, her yönüyle sorunu irdelemesi ve tecrübesini buna katmas büyük önem ta r. Denilebilir ki,
imdi bu sorunu diledi imiz gibi, özellikle objektif ko ullar n olgunluundan da öteye, tam bir örgütleme sorunu biçiminde, çok ciddi bir
devrim a mas olarak gerçekle tirmek; hem de y llar sonra de il, bu y l
8

içinde veya önümüzdeki aylar n sorunu olarak koymak mümkündür.
Bunlar belirtirken, üphesiz yakla
n zay fl
, genelde kendini
devrime katamaman n ve ayaklanma günü çok ciddi bir sorunla kar la ld nda gösterilecek zaaflar n, yetersizliklerin tahribat
hemen
göz önüne getiriyoruz. Genelde devrimci görevlere yakla
n ortaya
kard bireysel yetmezlikler, ayaklanma süreci kar nda bizi çok
ihtiyatl olmaya da götürüyor. Bir yerde yap lan bütün ele tiriler, art k
sadece sava lar n de il, binlerce ki inin hayat n söz konusu oldu u
bir mücadele biçimine onay sunmaya zorluyor. Fakat tam da bu noktada geleneksel önderlik yap , bizde de bir türlü ray na oturamayan
militan yap , böyle çok ciddi ve güncel bir tarihi eyleme lay yla yakla mam zorluyor.
Ayaklanma üzerine çok ey söylendi, çok ey yap lmak istendi. E er
pratik bir olgu olarak ele al nmas gereken ayaklanmaya mevcut anlalarla yakla rsa, gereken sorumluluklar engel düzeyinde kar lan rsa, mevcut yan lg larla durum izah edilmek istenirse, belli ki daha ciddi
kay plar kaç lmazd r. Mevcut devrimcilik düzeyi, mevcut sorumluluk
anlay , görevlere yakla m tarz , kendini haz rlama düzeyi, çok ciddi
bir a amadaki bu ayaklanma sorunumuza ve onun ba ar na olan iddiam zay flat yor.
Ayaklanma süreçleri çok h zl veya ola anüstü süreçlerdir
Ayaklanma süreçleri, günün yirmi dört saati taktik deha isteyen süreçlerdir. Bazen b rakal m günlük taktik geli tirmeyi, aylarca bir k r
döngü içinden kurtulamama çok yayg nca ya anan bir durumdur. Bu
konuda ayaklanman n öncü düzeyi kendini güçlü bir ekilde yetkinle tiremezse, gerillada oldu u gibi zorluklar n ve dolay yla kay plar n
daha fazla olaca aç kt r. Çünkü ayaklanma dü man n daha fazla kontrolünde olan, ehir yan a r basan ve bunlardan ötürü istedi i kadar
darbe vurabilece i bir mücadele arac r. Fakat öncünün mahareti bunu önleyebilir. Gerek dü man hedeflerini ele geçirme ve gerekse de
gizli yeralt çal malar ve gerilla ba lant yla kay plar asgariye inebilir. Demek ki bunu yapabilecek güç öncü güçtür.
Kendili inden geli en ayaklanma, en çok yenilgiye u rayacak ayaklanmad r. Öncüsüz, plans z olan, gerillayla irtibat kuramayan, k saca
bütün iç ve d ba lant lar iyi ayarlayamayan, yeralt , yönetimini
iyi kuramayan bir ayaklanma prati inin a r kay plarla sonuçlanaca
aç kt r. Dolay yla ayaklanma önderli inin örgütlü çabas , yer alt ça9

bas , da la ba lant çabas yeterli olmadan ve bazen bir sürü tedbiri
pe i s ra getirmeden, bu i lerin alt ndan ç kmas zordur. Cesaret kadar
yarat
k, ihtiyatl k kadar atiklik çok gerekli olan hususlard r. Ayn
zamanda bir f rsat, sava n ve yirmi dört saatte i lerin kaderini de tirebilme sanat r. Öyle aylarca de il, bir kaç güne s
lan veya yükseli i bir kaç gün içinde olabilen eylem biçimleri oldu u için ayaklanma, günlük öncülük tarz ola anüstü olan önderlerin önemli rol oynayacaklar bir sava biçimi oluyor. Çok iyi çal an bir mant k yap kadar, bu kitlelerin kontrolünü çok iyi yapabilen, nerede "dur" demesi
gerekti ini, nas l ilerlemesi gerekti ini çok iyi kestirebilen insanlar n
i oluyor.
Ayaklanma öncülü ü üzerinde yo unca durmak gerekir
Partimizin bugüne kadar belli bir teorik perspektif kazand rma durumu olsa da, öyle güçlü ayaklanma önderliklerine ula lamad bilinmektedir. Biz ayaklanma komitelerini asl nda somutla ramad k.
Çok c z ehir çal malar yla, halka ula mak urada kals n, ço unlukla
engel olmaktan bile kendilerini al koyamad lar. imdiye kadarki çal malara bakt
zda, kitlelere sahip ç kamama, oldukça geli me imkânlar na ra men cevap verememe ve hatta yük te kil etme durumlar
görebiliyoruz. Aç k çal mas yla dü mana f rsat vererek birçok yakalanmaya yol açma, çok sorumsuzca yap lan örgüt prati idir. Tabii ki bu
tipik komitele meyle e er daha s cak bir sava m içine girilirse, tahribatlar n oran çok daha fazlala r. Ayaklanma komitelerinin çok gizli
yer alt savunmas , planlamay , örgütlenmeyi çok uygun yapmas , en
az ndan belli bir süre sonuç al ncaya kadar dü man n bütün tedbirlerini bo a ç karmas bilmesi zorunludur. Her türlü darbelenmeye aç k
bir ayaklanma çal mas , birçok çaban n bo a ç kar lmas na yol açar.
Dolay yla bundan sonra bir ayaklanman n -geçmi i kat be kat a an bir
prati e çok az say da girmi iz veya yetersiz girmi iz-, bunlar a an yeterli kadroyla ve yeterli bir çal mayla öncülü ünü özenle haz rlamak,
bu görevlendirmeyi bu temelde geli tirmek büyük öneme sahiptir.
imdi içine girece imiz en temel çal ma bu oluyor.
Mevcut siyasi düzeye bakt
zda, ayaklanma kaç lmazd r
Genelde Kürdistan'da, özelde Kuzey Kürdistan'da emperyalizm ve
onun çe itli ajanlar n, sömürgeci hükümetin Kürdistan halk
bir
devrimden al koymak ve onu kendilerinin denetimlerine almak istedik10

leri çok aç kt r. Her ayaklanma kitleyi muazzam birli e ve örgütlülü e
götürür. Genelde bir ayaklanma, bir halk n gizli enerjisinin, kendini yeniden yapman n muazzam imkânlar sunar.
Bir anlamda, köylü bir halk için ayaklanma kendini yeniden yaratmad r veya ayaklanma bir anlamda bir halk n yeniden do u demektir. Bir ayaklanma, ayn zamanda emperyalizmin ve sömürgecilerin her
türlü ajanlar n onlarca y ll k dünyalar n y lmas , birçok kar devrimci ç kar n yerle bir edilmesi, statükonun parçalanmas , gerçek
yarat gücün halk aç ndan aç a ç kmas r. Uyuyan, çürütülen bir
halk n en görkemli bir biçimde kendini ya ama çekmesidir.
er bu halk Kürdistan halk ysa, bölgede devrimin en güçlü tahrik
gücü olmas , di er halklar n yüzy llard r içinde tutulduklar amans z
bask , kölele tirilme ve uykuda olma durumuna büyük bir darbe vurmas r.
Di er anlam yla Ortado u halklar n özgürlük mücadelelerine büyük bir ivme kazand rarak dev bir at
yapt rmas , Ortado u halklastratejik anlamda devrime çekerek yüzy llar n o gerici denetimini,
emperyalizmin çok büyük bir darbeyle a lmas demektir.
Özellikle son dönemlerde, PKK önderlikli geli melere çok aç k bir
tav r geli tiriliyor. Bize de çok somut olarak yans lan durumlar var.
Bir Kürdistan ayaklanmas n anlam ve önemini iyi bilen emperyalist
mihraklar, kendi ajanlar bize kadar yollad lar. Daha dün TC'nin ba kenti Ankara'da, Ba bakan ile gizli görü meler yapt lar. undan hiç
ku ku duyulmamal r ki, bu gizli görü melerle, tarihi bir a amaya
gelmi bulunan Kürdistan Devrimi'ne kar k komplolar birlikte geli tirdiler. Yine hiç ku ku duyulmamal r ki, b rakal m Kürt meselesine
çözüm getirmeyi, devrimci temelde çözüm arayan Kürdistan kurtulu
gerçe ine, Kürdistan Devrimi'ne kar en hileli, gizli-kapakl temelde
geli tirilen her türlü yöntemle kar -devrimci bir çaba içinde olmak
demektir. Halen bulan kl k var ortada, halen baz lar bu emperyalist ve
sömürgeci ülkelerin Kürt reformu geli tireceklerini san yorlar. Bunu
yay yorlar, hem de h zland rm lar bu faaliyetlerini.
Özellikle Demirel- nönü hükümetinin "halka efkat PKK'ye rahmet"
ad alt nda yürütmek istedikleri komplo, çok daha sinsi bir kar devrim çabas r. Son günlerde çevik gücün, helikopterlerin devreye
sokulmas söz konusudur. Bu son Bestler sald
nda aç a ç km r.
Bunu sahtekârl kla yap yorlar. Sözüm ona çekiç güç PKK'ye yard m
etmi tir. Çok büyük bir sahtekârl kt r. San yorum bulan kl art rmak
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için yap yorlar. Çekiç gücün asl nda Saddam'a kar de il, dolay yla
Kürtlerin korunmas için de il, tam tersine PKK'nin önderlik etti i tarihi bir Ulusal Kurtulu Mücadelesi'ne yönelik oldu unu örtbas etmek
istiyorlar. Utanmaz Türk bas da kas tl bir biçimde "Çekiç güç PKK'ye
yard m ediyor" biçiminde söylemleri yayg nla rarak kitleleri artlanrmak istiyor. San m birden bire bas n bu biçime kaymas bu nedenledir. Çekiç güç, halka kar olma konumunu gizlemek ve Kürt halna irin göstermek istiyorlar.
KDP k rk y ll k tehlikedir
Bu, çok somut olarak unu gösterir: Türk devleti ve Güneydeki ajanlar bu i i tek ba lar na götüremeyeceklerini anlad klar için Çekiç
Güç’ü ncirlik'te, Pirinçlik'te tutuyorlar. Belli ki i i biraz da onlara, müttefiklere havale etmek istiyorlar. Talabani'nin demeçlerine bak yoruz.
Bir ngiliz gazetecisi "Kürdistan'da iç sava ve ayaklanma geli iyor"
diyor, O "yok, biz Türklerle karde iz, Müslüman' z hepimiz. Çok iyi geçiniyoruz, böyle bir ey olmaz" diyor. Asl nda bu ne tür bir geli meyi
birlikte yaratmak istediklerini gösteriyor. Barzani’nin temsilcisi Demirel ile gizlice görü üyor. San m ald klar son tedbirler sonucu, gecegündüz birlikte, her gün Güney’deki çal malara darbe vuruyorlar. Arkada lar veya yurtseverleri bulur bulmaz katletmeye kadar gidiyorlar.
Bu anlamda ne kadar gözü kara olduklar aç kça ortaya ç yor. Bizzat
bildirilerini de okuduk, bu yönlü yakla mlar
da dile getiriyorlar.
kan sonuca göre bunlar gizli bir ayaklanma sürecinden çekiniyorlar
ve uluslararas bir kar -devrim blo u gibi kümeleniyorlar.
Kürdistan ilk defa a
k güçlerin denetiminden ç yor. Yani k rkelli y ld r Güneydeki emperyalist ajan ebekenin kontrolünü y rtma
gerçe i ortaya ç km r. Bu önemlidir. Geçen y l bunun ilk denemesi
yap ld . Zor-bela, hem de Irak rejimiyle anla arak denetim alt na ald lar. Ama tam denetim alt na almak zor. Çünkü herkes görüyor ki,
Kürdistani Cephe basit bir otonomi, uzla ma çerçevesi içinde hareket
etti i gibi, emperyalistlerin deste i olmadan yirmi dört saat bile ayakta
duramaz. Ayr ca halk üzerindeki denetimini h rs zl ktan ve çapulculuktan öteye götüremez. Bu görülmü tür. Emperyalistler ve sömürgeciler
art k fazla bel ba layacaklar bir denetim gücü de ildir. Eski tip bir
denetimi bunlarla sürdürmeleri zor. Geleneksel KDP tipi bir gücü, ajan
ebekeyi ba ar yla Kürt halk n ba na bela etmeleri dü ünülemez.
KDP bu olumsuzlu unu o kadar ileriye götürüyor ki, i i yurtseverleri
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ehit etmeye kadar bile götürüyor. Çok aç kça ortaya ç yor ki, KDP
rk-elli y ld r emperyalizmin elinde en tehlikeli bir ma ad r. Hem de
çok komplocu; en ufak bir geli meyi 1960'lardan beri engelleyen, bütün Kürdistan çap nda dürüst yurtseverleri, ayd nlar , devrimcileri
katleden bir güçtür. lk defa PKK bunun te hisini do ru koydu ve bununla birlikte pratik tedbirlerini de alarak onu te hir ve tecrit etti. Ayn
zamanda onu ba aramaz duruma getirdi.
Tam da bu noktada ABD ve Ankara ile ili kiler çok aç kça ve iç içe
geli tirilmeye çal
yor. Ankara görü melerinde olas bir Kürdistan
ayaklanmas n daha pratik olarak, hatta günlük olarak nas l önlenebilece ine dair ortak bir çal ma içerisinde girmi ler. Demeçlerden bunu
anlamak zor de il. Bu yeni bir durumdur. Asl nda eskiden gizli-kapakl
yürüttükleri komploculu un ve Kürdistan halk na dayatt klar tehlikeli
bir ajanl n aç a ç kar larak zay flat lmas anlam nda yeni bir durumdur. Çekiç Güç’ün burada devreye girmesi, bu yerli u akl n fazla ba aolmayaca na dair yeni bir durumdur. En önemlisi de mevcut parti
çal malar n yetmezliklerine ra men, yine de ayaklanma sürecini
daha üst bir a amada ba arabilece ine, gerçekle tirebilece ine dair
yeni bir durumdur. Daha da objektif olarak, Kürdistan halk n art k
iretçi-feodal sosyal yap y kaca , bunun yerine ulusal ve demokratik bir çerçeveye do ru h zla t rmanaca ; partinin de oldukça bilinçli,
örgütlü çabalar yla h zl bir geli me sürecine sokaca bir uyan , hareketlilik durumu söz konusudur.
Ne anlama gelir bütün bunlar?
Kürdistan Devrimi her ne kadar parçal , tekil ve görünü te fazla aç a ç kmayan bir durumu arz etse de, asl nda kendini d a vuracak, genelle ecek ve uluslararas düzeyde çok önemli yans malarda bulunacakt r. Bu yer Ortado u ise, burada birçok emperyalist, sömürgeci ve
gerici hesab alt-üst edecek ve önü al nmazsa bir devrimci geli meye
yol açacakt r. Bütün bunlar Kürdistan Devrimi'nin önemli bir a amaya
geldi ini gösterir. Kürdistan Devrimi, günümüzde geli me a amas na
bakarken, gerçekten birçok yeni faktörü göz önüne getirerek bakmak
gerekiyor. Uluslararas sömürge Kürdistan, bir anlamda uluslararas
Kürdistan Devrimi demektir. Denilebilir ki, Kürdistan Devrimi uluslararas emperyalist çevrelerin hesaplar
alt-üst ederek, onlar beklenmedik bir durumla kar kar ya getirirken, içteki i birlikçiler de
tümden kendilerine güvenemeyerek d imkâna bel ba lad lar. Burada
zafere do ru giden Kürdistan Devrimi'nin gücünü görmek gerekiyor.
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Örne in; Irak için, emperyalistlerin ç karlar gerektirdi inde Birle mi Milletler kullan larak kontrol alt na al nmada, nas l tam bir uluslararas i birli i sergilendiyse, Kürdistan Devrimine kar da özgül koullara göre benzer tav rlar söz konusudur. Çok çe itli, ikiyüzlü olan
yöntemlerle bu konuda sonuca gitmek istiyorlar. Bunu "demokratik,
insan haklar raporlar " maskesi alt nda, "Yeni Dünya Düzeni" maskesi
alt nda yap yorlar. Asl nda bunu ABD'nin önderli inde yeni sömürgele tirmenin yeni bir halkas olarak görmek gerekir. Emperyalizmin
Irak'a yönelik bu temelde geli tirdi i müdahale -ki, mevcut rejimin
zaaflar n yol açt anti-demokratik uygulamalar vb. gerekçe olsa dayeni sömürgele tirmeyi hedeflemekten öteye gidemez. Yeni düzenin
demokratik olma, sorunlara çözüm getirme iddias gerçekten bir sahtekârl kt r. Bahsedilen "Yeni Dünya Düzeni" politikas , daha çok bask
ve daha çok sömürü ortam yaratmay hedeflemekte, Ortado u petrolleri, halklar n özgürle me imkânlar üzerinde denetim ve bask kurmak
istemektedir.
Nitekim bunu bir dönem ran üzerinde de yürütmek istediler. imdi
de Libya üzerinde geli tirmek istiyorlar. Kendilerine göre Libya'n n ve
ran' n "terörist" devlet olarak kabul edilmeleri ve yine geçen dönemde
Suriye'ye kar da ayn politikan n geli tirilmesi, uluslararas ortak bir
bask geli tirmeyi hedeflemekteydi. Bu anlamda eskiden tek tek devletlerin yapt
sömürgele tirmeyi, imdi yeni tür bir sömürgele tirmeyle birle ik yapmak, Sovyetlerin de çözülü ünden sonra, ABD'nin
içine girmek istedi i yeni taktiktir. ABD uluslararas birle ik kamuoyunu, birle ik gücü esas alarak yeni sömürgecili i sürdürmek istiyor. Yeni
olan budur, fakat bu ayn zamanda eski emperyalist politikalar n bir
devam r. Buna benzer bir politikayla, “ABD önderli inde Kürdistan'
reformlara tabi tutaca z" veya "Kürdistan'da bir Kürt bölgesi olu turabiliriz. Kürdistan'da yeni bir dönem ba latabiliriz. Dünyan n yeni
düzeninden Kürdistan'a da bir tak m yans malar geli tirebiliriz" sahtekârl ndan, uyanan ve devrime do ru ko an Kürdistan gerçe ine do ru gidilirken, emperyalizmin yeni sömürgecili inin yeni bir düzenlemesini gerçekle tirmek istiyorlar. Bu politikan n ba ar için de birleik hareket etmek istiyorlar.
ABD var bu politikan n alt nda, özellikle de Avrupa var. Günümüzde
"Yeni Dünya Düzeni"nin sahibi olan güçler bunlard r. Bu "yeni düzen"
güçleri, Kürdistan'da artan devrim tehlikesini birlikte kar lamaya çal yorlar. Bunu yaparken, klasik sömürgecili in kat sömürgecili i yeri14

ne, biraz yumu at lm bir sömürgecili i, biraz kapitalizme aç lm bir
Kürdistan' ç karlar na uygun görüyorlar. Nitekim Talabani'nin mektubunda bunlar ortaya konulmu tur. Dünyan n nas l kapitalizm temelinde yeniden düzene tabi tutuldu unu ve " ml la ma", "serbest ekonomi" ad alt nda serbest piyasan n nas l geli tirildi ini dile getirerek,
adeta unu demeye getiriyor; "kapitalist-emperyalizm Kürdistan için
bir kapitalist program geli tiriyor, ben imdiden dört elle buna sar lm m, sen de sar lmak zorundas n. Öyle sosyalizmdir, kurtulu tur vb. gibi
laflar b rak. Kapitalizmden gelebilecek u ak pay alal m. APO, i te sen
bunlar yaparsan iyisin, güzelsin, yapmazsan tarih seni yak n dönemde
tasfiye edecektir" demek istiyor. Asl nda bunu yaparken, Talabani biraz
daha ml temelde yapmak istiyor. Fakat ikisi de emperyalizmin eli,
aleti olmay ifade ediyor. Bize bunu geçen y n sonlar nda çok aç k bir
ekilde dayatma cüretini gösterdiler. Ve geçen gün de Kürdistani Cephe
bildirisini okuduk. Bildiride bu tehdidi çok aç k bir biçimde ileri sürüyorlar. Güney Kürdistan'dan gelen misafirleri dinledik, halk n durumunu anlad k.
Bu a mada Kürdistan genel anlamda bir devrime do ru giderken,
asl nda bir uluslararas çerçeve dahilinde hareket eden güçler var. Bunlar aralar nda epey görü tüler, tart lar ve belli bir anla maya da ula klar kan nday z. Bu anla ma içine Türk burjuvazisinin kat sömürgecili inin, geleneksel yok etme politikalar n biraz yumu at lm biçimini katmak istiyorlar. San m gerek daha önceki Özal hükümeti
olsun, gerekse de bu yeni hükümet olsun, böyle yumu amaya r za göstermekten ba ka seçenekleri yoktur.
Dikkat edilirse, Talabani'nin mektubundaki yakla mda, hatta dolayda olsa, TC hükümetinin etkisiyle içine girdi i tutumda bizi tek tarafl
silah b rakmaya davet etmesi gibi bir durum vard r. Bu ça
"2000'e
Do ru" dergisinde de yay nlanm r. "Yava yava PKK aff geli tiririz" deniliyor. u anla yor ki; devrimden vazgeçmek, giderek onun
silahl gücünden vazgeçmek ad m ad m sa land kça "PKK aff " geli tireceklermi . "Devrimden vazgeçene af geli tiririz" demek istiyorlar. Bu
bir yumu ama tedbiri oluyor. Bunun için Çekiç Güç de dahil, çok amanz terörü, kobra helikopterlerini imdiden göstererek " slah olmazsaz, KDP Güneyde vuruyor, biz de buradan vururuz, Çekiç Güç alt nda
ezilirsiniz. Talabani de bu konuda diplomat ve zaman zaman APO karde ine uzanmak durumunda" eklinde etkili olmaya çal yorlar. Sözüm ona böylece bizi ehlile tirecekler.
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Bunlar bilinen ve oldukça da aç a ç kan hususlar olurken, bizim
yapmam z gerekenler kendili inden anla yor. Biz bu plan kar nda
hiçbir zaman yan lmad k. Bunlar n ne gibi güçler olduklar daha hareket olarak ortaya ç kt
zda bile çok iyi görüyorduk. KDP gericiliinin, Kürdistan halk n en büyük ba belas oldu unu çok iyi tespit
etmi tik ve bunlarla çok mücadelemiz oldu. Bu konularda da büyük
yan lg lar, hatalar ortaya ç kt . Bunlar yurtseverlikle kar lama, do ru
yönelmeme durumu, bize yüzlerce yurtsever, çok büyük de erler kaybettirdi. PKK'deki taktik önderli in bu konudaki durumlar , Mardin ve
Lolan pratiklerinde kay plara yol açt , hatta imdi de baz alanlarda çok
de erli kay plar verdiriyor. Taktik önderlik asl nda rahatl kla bu ajan
gücün te hir ve tecridini yaparak bitirmesi imkân dâhilinde iken bunu
yapmad . Bu konuda da taktik önderlik hesap vermek zorundad r. Çünkü bir ajan ebekeyi çok rahatl kla tasfiye edebilecek durumdayken,
ona kar tutarl hareket edememe, parti çizgisiyle sava amama durumu, bunlar biraz daha fazla tehlikeli hale getirdi.
KDP tarihi boyunca birçok yurtseveri katletti. Do u Kürdistan'daki
devrimci Kürt ayd nlar ve yine Irak'taki birçok devrimci Kürt ayd
katletti. Çok geni bir dosyaya sahip bu örgütlerin tasfiyecili i, komploculu u ve reformist yakla mlar , özellikle Almanlar n da geli tirmek
istedikleri bir politikayd . 1970'lerin ba ndan beri Komkar ad alt nda,
Özgürlük Yolu veya TKSP haz rlanmak istendi. imdi daha da farkl bir
ad m atmak istiyorlar. Bunlar n hikâyesi biliniyor. PKK'yi tecrit etmek
istemekle birlikte, sahte bir liberal kanat ortaya ç kar lmak istendi. En
son "Kürt nsan Haklar ve Özgürlükleri Komitesi" ad alt nda, Kürt
konferanslar ad alt nda, sözüm ona alternatif bir "çözüm" bulacaklar.
Silaha ve her iki taraf n terörüne "alternatif" bir üçüncü yol geli tirmek
istiyorlar. sveç'te, Paris'te, Washington'da, Bonn'da geli tirilen bunlard r. ABD'ye dayal , biraz da ngiltere'ye dayal ve klasik KDP ajanl
yerine, Fransa, Almanya, sveç gibi ülkelerle yeni Avrupa'ya dayal
üçüncü bir yol çal malar geli tirilmek istendi. imdi de bu çal malar
Ankara'ya ta lmaya çal
yor.
Bütün bunlar n özünde, "PKK e er teslim olup çekilirse, ona de yer
vard r, yoksa te hir ve tecrit tamamlanacakt r" yakla
vard r. Halen
Almanya'daki dava bunun için bir rehine davas olarak sürdürülüyor.
Te hir, tecrit daha da devam ediyor. Avrupa'da, Ankara'da bunlar için
görü meler yap yor. San m bu günlerde bir stanbul konferans yapacaklar. Ama PKK'den korktuklar için, sözüm ona biraz utangaç bi16

çimde yapmaya çal yorlar veya halk hiç itibar göstermedi i, lanet
getirdi i için gizli yürütmek durumunda kal yorlar. Çok sahte bir
"Rojname" ç kard lar. Türkiye'nin Hürriyet gazetesi gibiymi sözüm
ona. renç bir gazete diyelim. Onunla biraz ortam denemeye çal yorlar. Bütün bunlar belli ki son tahlilde devrimci yöntemi veya PKK Önderli ini bo a ç karmak için yap yor. Bu konudaki geli meler süratlidir ve art k bas na da yans
için, uzun uzun üzerinde durmay gerektirmeyecek kadar net ve aç kt r.
Bizim ayaklanma plan z, ba ta da belirtti imiz gibi bütün bu durumlar göz önüne getiren, kendini uzun bir süreden beri haz rlayan,
basitten karma a do ru geli meyi esas alan bir yakla md r. Güney
Kürdistan'da ortaya ç kt gibi olas anormal geli meleri de kar lar
niteliktedir. Devrim, tesadüf ve f rsatlardan yararlanarak büyük geli meler kaydedebilir. Fakat devrimcilerin buna haz rl kl olmas gerekir.
Al lagelen tekdüze çal ma tarz , standart, h zl geli meleri görmeyen
bir devrimci tarz , böylesi tarihi f rsatlardan yararlanma güç ve yeteneini gösteremez. Özellikle geçen y ldan beri Güneyde ortaya ç kan f rsatlardan yararlanamama durumu bu gerçe i gösteriyor. Biliyoruz ki,
u anda Kuzey Kürdistan'da muazzam bir ayaklanma durumu söz konusudur. Ama öncünün bunu tam idrak edememesi veya idrak edip de
onu örgütlemeye dönü türememesi de bir sonuçtur.
imdi bizim aç zdan ko ullar elveri li mi, de il mi?
Çok elveri liyse bu ko ullar nas l kullanabiliriz?
Her gün artan f rsatlar göz önüne getirerek imkânlardan yararlanmaya çal aca z. Bu konuda yarat
k önemlidir. Gerçek bir ayaklanma önderli ine nas l ula abiliriz? Laf düzeyinde de il, propaganda düzeyinde de il, eylem düzeyinde ve hatta çok k sa bir uygulama plan yla
birlikte, sava düzeyinde nas l ele alabiliriz? Mesele bu noktaya gelip
dayanm r. Ama genelde öncü s
vard r. Güney’de ç kan bir durum var, yine Kuzey’de de bir durum var. F rsat de erlendirememe
bize pahal ya mal oluyor. Bunun ele tirisini yap yoruz. Ele tiri yapmakla da her sorun halledilmez.
Bize gerekli olan do ru taktik nedir ve nas l uygulamaya geçirilebilir? u anda gündemimizde olan temel sorun budur. Uluslararas ve
bölgesel gerçekler, art k Kürdistan Devrimi'nin tarihi ayaklanma önderli ini bize veriyor. Bu önderli i bizim yürütmemiz gerekti i, art k
tart ma götürmez bir biçimde kendini ortaya koyuyor. Bu konuda
Kürdistan halk , esas itibariyle karar devrimden yana vermi gözü17

küyor. Kürdistan halk emperyalizmin "yeni çözüm" yollar na, ajanlar na, çapulcular na meyil vermek urada kals n, Güney’de olsun, Kuzey’de olsun, bunlardan bir an önce kurtulmak istiyor. Emperyalizmin
yaratt
yapay olu umlara tek metelik yer vermeyece iz. Halk z
aç ndan, onun dayand ya am ko ullar aç ndan tam ayaklanma
ko ullar söz konusudur. Halk z ayaklanmak istiyor. Planl , örgütlü
olarak ba na büyük badireler getirmeyecek bir önderlikle ayaklanmak
istiyor. Son iki y ll k deneyimler ve özellikle de son bir y ll k çarp
deneyimler, tart ma götürmez bir biçimde halk
n büyük bir çounlu unun ayaklanmaya evet dedi ini, onay verdi ini gösteriyor ki,
bu da bir ayaklanma için ba ar n yar
r. Kolay da de ildir, onlarca
ll k geçmi deneyimlerin bir sonucudur. Hatta her türlü bast rma
giri imlerine ra men, e er halk bu duruma gelmi se, bu çok ciddi bir
tarihi geli medir. Mutlaka kar k verilmesi gereken bir geli medir.
Gerçek devrimciler bir halk n bu duruma geldi ini görmekle en büyük f rsat yakalad klar , büyük bir devrimin e ine geldiklerini görür ve ona göre rollerini oynarlar. Unutmayal m ki, Kürdistan halk n
özgürlü ü aç ndan daha düne kadar ad
bile söyleyemeyecek bir
konumdan, bugün en büyük cesaret ve fedakârl gösteren, "her eye
var m" diyen bir konuma gelmek, devrimde zaferin yar
r. Bunu
görmek ve büyük heyecan duymak, devrimin bu büyük hayalini görmek kadar, onun büyük duyarl
na sahip olmak ve "art k kaderimizi
belirleme ve sava ma günüdür" deyip i e kendini tam yat rmak; i te
öncünün görmesi gereken halk gerçekli i budur! Çünkü yüzy llar n
rüyas gerçekle ebilecek duruma geliyor. Bu imdiye kadar ya anmafarkl bir durumdur.
Mevcut uluslararas ortam emperyalizm taraf ndan, kendi aç ndan
kullan lmak istense de, devrim lehine daha fazla kullan labilir. Emperyalizm, sömürgeci Türk devletini koçba olarak kullan yor. ran, Irak
ve Suriye emperyalizmin Kürdistan etraf nda örmek istedi i tecrit
çemberinin d ndad r. Ve bu çok önemli bir d çerçevedir. Bugün ran
üzerinden tecrit çemberinin kurulamamas , Irak üzerinden kurulamamas , Suriye üzerinden kurulamamas lehimizde bir durumdur. Hatta
Yunanistan ve bir de Kafkaslar aç lm r. Gürcistan ve Ermenistan da
eskisinden daha iyi bir durumda de iller.
Ne anlama geliyor bütün bunlar?
Bu, çerçevenin çok olgun ve uygun bir durum arz etti ini gösteriyor.
Dolay yla Kürdistan tarihinde de ilk defa böyle bir durumu yakal yo18

ruz. Halk n içteki feodal-a iret çitlerini k rmas , dayat lan i renç kapitalizmin, çapulculu un halk daha da tahrik etmesi, ne kadar olgun bir
durum ortaya ç kar yorsa, son uluslararas de ikle birlikte Irak' n
içine sokuldu u durum, ran'daki slam Devrimi, Suriye'nin antiSiyonist politikas ve Kafkaslardaki da lmalar aray p da bulamayacaz ideal bir ortamd r. Büyük ayaklanmac lar böylesine bo luklar n,
çemberlerin k lmas n ne anlama geldi ini çok iyi bilirler. Ve bir kaç
devrimi böylesi ko ullarda ortaya ç karabilirler.
Bizim en çok ele tirdi imiz, devrimcilerin öncelikle kendilerini kurtarma, küçük-burjuva dünyalar idare etme veya özgürle memi yalar , bu tarihi f rsatlar de erlendirmemeye götürüyor. Bizim burada,
çok s rl bir alanda yürüttü ümüz çal malar n taktik alanda derinle tirilebilmesi söz konusuyken; daha do ru-dürüst kendini bile ya atamama, zor-bela ellerine ula rd
z bir kaç parti imkân üzerinde
çok soysuz bir biçimde ölü gibi seyretmekten tutal m onu kemirmeye
kadar gitmeleri söz konusu olursa, tarihin bu kadar elveri li iç ve d
ko ullar tabii ki de erlendiremezler. Bu tipin de erlendirece i ey,
çok basit dünyas
kurtarmad r. Kendisini veya basit dünyas kurtarma endi esi içinde olanlar n, bu elveri li ko ullar de erlendirememesi anla rd r. Biraz da PKK öncülü ünün içinde bulundu u ac durum budur.
ç durum ekonomik-sosyal yönden eski geleneksel yap lar n parçalanmas yla, siyasal düzeyde cesaretlenmi bir halk gerçe ine ula lmayla yüz yüzedir. D ortam n da bir Kürdistan Devrimi'ne en az ndan
imdilik kar koyamayacaklar durumu söz konusudur. Kürdistan' n
büyük ço unlu u birçok yönüyle devrime haz rlanm r. Dolay yla
geli mekte olan Kürdistan Devrimi, Türk fa ist-sömürgecili ine, dolayla arkas ndaki emperyalist gericilere yöneltilmi bir devrimdir. Bu
nedenle emperyalist devletler devrimimize destek olmasalar da, kar
da duramayacaklard r. Hatta bu devrimin bir cephe gerisi konumuna
gelmeyi engelleyemeyeceklerdir. Bugün devrimci mücadelemiz için
kulland
z cephe gerisinde olanlar büyük rol oynuyor. Cephe gerileri Kürt halk için de oluyor. Cephe gerileri, sundu u çok yönlü olanaklarla sava cephesi gibi rol oynuyorlar.
Bu konuda halk n konumu, devrimin geli imi aç ndan muazzam
bir durumu ifade ediyor. Önemli olan kullan lmamakt r. Alt ay veya bir
l böyle bir durumun sürmesi, devrimde zafer için vazgeçilmez bir
rsatt r. Bunun mutlaka de erlendirilmesi gerekiyor. Yüzy lda bir ya19

kalayabilece imiz bir f rsatt r. Mevcut çemberin k lmas na ve artan
elveri li d cephe ortam na böyle yakla mak gerekiyor.
Demek ki mesele sadece halk n iç durumu de ildir, çok elveri li d
cephe konumunun ortaya ç kmas da de ildir. Bundan çok olumlu bir
durum söz konusudur. Mesele gelip una dayan yor; öncü bu i in yürütücü gücüdür. Çok aç k ki, zavall bir devrimcilikle bu i yürütülemez.
Bu halinizle kal rsan z, demek ki kelimenin tam anlam yla suçüstü durumdas z. Bununla hiçbir ey kurtar lamaz. Kelleyi bile kurtarmayan
devrimcilik, halk nas l kurtaracak? Çorbay kurtaramayan devrimcilik,
halk n bütün hakk ve hukukunu nas l ortaya ç karacak? unu önemle
söyledik; bu suçüstü durumlara son vermek gerekiyor. Devrimcilik
onurunu kendinize yak rmak istiyorsan z, onun ne anlama geldi ini
bileceksiniz.
Madem tarih art k yürüyebilirsin diyor, madem gün müdahale edersen götürebilirsin diyor, o zaman ne bekliyorsunuz? Kalkmal
z ayaa! Görevlere do ru yakla n! Bu kadar edepsizlik, bu kadar sorumsuzluk, bu kadar yaramazl k neden? Koyun gibi kelleyi vermemek gerekiyorsa, nedir bu yapt klar z? Bu hangi ya am n sonuçlar r. Devrimci
onur, devrimci ki ilik diyorsunuz. O zaman kendi kendinize sorman z
gerekiyor; "ben neyim, ne yap yorum" diye. Ucuz ele tiri, fitne-fesat,
basit ya ama nedir? Biz yirmi y ld r bir eyler ortaya koyuyoruz, i ne
ucu kadar f rsatlardan imkânlar haz rlay p bu düzeye getirdik. Halen
do ru-dürüst tarihi bir ayaklanmaya, çok görkemli bir ç gibi geli ecek
bir ordula maya kendini verememek ne anlama gelir? Bundan ne zevk
al yorsunuz? Beyinleriniz kireçlenmi mi? Neden iradeleriniz bu kadar
felç olmu ? Bunu anlamak istiyorum.
Belli ki y llar kötü de erlendirmi siniz. imdi de bu haz rl k düzeyinizle, bu militan düzeyinizle neye yarayaca
bilmiyorsunuz. Zor
ko ularda yar yar ya hasta olma, kolay ko ullarda keyif çatma veya
sarho olma ne anlama gelir? Bununla neyi kurtaracaks z? Utanmazk denilen durum i te burada! Kendinizi gözden geçirmeye bile korkuyorsunuz. Halklar n davalar büyük davalard r, devrim davalar
büyük davalard r ve devrimciler de dürüst oynayan insanlard r.
Her gün hastal k üstüne hastal k, her gün yetersizlik üstüne yetersizlik
nedir? Tahammül edilebilir bir durum de il. Nedir bu ki ilik? Halklar n
böyle büyük davas na, onun bayram na, onun co kusuna insan böyle
bir ki ilikle nas l yakla maya cesaret edebilir? Dü mü lük teorisini çok
geli tirdik, ama yine de bu durumlar n ya anmas na anlam vermek güç.
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rf kelleyi kurtarmak için bile olsa, ki isel düzeyde onuru kurtarmak için bile olsa, tarihin bu dönemlerine yeterli yakla n. Aylard r
burada bile do ru bir e itime gelememek ne anlama gelir? Basitlikte ve
cücelikte s r tan mamakt r bu.
imdi de ayaklanman n öngünündeyiz. Neden iyi bir ayaklanma
önderli ine ula am yoruz? Bir y ll k hesapla may yapaca z. yi hesap
sorucular olmak neyle mümkündür? K
bile oynatamazsan z,
Mecnun gibi kendinizi orta yere atarsan z neyi sa layabilirsiniz? Hep
bombay kendine patlatmak, asgari düzeyde bir tedbiri almadan ayaklar havaya dikmek ne demektir? nsan ya ama bu kadar sayg z yakla r m ? Bu kadar kolayca ya ama son verir mi? kendinizi niye o kadar
basit kaybediyorsunuz? Bununla durumu kurtard
m san yorsunuz? Halk z bile çok kötü bir ideoloji-politika alt nda ya at ld halde, her eyi ba aracak kadar özgürlü e kat lm ken, size ne oluyor?
Halk
z için öncü her eydir
Uzun süre kald raç rolünü oynayacakt r
Peki, niye rolünüzü oynam yorsunuz? Devrimcilerin kendilerine
verdi i sözler vard r. Devrimcilerin y llarca kendilerine verdikleri sözlere göre haz rlanma durumlar var. Benim için durum u noktaya gelip
dayanm r; bir sözümüz var, yolda lara söz verdik. O zaman yolda lar, siz de bir söz vermenin veya birlikte yol alman n ne anlama geldiini bileceksiniz. Her gün en asgari düzeyde bir tedbir almad ndan
dolay kendini dü mana veren, teslim eden adama, ölüsü olsun, dirisi
olsun, ben yolda diyemem. Bizim yolda k gerçe imizde neyin, nas l
ya at lmas gerekti i aç kt r. Asgari düzeyde tedbiri almayacaks n, ama
di er yandan "ben PKK'nin eref ve itibar yla kendimi donanm olarak
görüyorum" diyeceksin; bu, ki inin kendisini aldatmas ndan ba ka bir
ey de ildir. Ben bile bu kadar çabaya ra men, tam anlam yla PKK'nin
eref ve itibar
temsil edip etmedi ime dair kendimi sorgularken,
sizler bu halinizle ne kadar "ben temsil edebiliyorum onuru, erefi yaayabiliyorum" diyebilirsiniz. Mevcut gerçekliklere bakarsak, biraz
ula mam z gereken seviyeler nettir.
Belli oluyor ki, ciddi bir ayaklanmaya kendinizi haz rlayam yorsunuz. Haddinden fazla bir daralma ve bilinç yetersizli i kadar, ruh dü künlü ü de var. Tabii ki her ey bir günde olmuyor. Bunca uyar lara
ra men, halen de haz rlanal m diyorum. Bak n kendinize, ne kadar harl ks z oldu unuzu görürsünüz. Yürekçe çok haz rl ks zs z ve bu
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halinizle çok zavall ca ezilip gidersiniz. Belki teslim olmazs z, ama
uzun vadeli sava amazs z. Belki ahadete ula rs z, ama tarihimizde yüz binler ucuz gitmi tir, onlardan fark z olmaz. Bizim PKK'lilerden istedi imiz bu de ildir. Mevcut statükoyu tersine çevirmek istiyoruz. Yap lmas gereken özele tiri budur. Serbest b raksak, denetimsiz b raksak, herhangi bir alanda neyi ya ayaca
biliyoruz. Bu olmaz! Size tan
z özele tiri f rsat n k ymetini bileceksiniz!
Namus kurtarmak için halklar n
Büyük davas u runa onurluca sava mak gerekir
Ben defalarca unu söylüyorum; yan za ho geldiniz, iyi geldiniz,
ama ne oldu umuzu, neyin kabulümüz oldu unu bileceksiniz. Çünkü
biz ciddi ve çok hayati i lerle u ra yoruz. Kimisi aile özelli i, kimisi
toplum özelli i diyor. Y n bunlar ! Ne özellikleridir! Bunlar sizi i renç
duruma dü ürmekten ba ka neye yaram r? Niye parçalam yorsunuz
bu iç çeli kilerinizi? Bu yap zla sizi halk n eylemine öncü diye dayatmay z. Gerillan n ba na ne getirildi ini gördük. Ayr ca halk n ba na ne
getirildi ini görüyoruz. Kendinizi bile do ru-dürüst koruyam yorsan z,
ne olacak haliniz? Sizin yüzünüzden, bir-iki yetmez, yaramaz ki ilik
yüzünden on binleri mi kaybedelim? Hangi vicdan bunu kabul edebilir?
Ölmek tek ba na bir eyi kurtarm yor, slogan atma da bir ey kurtarm yor. Bizim meselemiz ya atabilmektir. Ya atmak için öncelikle
kendinizi ayakland racaks z. Enerjinin, gücün yüzde birini bile kullanm yorlar, basit al kanl klar na verdikleri de eri, ciddi bir devrimcile meye vermiyorlar. Bu kötü! Ben esas eksikli i burada görüyorum.
Do ru-dürüst bir toplant n yap lmad
biliyorum. Do ru-dürüst
kendini e itime verme yok. Önlerinde basit bir çal ma var, yolda ça
ili kiler yok. Çok büyük bir sorumlulukla imdiye kadar gerçekle tirilen eylemler göremedik. Ne oluyor size? Söyleyin, niye geldiniz buralara? Baz ko ullar zordu, kald ramad z diyelim, ama kolay ko ullar da
var. Bedeninize, dilinize hâkim olabilecek ve oldukça enerjik bir durumda çal ma yürütecek ortamlar var. Böylesi ortamlar n görevleriyle
de kar kar yas z. Fakat bu kolay ko ullarda da sorumsuzsunuz.
Haydi, zor süreçler bizim i imiz olsun.
"Gerillay ya yorum" diyenlerin neyi ya ad klar gördük. Bu tutkular za nas l de er verilebilir? Olmaz böyle bir ey! Kendini tarihi
günlere, insana yara r bir ekilde veremeyenlere, merhaba bile edilemez. Bunu bilerek iliklerinize kadar ya ayacaks z. nsan olmak kolay
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de il. PKK'nin de geli en bu a amas na dayanarak "namusu kurtard m"
da diyemezsiniz. Bu namusu siz kurtarmad z, namus ba ka türlü kurtar lm r. Siz o namusu istismar etmek istiyorsunuz.
er bo una
olmu sa, ölüm de bir yerde namussuzluk olur. Çünkü kan
damla
damla ak tmay bilirseniz, ba araca
z çok ey var. Fakat bunu yapayorsunuz. Bunu yapmamak do ru olmayan tarzda sava makt r, yaamakt r ve kaybetmektir. Biz bunu da kabul etmiyoruz. Ya am ucuz
parçalatmamak gerekiyor. Bir köle de kendini böyle satar, paral askerler de böyle ç kar ortaya; paral asker veya ucuz bir ya am u runa asker olmu sunuz, arada fazla fark yoktur.
Bizim de yüre imiz var, bizim de bir haz rl k düzeyimiz var, bizim
de küçük f rsatlar z var; biraz hakk vermeye çal yoruz. Bu hepiniz için geçerli, yaln z bana has bir olay de il. Militanl k hepimiz için
geçerlidir ve hepimizin yapmas gereken i ler vard r. Ucuz bir önderlik
anlay alt nda kendimizi gizleyemeyiz, zay fl klar
örtbas edemeyiz, a amay z da.
imdi ayaklanma diyoruz, y llard r gerilla da yap yoruz; yanl lar
çok aç k, kay p nedenleri çok aç k, tedbir alamazsak yenilgi de çok aç kr. Fakat ayaklanma çok daha ciddi bir i tir ve kad n,çocuk, ihtiyar on
binlerin kaderi söz konusudur. Dü man hunhard r, komplocular çoktur. Peki biz bu önderlik anlay yla m ayaklanma yapaca z?
Halk bizim devrimciyi koruyor, ama baz lar halk içinde çapulculuk
yap yor. Bunun en âlâs
ya ayacaklar, dahas rahatlayacaklar; sen
nas l birisin de buna tenezzül ediyorsun? Hâlbuki halk n köle, halk n
bitmi , halk n her eyi elinden gitmi tir. Sen bir devrimcisin, onun imkânlar na niye böyle sorumsuzca yakla yorsun? Nas l tenezzül ediyorsun buna? Nas l bo az ndan geçiyor onun kar ks z bir ekme i? Nas l
sen halk n ba na a a kesilirsin? Hay r! Böyle önderlik olmaz! Bir kurtulu çu halk na böyle onursuzca yakla maz!
Asl nda PKK'nin piyasa hükümlerine göre iflas etmi siniz, ama yine
de gelip PKK'de ucuz ya amak istiyorsunuz. Bu kötü bir anlay ! PKK
ne böyle insan kabul eder, ne de insan n böyle olmas na r za gösterir.
PKK'nin elindeki insan, kurtulu çu insan ba ka türlüdür.
Kendinizi ekillendirmeniz gerekti ini söyledim. Kendinizi yeniden
yap land n ki, tarihi günlere do ru giderken, ad na lay k insanlar gibi
yürüyebilelim.
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Halklar için devrim, bayram günleridir
Ölüm-kal m günleri, onurlu ya am n gerçekle me günleridir
Bizim halk z için de ilk defa bir ya am f rsat n de erlendirildi i
günlerdir. Siz bunun ne anlama geldi ini bilmezlik ederseniz, sizden
hiçbir ey ç kmaz. Baz büyük çabalara kendinizi böyle dayat rsan z,
objektif olarak bir kar -devrimcisiniz demektir. Ölseniz de bu böyledir. Elde e itim imkân , örgütleme imkân ve düzenleme imkân var, hiç
oral olmayacaks n, ama "benimkisi de sorumluydu" diyeceksiniz. Olmuyor böyle. Kimse kimseyi kand rmas n. A
açmasam do rudürüst iki kelimeyi söyleyemeyecek durumdas z. Halklar n e iticileri,
retmenleri böyle olmaz! Dedikodu düzeyini a amayan bir üslubunuz
var. Halklar n büyük e iticileri, önderleri böyle olmaz. Birço unuzu
raksak bir eve, on gün s rt üstü yatmaktan kaç nmayacaks z. Halklar n önderleri böyle olmaz!
Bu önderlik anlay
, özellikle ayaklanma için tarihi bir durumla
yüz yüze gelirken, biraz gözden geçirin, do ru yakla may bilin. Da
gibi de erler dü üyor, baz lar n vicdan bile s zlam yor. Partinin baz
de erleri imha olurken, baz lar n bundan vicdan s zlam yorsa, bu
kabul edilemez, olmaz! Kaybeden yaln z ben de ilim, kaybeden yaln z
parti de il, kaybeden yaln z halk z da de ildir; insanl kt r, tarihtir,
hepimiziz. Biraz mü terek sorumluluk duygusuna ula al m. Basit bir
halk ayaklanmas na yönelmek istiyoruz. Bu ayaklanman n önderli i
sa duyu, büyük sorumluluk ve duyarl k istiyor. Bunlar da ula lmayacak tutumlar de il.
Demek ki temel eksiklik bu yakla m tarzlar r. Gerillaya da böyle
yakla ld , biz müdahale etmeseydik, bin defa bizi bitirmi lerdi. Bu çok
aç k bir gerçektir. Silahl mücadele tarihimize bakt
zda, bunu çok
aç k ekilde görürüz. Hiç olmazsa geçmi pratikten al nan derslerle
yakla rsa, bu i e bir at m ans verdirebiliriz. Çok yönlü olmak istiyorsunuz, ama hangi ruh haliyle, hangi bilinç düzeyiyle, hangi sorumluluk anlay yla? te bunu tamamlamak zorunday z. Bu yarat lan halk
gerçe i kendi keyfimizce yarat lmad veya gidin ba na kurulun diye de
yarat lmad . Biliyoruz ki bu halk gerçe i dayan lmas zor olan ko ullarda gösterilen bir direnme gücüyle yarat lm r. Bu aç dan sizin bütün
direni gücünü, direni ehitlerini, bütün çabalar içinize s
rman z
gerekiyor.
Gerçek direni çi önder olman z için gerekli ölçülere ula man z artr. Bunu yapabilenler "ben görev adam m" diyebilirler. Yaramazl 24

ve ikiyüzlülü ü dayatmay n, bunu kendinize yak rmay n. Bu
tutumlarda srar edenler lanetlenir ve ilerde ezilirler. Sözünüzün adaolun, yoksa gerçekten ezilirsiniz. Çok aç k söyleyeyim; bundan sonra kaçsan z da kurtulamazs z. Çok ba ar z devrimciler yerle bir
olur. Sizi ya atmak için devrime mi k yal m, halk n büyük davas na m
ihanet edelim? Bunu nas l bizden isteyebilirsiniz? Bu kölelik ve dü künlük teorisidir. Buna r za gösteremeyiz. Çünkü en basitinden bir
yumru unu s p vursan z, bir sürü eyi vurabilirsiniz. nsan, herhangi
bir eye karar verdikten ve bunun için gerekli çabalar sergiledikten
sonra, yapamaz diye bir ey yoktur.
Sizin önünüzde çok erefli bir görev var. Neden mant k çal mas n?
Neden yirmi dört saat boyunca kurulu bir yay gibi i lerin ba nda olmayacaks z? Ne derdiniz var? Açt z, sefildiniz, kimse sizi adam yerine koymam . Peki, niye bu kadar kazan lan imkânlar ortadayken,
kendinizi tam vermiyorsunuz? "Böyle yeti tik" mi diyeceksiniz? Seni
yeti tiren kim? Nas l böyle yeti tirdi? nsanl kla bir ilgin var m ? Ulusall kla ilgin var m ? Özgürlükle ilgin var m ? Peki, bu ne ya am r?
"Böyle al
lm z, böyle güdümle tirilmi im, güdülerime böyle teslim olmu um" sözlerini kim söyleyebilir? Hangi erefsiz bu kelimeleri
kullanabilir? Bir de sahte ele tiri-özele tiri havas na girerek kendini
yerde süründürmek hangi erefli insana yak abilir?
Kendinize gelin! Eksikliklerinizi kald rmaya, size imkân ve zaman
kazand rmaya evet! Ama binlerce dü künlü ü oynamaya, bile bile yetmezli e, bile bile kendini koyuvermeyi dayatmaya hay r! Her eyden
önce bu tip yakla m ya ayamaz. "Güç getiremedik" havas yla da kendimizi yan ltmayal m. nsan ahdederse, samimi ve çok dürüst bir temelde kendine hakim olursa ba ar r. Bir defa devrimin önünde en büyük engel, bu tutumun veya anlay n kendisidir ve kurbanl k koyun
gibi kendini yat ran anlay r.
Her gün ne ekilde ehitler veriyoruz, hepsi bu anlay n kurbanlarlar. Kürdistan da lar nda saklanacak yer mi yok? Kürdistan da lana bir e yay salsan z, en az ndan on be y l, kimse bir fiske bile
vuramaz, kendisini ya atabilir. O halde neden özgürlü ün militanlar
böyle hareket etmesinler? Özgürlü ün militanlar böyle hareket etmiyorlar, çünkü yanl bir ya amla ko ulland lm lard r. Aldanmayal m!
r s fsal ve a r ki iliksizle tirme etkisi alt nda hareket ediyorlar.
Buna da "kendimi ya yorum, demokrasiyi ya yorum" diyorlar. Uyarm. Nas l öldüklerini bile bilmiyorlar. Tehlikenin gözünün içine girdi i
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zaman bile kestiremeyenler, yitik ve gafildirler. Ben asla ne kendime
ve ne de halk ma böyle yakla m. Nitekim öyle bir yakla
yak ram yorum. Bu yakla ma art k yeter diyoruz. Bu emperyalizmi ve
dü man n etkilerini konu turmak de il de nedir? Dolay yla di er bir
anlamda soylu geli melere kar direnmektir. Bu tutumu kabul etmek
mümkün de il. Ne felsefe kabul eder, ne de bilim...
Ayaklanmaya do ru giderken
Buna haz r oldu umuzu söylüyoruz
Partimiz bunu iyi planl yor. Haz r olmayan kim? Bu yetmez, bu yaramaz ve bu hafif devrimcilikte srar eden kim? Ne derdiniz var? Aç k
söyleyin ki anlayal m. Düzeni gidin ya ay n desek, "ona da yokuz, biz
orta yerde sürünüp gideriz" diyorsunuz. Olmaz! Orta yer ölüm yeridir,
orta yer en tehlikeli yerdir. Do ru-dürüst kendini asgari görevlerine
vermeyen, komutay tutturamayan ki i, ayaklanma söz konusu olduunda bu tutumunu ona da böyle yans rsa, daha da felaketli sonuçlara
yol açabilecektir.
Öncü eksikli inin giderilmesi üzerine çok ey söyledik. Köylü kurnazl yla, köylü isyanc
yla, küçük-burjuva tarz yla bu i e girilirse
kaybederiz. PKK'nin militan tarz , tek ba ar ve dolay yla kurtulu
tarz r. Ayn zamanda oldukça iyi aç klanan, iyi çözümlenen bir tarzr. Buna iyi haz rlan yoruz diyenlerin bu tarz esas almalar , hiç taviz
vermemeleri, bu tarzda sava may bilmeleri, ataca
z her ad n
vazgeçilmez bir gere idir. Haz rlanaca z ve daha somut planlamalara
gidece iz. Kent kent, hatta bölge bölge ayaklanma planlamalar yapaca z. Baz lar z bu i e tam gireceklerse bu temelde olacakt r. "Anlamad m, duymad m" derseniz, yan zda yeriniz olmayacakt r. Biz kaybederken, herhalde sizin ya am za f rsat verecek kadar geri de iliz.
Bir halka kaybettirirken, herhalde size ac yacak veya üzülecek de iliz.
Hiçbir ya am gerekçesine i ne ucu kadar f rsat tan yacak de iliz. "Ya
özgürlük, ya ölüm" iar bunu emreder. Lanetli ya ama, bir tek ki iye
bile olsa yine f rsat tan mayaca z.
Biraz bu ya am tan
kendinize yedirin. Ne anlama geldi ini bilin
ve ona göre art k düzenlenme mi olur, ekillenme mi olur, ne ise yap n.
Bize de yanl anlay larla yakla may n. Orta yerdesiniz. Ben orta yerdekileri niye omzumda y llarca ta yaca m. Orta yerdekini, sokaktaki
kendini bilmezi, dü künü ne yapaca z? Y llard r kendinizi haz rlayamad ysan z, ben ne yapay m? Az m imkân sunuldu? Size zengin tecrü26

beler sunuldu. Baz gafilleri serbest b raksak, sava madan her eyi
dü mana pe ke çekecekler. Bu kadar olumsuz yakla m olur mu? A ak yapacaklarm ... Ne a al ! Bunu yapacak haliniz mi var? Neyle karkar ya oldu unuzu, hangi ortam n içinde bulundu unuzu unutman. Gerçeklere sayg olman n, gerçekçi olman n bir ölçütü var. Bu da
her türlü sübjektif niyetlerin gerçek yerine konulmamas r, ki inin
kendisini aldatmamas r.
Önemli süreçlere do ru yol al rken, ele tirilen hususlar n kendisi ve
bu i e adam gibi yakla man n ve hakk vermenin yolu-yordam böyle
oluyor. Oldukça dolayl da olsa, tepkici bir tarzda "ne olursa olsun ben
de kaybedeyim, i ler de kaybetsin" demek çözüm de ildir. Belki bu
yakla m sizi idare edebilir, ama bizim i lerimizi idare edemez. Son
llar n ordula maya ve örgütlenmeye gelememenin temel nedeni de
budur. Önderler böyle do maz, devrim bu anlay la asla geli emez!..
Daha pratik baz sorunlara da inebiliriz. Özellikle ayaklanma bölgelerini ayr rmak da mümkündür. Hatta o alanlara özgü komitele meyi
burada geli tirmek de mümkündür. Bunu tart abiliriz. Ve biraz da
somutla rabiliriz...
Buna geçmeden önce, bu konuda baz dü ünceleriniz veya sorular z var m ? Belli ki biraz tart makta yarar var. Genelde yap kararla rmakta büyük yarar var. Bütün parti yap
n, çok temel bir mücadele biçiminde kendini yakla m düzeyinde ayarlamas gerekir. Öz itibariyle haz rlamas gerekir, bu çok önemlidir. Ard ndan somut görevlendirmelere gidildi inde de herhangi bir yetmezlikten bahsetmeyelim.
Kendimizden kaynaklanan yetmezliklere f rsat vermeyelim. Kararla rmak tamamen bu çerçevede olmal . Onun için tart may yaparken,
böyle bir sonucu yakalaman n art oldu unu, tart man n bu temelde
doyurucu ve çok yönlü olmas gerekti ini belirtebiliriz. Belli bir tart man n kararla
lmas yla birlikte, bundan sonra bu konuda art k tarman n olmayaca , yap lmas gerekenin çok keskin bir zafer yürüyüü olaca , yan lg lar n yürüyü a amas nda felaket getirece i vb. konularda tart al m.
Geçmi te birçok PKK'li zaman nda tart mad , tam yürüyü halindeyken tart , iyi yürümesi gerekirken tart . Tart mas gerekirken
"ben kararla rd m kendimi" dedi. Kendini taktik önderli e son derece
böyle dayatanlar oldu. Örne in, teorik dönemdir, bu dönemi bo geçiriyor; karar dönemidir, onu teori ile kar
yor. Hatta kararla
lmahalde, "ben yürüyü e haz m" diyor. Yürümesi gerekirken, "kafa27

ma baz sorular tak ld " diyor. PKK'de çok önemli teorik e itim dönemleri ya and , sen niye zaman nda incelemedin? Yine tart ma dönemleri, hatta tarihi tart malar ya and , niye tam tart mad n? O zaman düünememi tim demek olur mu? Dü ünemediysen, Allah' n belas n ve
tart maya da hakk n yoktur. Teorik belirleme temelinde tart ma yalm r. Böylece sa lam bir yürüyü ten ba ka hiçbir seçene e sahip
de ilsin. Uçurumda yürüyorsun, bu esnada saflar n önüne dikilip tart n m , arkada dü man bask , önde pusu var, ne yapars n? Seri hareket etmezsen, seri yürümezsen, kendinle birlikte yürüyü kolunu da
tehlikeye dü ürürsün.
te durumu böyle olanlar, çok yeni anlay lar, yeni tart malar istediler. Fakat zamans z yap ld . Bir eyler mi yapmak istiyorsun, o halde
zaman nda yap ve kat l! Biz de burada kat lma sözü veriyoruz. Kat m
sa land ktan sonra ucuz tart maya gerek yok. O halde kitlenin aldalmamas gerekiyor.
Ayaklanma üzerine tart al m. Ben baz gerekçelerini ortaya koydum. Tart al m ve kararla ral m. Ondan sonra yürüyü ba lar. Yürüyü sürecindeyken tart ma olmaz! Ondan sonra da "demokrasi yok"
demeyin. O zaman bu çok basit bir demokrasi de erlendirmesi olur.
Demokrasi yolun orta yerinde çok ölçüsüz tart ma de ildir. Maalesef
böyle kendini bilmezler aram zda çok. Ölüm-kal m sürecini ya arken
dedikodu yapmak olmaz! Önemli yürüyü lere, tarihi yürüyü lere böyle
kat m olmaz!
Çok a r bir feodal ve köylü ya am tarz dayat yor. Yine küçükburjuvazinin kendini her türlü renkten renge sokarak süreçlerle oynamas söz konusu oluyor. Bu tutumlar n hepsi kaybettirir. Yürüyü
halindeki militan n nas l hareket etmesi gerekti ini bileceksiniz. Ba ka
türlü hareket etmenize müsaade etmeyece iz. Bu aç dan tart ma yeterince aç kl kta ve doyuruculukta olmal r. Hepinizin huzurunda oldukça kararla rma düzeyine geçebiliriz. Bu hususu da böyle anlamaz.
Ayaklanma sorununa ili kin görü belirtmek isteyenler var m ?
M.S.: Ba kan m, tespit edilen hedefler sloganla
lmal r.
---.: Ayaklanma sloganlar , ayaklanma amac diyorsunuz.
M.S.: Ayaklanma hedefi.
---.: Amaç, hedef birdir. Amaçlar, biçimler ve sloganlar... Var m bu
konuda dü ünceleriniz, önerileriniz?
M.S.: Ba kan m, bence bugün bizim örgütlülük düzeyimizle, gerilla
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mücadelesinin etkin olarak geli ti i yerlerde, ehirleri tümden ele geçirip, dü man tümden söküp elde tutmay ba armak zordur. K sa süreli
ba armak mümkün, ama bunu sürekli k lmak veya kurtar lm ehirler
haline getirmek zordur. Önümüzdeki ayaklanma, ehirleri ele geçirme
ve iktidar korumaya bir haz rl k, bir denemedir. Nas l ki daha önceki
ayaklanmalar halk geli tirecek güçlü ayaklanma denemesiyse, bunu da
son ayaklanmalar n bir denemesi olarak görmek gerekir. Ayaklanmalarla birlikte, özellikle gerillaya ak büyük bir ihtimalle h zla artacakr. Gerillan n bu ak emir-komuta düzeyi içerisine alabilecek yo un
haz rl klar geli tirmesi gerekiyor. Bence ilk ba ta sorun bu temelde
al rsa, örgütlülük düzeyimiz buna elverir...
---.: Daha ba ka dü ünceler, öneriler bu konuda?
Z.: Ba kan m, dünkü çözümlemelerde silahl halk ayaklanmas ndan
bahsedildi, serh ldanlar bundan sonra silahl olacak denildi. Bu silah
hangi yöntemle kullan lacak veya hangi durumlarda kullan lacak? Silahlar ne türde olmal ve bir de silahlar dü man n hangi hedeflerine
kar konumland lmal r? Bu noktada biraz perspektif verilebilir mi?
---.: Evet...
M.: Türkiye metropollerine bakt
zda, halk y nlar z bu alanlarda da bulunmaktad r. Örne in buradaki halk da en az ndan...
---.: Alan sorunlar na sonra geçece iz...
Y.: ehirlerde ayaklanman n direkt silahla ba lamas u anda pek
gerçekçi gibi gözükmüyor. Ancak ehirde kitle ayaklanmas d nda,
silah n esas olarak da dan gelmesi, yani ehirde ayaklanman n ba lamas yla birlikte, da daki vuru lar n ayn boyutta iddetlendirilmesi
önemlidir. Onun d nda ehirde taktik, iddet eylemlilikleri geli tirilebilir. Ama ilk anda serh ldan n kendi içinde silahlar n kullan lmas sancal olabilir. Bir de serh ldan n hedefleri önemlidir. Somut olarak
neyi öne ç karacak serh ldan?
---.: Ba ka?
D.: Ba kan m, önümüzdeki sürecin ayaklanmas biçim olarak silahl
bir biçime dönü mesi zorunluluktur.
---.: Evet...
R.: Ba kan m, özellikle ayaklanman n ba ar için yo un bir çal ma
tarz n iyice bilince ç kar lmas , gerillayla ba lant lar n önemli oranda
bilince ç kar lmas ve bu do rultuda, do ru temelde hareket etme aç ndan önemlidir. Di er yandan eyaletler çap nda oldu u kadar, genel
aç ndan da sürekli geli meleri aktarma ve olas tehlikeleri önleme
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bak ndan üst komitenin olu turulmas gerekir...
---.: Pratik süreç böyle i ler.
O.: Kürdistan'da ortaya ç kacak bir ayaklanman n, içinde bulunduumuz bu a amada önemli ölçüde partinin yönlendirmeleriyle ortaya
kabilece ini tahmin etmek zor de ildir. Ancak Kürdistan'daki ayaklanma, daha önce de görülen serh ldanlarda da oldu u gibi, kendili inden bir ekilde de ortaya ç kabilir. u andan sonra kendili inden bir
a fazla yer yoktur, ama ayaklanma an
tespit edebilme, hangi
anda Kürdistan halk n ayaklanabilece ini kestirme parti ve Parti Önderli i aç ndan mümkündür. Ancak bu önceden de hesaplanamayabilir. Umulmad k bir geli meden dolay Kürdistan halk önce bölgesel,
daha sonra da giderek ulus çap nda bir ayaklanmaya gidebilir. Kürdistan' n çe itli ehirlerinde ve kasabalar nda hem Ulusal Meclis tart malar n art lmas ve hem de halk kitlelerinin ayaklanmaya haz rlanmas , her alanda halk kitlelerinin tavr na müdahale edilmesi anlam nda
kurulacak bir komitenin, öncelikle bir yay n faaliyetinin temelini atmagerekti ini dü ünüyorum. kinci olarak, ehir örgütlendirilmesinde
ayaklanma ortaya ç kt zaman, halk kitlelerinin korunmas veya sivil
hedeflerin vurulmas için, silahl gruplar n kurulmas yönünde imdiden giri imlerde bulunulmas gerekiyor. Yine dü man güçlerinin nötralize edilmesi, ayaklanma komitesinin göz önünde bulundurmas gereken en önemli noktalardan birisidir.
---.: Evet...
.: Ba kan m, bu dönemin ayaklanmalar geli irken, ortaya ç kan
sloganlar da önemlidir. Bence bundan sonraki dönemde a rl kl olarak
halk n aç ktan aç a bir Kürdistan tam ve istemi ayaklanmalara a rkoyacakt r. "Ya Kürdistan, ya ölüm" bence aç ktan savunulacak ve
ayaklanman n yönünü belirtecek bir slogand r. S rda bulunan, ya da
gerillan n geli mi oldu u ehirler bir kaç gün elde tutulabilir ve giderek de artlar elverirse baz ehirleri, ehir milisleriyle savunma durumlar ortaya ç kabilir.
---.: Evet...
B.: Ba kan m, ben ayaklanmalar n korunmas çok daha farkl düünüyorum. Bence ayaklanmalar n ba ar ya ula mas ve korunabilmesi
için her eyden önce üç önemli ey var: Bunlardan birincisi; kesinlikle
ayaklanmalar n bütün alanlar kapsamas gerekiyor. Örne in, bir alanda ayaklanma gerçekle mi se, bunu dü man n bo mamas için ba ka
bir alanda daha sistemli, buna cevap verebilecek bir ayaklanman n
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gerçekle mesi gerekiyor. Bu silahl olmayabilir, hiç önemli de il. kinci
nokta; kesinlikle gerillan n bu ayaklanmalar gerçekle irken, dü man
güçlerini parçalayabilmesi için güçlü eylemleri gerçekle tirmesi gerekiyor. En sonuncusu ve en önemlisi ise; ayaklanmalar yürütürken onlar koruyabilecek askeri birlikleri harekete geçirmektir.
---.: Evet...
F.:Ba kan m, devrimimizin geldi i a ama dikkate al rsa, gerçekle tirece imiz ayaklanma silahl bir ayaklanmad r. Ayaklanmaya kalk rken tamamen sömürgeci sivil ve askeri kurumlar hedeflenerek, mümkün mertebe ele geçirilecek silahlar n halka da lmas , halk n silahland lmas ve ayaklanman n ehirlerde ba lasa bile daha zay f olan
alanlara do ru, oralardan da desteklenerek yayg nla
lmas gerekir.
Ayaklanmalar baz ileri alanlarda dü man güçlerinin sökülmesini, iktidar n ele geçirilmesini kesin hedeflemelidir. Aksi takdirde ayaklanmalar nitel bir dönü üm gerçekle tirmemi olur kan mca. Parti Önderli i,
özellikle de önderlik yetmezli i üzerinde bugün çok daha iddetli ele tirilerde bulundu zaten. Bunlardan ders ç karmak gerekir. Yani bu
yönde eksiklikler giderilmeden, gerçekten ayaklanmaya kalk
rsa
büyük kay plar, hatta önemli yenilgiler al nabilir. Bunu da hesaba katmak gerekiyor. Bu haz rl klar temelinde bence tamamen iktidar ele
almay , en az ndan ayaklanma s ras nda hedeflememiz gerekir.
U.: Ba kan m, gelinen a amada Kürdistan'da böyle bir ayaklanma
gerekiyor. Fakat bu ayaklanmay çok iyi planlamak gerekiyor. Yani bir
sanatç gözüyle ele almak gerekiyor. Halk n duygular , istemlerini ve
gelinen a amay iyi tespit etmek gerekiyor. Ayaklanma ba lay nca, ark sadece talimatlarla yürütülemez. Ayaklanmada en çok üzerinde
durulmas gereken yön, inisiyatif yönüdür. Bir de bunun yan nda, ayaklanman n biçimi ve nas l yürütülece i üzerinde de durmak gerekiyor.
Bu ayaklanma, k sa sürede sonuç alma anlam ta mamal r.
Z.: Dü man n son dönemde Kürdistan'da, özellikle ehirlerde yo unla ma durumu vard r. Bu temelde ehirlerde dü man n otoritesinin
yo un olarak ya anmas durumu vard r. Bunu görmek gerekiyor.
Önemli bir sorun da taktik önderli in halk n duygusal kat
n önüne geçmek için güçlü bir ekilde örgütlülü ü sa lamas gerekiyor. Örne in, bir Diyarbak r serh ldan bu konuda önemli derslerle doludur.
---.: Tekrarlama, konu tu un eyleri özüyle ortaya koy ve geç. Daha
özlü, daha yarat , parlak fikirleri olan var m ?
X.: Ba kan m, büyük bir ayaklanma olacak diyorsunuz. Buna kar k
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TC ordusu hava sald
dü ünebilir mi? Buna kar bizim tepkimiz ne
olacak? Yine ehirlerde giri ç
lar ele geçirdi imizde, hava üslerini
ele geçirdi imizde, ordunun ne gibi bir i levi olacak? Buna kar bir
önlem, ya da bir gereklilik duyuyor musunuz?
---.: Allah' yard ma ça
z. Hava kuvvetlerini kullans nlar ne olacak, ne önemi var?
X.: Biz de ehirlerde buna kar k...
---.: S nakta kal z.
X.: Onlar hava sald
nda bulundu u zaman bizim metropollerdeki
gerillalar...
---.: Olur, her eyiyle eylem düzenleriz. Onlar öyle yaparsa, hava
amas na gelindi inde bir eyler kazanm olaca z.
S.: Ba kan m, Kürdistan'daki ayaklanma biçimi mutlaka silahl olmak zorundad r. TC'nin karakteri aç k. Bu yönüyle halk n silahs z, salt
belli yönleriyle ayaklanmaya kalkmas , olay zora sokar. Bu aç dan öz
savunma birliklerinin olu turulmas gerekir. Ayaklanman n di er bir
yönü de TC'yi resmi düzeyde partiyle görü meye zorlayacak bir programa, slogana sahip olmas gerekti idir. Ayaklanmay iki-üç y ll k zaman süresine yayma, beraberinde bir sürü tehlikeyi getirebilir.
X.: Ba kan m, Kürdistan'da geli ebilecek ayaklanma u a amada silahl halk ayaklanmas olamaz. Bence geli ebilecek ayaklanma bir anlamda k r ile ehrin birli ini güçlendirmeli, di er bir olgu, silahl halk
ayaklanmas na hizmet edebilecek bir a amay gerçekle tirmeli. Yani
bizim hedefimiz olan dereceli iktidara hizmet edecek bir hedefi uygulamas gerekiyor. Ayaklanman n gerçekle ti i yerlerde TC'ye ait kurumlar n imha edilmesi gerekiyor. Di er bir hedef de TC'nin art k olmasa da yürütmeye çal
özel sava , gerek Türkiye kamuoyunda,
gerekse de uluslararas kamuoyunda aç a ç kmas na hizmet etmeli.
Yine ayaklanma her zaman planland gibi sonuç vermez. Ayaklanma
ras nda güçlü bir merkezi denetimin de olmas gerekiyor. Bu konuda
benim Parti Önderli i'ne bir önerim olacak; televizyon yay nlar yap labilir, korsan televizyon yay nlar ... Bu imkân bir anlamda baz alanlarda vard r, yarat labilir. Her ayaklanma bölgesine, bir korsan televizyon sistemi kurulabilir. Böylece denetim de daha güçlü sa lanabilir.
---.: Evet...
X.: imdi esas serh ldan alanlar zaten silahl r. Buna ek olarak
metropollerde silahl milis gücümüz örgütlülük ve irade güç sa lama
bak ndan çok zay ft r. Serh ldanlara en büyük gücü verebilecek bu
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alanlarda silahl ve silahs z gücün örgütlenmesi meselesi, esas dikkat
edilmesi gereken bir olayd r. Ki buralarda dü man n kendisini çok rahat hissetti i yerler vard r. Bu alanlarda mutlaka öncelikle silahl ve
buna paralel olarak da siyasal serh ldanlar n gerçekle mesi gerekiyor.
---.: imdi ele ald
z hususlar da
k ve teknik yan a r basan
hususlar oluyor. Fakat ayd nlat lmas gereken baz hususlar parçal da
olsa gösterilmeye çal ld . Her eyden önce bu ayaklanman n hedefi ne
olmal r sorusuna cevap vermek gerekiyor ve hatta ona da cevap
vermeden önce ayaklanma gerçe inin tan
yapmak gerekiyor. Günümüz ko ullar dikkate alarak bir ayaklanma i ine giri memiz gerekiyor.
çerisinde bulundu umuz ko ullarda, Kürdistan' n orijinalitesinde
bir ayaklanma, bir defa dü man n ak l almaz tedbirlerini, özel sava ve yine her türlü reformist sahtekarl zor-bela a arak gerçekle tirilir. Bu hususu çok iyi kavramak gerekir. San ld gibi, keyfimizin
istedi i gibi haz rlayaca
z bir ayaklanma gerçekli i söz konusu de il.
Ayaklanman n e ine gelmek
Ba ba na siyasi bir geli medir
Ayaklanma pozisyonunu yakalama, ayaklanmay a
za alma,
hem de "ayaklanmaya cesaret edebiliriz" demek bile, kendi ba na büyük bir geli medir. Özel sava bu kadar tedbiri niçin al yor? Ayaklanma
düzeyine gelmemek için. Reformizmi niye giderek bir yöntem olarak
dayat yor? Devrimci ayaklanman n önüne geçmek, içeri inden bo altmak, terörle sindirmek ve böylece tasfiye etmek için. Tekrar belirtelim
ki, bu hususa çok iyi dikkat etmek gerekiyor. Partimizin ilk defa Kürdistan tarihinde ayaklanma pozisyonuna gelebilme, yürüttü ü sava la
ayaklanma sürecine i lerlik kazand rma ve onun ko ullar na el atma
olay çok iyi görmek gerekir. Bir yerde yirmi y ll k direni tarihi, Türkiye'deki devrimci faaliyetleri de dahil edersek, böyle bir ayaklanma
durumunu yakalamak içindir. Ayaklanma süreçlerine salt tekniki bir
olay veya "istersek imdi yapar z" biçiminde yakla mamak gerekiyor.
Bu a amaya yüz binlerin amans z sava
yla ula yor. Burjuva yönetiminin, feodal i birlikçilerinin muazzam pasifle tirici, dü ürücü, da ortam nda ve yine siyasi, askeri düzeyde özel sava a nefes ald rmaz
muazzam devrimci sava taktikleri hayata geçirilerek, bu temelde halka dayanan bir öncüyle sava m verilerek ayaklanman n e ine gelinmi tir. Dolay yla bu durumu çok esasl görmek, esasl ele almak
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önemli bir geli medir. Ayaklanmay , dayanaca uzun süreli bir sava n
parças ve en önemli a amas olarak görmek esast r. Buna, yakla lm r diyoruz. Birinci tezimiz budur.
Ayaklanma için imdiye kadar yürütülen faaliyetler, ayaklanmay
pratikte geli tirebilecek bir düzeye, bir kitle cesaretine, psikolojisine,
askeri örgütleme a amas na getirebilmi tir. Öncünün içte ve d ta yürüttü ü faaliyetler, bu temelde bir ba ar imkân vermi tir. Bu her ey
de il, ama çok önemli bir ön ko uldur. Ayaklanmay dü ünürken bu ön
ko ulu birinci tez olarak özenle göz önüne getirmek gerekiyor.
er birinci tezimiz do ruysa, ikinci tezimiz de; ard ndan gelecek
olan çok önemli bir f rsat bilip, hem de yüzy n bir rüyas ve f rsat
olarak bilip bütün gücümüzle önümüzdeki görevlere yüklenmektir.
Gerek kitlenin psikolojik örgüt düzeyi, gerekse öncünün psikolojik örgüt düzeyinde ne kadar bilinç eksikli i olursa olsun, yakalanan durum
kendi ba na aylarca ertelemeye terk edilemez. Yine üzerinde herhangi
bir tarzda devrimcilik yap lamayaca gibi, özellikle de "kendili inden
bir geli medir" eklinde de erlendirilemez. Bu di er güçlerin, reformizmin ele almak istedi i bir biçimdir. "Kendili inden bir geli medir,
do al olarak mesele iyi konuluyor" biçiminde bir yakla m asla gerçekçi olamaz. Tam tersine, çok bilinçli, çok büyük bir fedakarl kla, önderlikle gelinen bir a amad r. Böylece buna imkânlar ne kadar az olursa
olsun, hatta haz rl k düzeyi ne kadar yetersiz olursa olsun, hem öncü,
hem de halk aç ndan anlam verebiliriz. Buna ra men ayaklanmay yaatmak vazgeçilmez bir ad md r. Mutlaka içine girmek gerekir. Devrimci de erlerin kazan lmas n anlam n do al sonucu budur.
Hiç kimse kendi keyfine göre ne bu birinci tezin gereklerini göz ard
edebilir, ne de "biraz daha uzatal m" diye reformizmin en belirgin yakla m tarz
sergileyebilir. "Gelece e de erteleyebiliriz, haz rl klar ve
örgütlülük azd r, dolay yla keyfimizin istedi i gibi uzatabiliriz" demek
yanl r. Kat m bu anlamda Kürdistan aç ndan vazgeçilmez bir ans
olarak kendisini gösteriyor. Bir ayaklanma kat
, bir haz rl k kadar
önemli bir f rsat olarak da de erlendirilmeli diyoruz. Bunun gerekçelerini uzun uzun anlatt k. Dolay yla keyfimize göre erteleme veya geçmi te hiçbir ey olmam gibi, bir de dönemin esas özellikleri sanki her
zamanki gibiymi eklinde de erlendirip hareket etmek yanl bir yakla md r. kinci tez böyle formüle edilebilir.
Üçüncü tez olarak, hedef meselesi gerçekçi konulmal r. Bu a amada tam bir ba ms z Kürdistan hedefi ne kadar gerçekçi gibi görün34

müyorsa da, siyasi iktidara a rl
koymama, hatta geçici ve s rl
bir iktidara ula mama da kabul edemeyece imiz bir durumdur. Örnein, bir Filistin gibi, hatta ba ka alanlardaki bir çok ayaklanma süreçlerinde ya and gibi, salt gösteri olsun diye baz ekonomik hedeflere
yönelmekle, baz bask lara kar olmakla, baz resmi veya özel günlerde
kitleler bayram yaps nlar diye mahalli ve bazen siyasi yan a r basmayan bir tutumla da ayaklanma içine girilemez. Hedefler basit ekilde
biçilemez.
O halde, ara yerde bir çok karma k durum ve hedef söz konusudur.
Alan vard r, bir parça özgür vatanda, bir devrim hükümeti kurmaya
kadar gider. Alan vard r, dü man n siyasi, askeri hedeflerini önemli
oranda parçalar ve dü man ikili bir iktidara zorlayabilir. Alan vard r,
dü man n beyaz bölgesidir, denetimi alt ndad r. El koymadan, vurmadan, siyasi gösterilerle geli me sa lanmak istenebilir. Görülüyor ki tek
düze, her ehir için ayn anlama gelen hedef saptamas gerçekçi de il.
Ayaklanman n hedefinin, özellikle daha önceden gördü ümüz gibi,
silahl mücadeleyi yo unla raca
z bölgede, örne in Botan diye tabir etti imiz alanda gerçekle tirebiliriz. En çok dayanaca merkez ve
cephe gerisi gibi bir yer olacakt r. Silahl mücadelenin burada tüm gücümüzle geli tirilmesiyle, özellikle gerilla ordula mas n geni li ine
ve derinlemesine oturtulmas yla, buradaki ayaklanmalar fiilen dü makoparmay veya dü man mümkün oldu u kadar atmay hedefler.
ehirlere ise d ar dan gerillan n korumas , içerden de mahalle milisleriyle sonuna kadar bir çat ma durumuna da girilebilir. Yine ehirlerde
ve k rlarda tam denetim geli tirilebilir. Önemli oranda silahl ayaklanma durumlar ya anabilir.
Yani hedef iktidar yakalamay , iktidar gibi hareket etmeyi içeriyor.
Dü man n otoritesi alabildi ine daralt lm , varsa bile bir kaç garnizonla s rland lm gibi olacakt r. Halk n tam kat
sa lan p denetimi
gerçekle tirildikten sonra, dü man n sivil i birlikçilerini b rakmamak,
korucu gibi konumlar -art k olsa bile- Türk ordusu bünyesinde ya ayabilecek bir duruma getirmek, ehirlerin de art k dü man n içinde
rahat gezemedi i - imdiden uç verdi i gibi bir yerde b rakmak zorunda
kald - bir durumu yaratmak gerekmektedir. Yine k rsal alanda ve
köylerde benzer pozisyonu yaratmak, buralar için de geçerlidir. Bu tip
bölge anlay lar , ko ullar elverdi inde Garzan'da da, giderek
Dersim'de de veya bir ba ka alanda da uygulamaya geçirilebilir. Haz rk ve ba ar , ad mlar n bu temelde at lmas na ba
r.
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kinci bölgelerdeki hedefler biraz daha de ik çizilebilir
kinci bölgeler de asl nda imdiden önemli oranda mücadelenin yaand
bölgelerdir. Sayd
z birinci bölge d nda, bu bölgelerde
silahl mücadele de vard r, serh ldanlar da vard r. Bizim buraya dayataca
z hedefler, birinci bölgenin içinden geçti i bir biçime kavu turma, yani ehirlerde de art k denetimi halk gücünün eline geçirme,
rsal alanda da en az ndan silahl güçleri rahat hareket eden, iyi oturan bir gerillaya ula rmad r. Buralar önemli oranda ikili iktidar içindedir ve biz a r basmasak bile, dü man n da fazla a r basmayaca ,
siyasi yönden tam denetim d b rak lsa, dü man askeri alanda da
epey s rland rmak eklindedir. kinci alan n en tipik ayaklanma biçimi de bu hedefine uygun olarak zaman zaman silahl , zaman zaman da
sivil, siyasi olacakt r. Yine d ar dan da silahl güçlerin zaman zaman
girip silahla takviye ederek ayaklanmay korumas ve bunun yan nda
bir ehrin siyasi gösterilerini de pe i s ra getirmesi gerekiyor.
Üçüncü bölgeye Türkiye metropolleri de dahil edilebilir
Buralar Kürdistan' n yeni yeni aç lan bölgeleridir. kinci bölgelerde
yürüyen mücadele biçimlerini, bu üçüncü bölgelerde geli tirerek ikinci
bölge seviyesine getirme hedefi konulabilir. Yani kaba anlamda tasnife
tabi tutuyoruz. B çakla keser gibi bu alanlar ayr
lamaz. Süreç içinde
bir de ayaklanma süreçleri h zl oldu u için, her an bir bölge pasifle ebilir, buna kar k bir bölge de aktifle ebilir. Birinci bölge konumuna
do ru bir yere gelinebilir. ematik yakla mamak gerekiyor. Buna mücadele sürecinin belirleyece i bir durum olarak bakmak gerekiyor.
Ama en çok belirtilmesi gereken husus udur; iktidar çok zorluyoruz,
iktidar halk ad na yakal yoruz önemli oranda. Geçici ve parçal bir alan
da olur. Di er alanlar n da eylemlili i, muazzam siyasi bir eylemliliktir.
Dü man n siyasi denetimini tasfiye etmedir, askeri gücünü de s rlanrmad r. Bu da ne anlama geliyor. Halk ba ms z olmasa da, ba ms zk için çok ileri bir a amaya ula ma anlam na gelir. Halk için özgürlük
önemli oranda gerçekle iyor. Yine dü man denetimi çok zay flat yor.
Bu anlamda bizler için ba ms zl k eylemi boyutlan yor.
çinden geçti imiz sürecin karakteristi i böyledir. öyle ki, reformistlerin, emperyalizmin reformist çözüm yolu da dâhildir. Kürdistan
Devrimi'nin olas bir ayaklanma ile daha da t rmanaca öngörülebilir.
Oldukça ba ms zla
lm parçalarla birlikte özgürle tirilmi devrimci halk gerçe ine dayat lan taktik; ki taraf n da terörizmine hay r,
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bu a amada Kürdistan için ba ms zl k dü ünmek bir hayaldir, halk için
bir iktidar dü ünmek hayaldir, yap lmas gereken, kuzu kuzu dü man n
tam askeri ve siyasi denetimi alt nda ya amakt r" takti idir.
Güneyde dü ündükleri gibi ne halk n silahl savunmas , ne meclisi
ve ne de ba ms zl vard r. Burada yap lmak istenen, teslim al nm
bir halka, sahte bir Kürtçülük, güvenilmez baz sahte reformlar dayatma veya devrimi özünden bo altma temelinde öngördü ü bir Kürt partisi kurma ve bir de resmi kanunlara göre çal an, Kürdistan'da i birlikçiler arac
yla otonomiyi, özerkli i hedefleyen bir taktikle kar
kar yay z.
Emperyalizmin ve özellikle de Türk sömürgecili inin "Kürt reformu" ad alt nda piyasaya sunmak istedi i bir taktik de budur. Ve bu
taktik için örgütlendirilmek isteniyor. Görünü te "PKK'de gelebilir,
PKK'ye reform dü ünülebilir" deniliyorsa da, asl nda bu taktik özünde
devrimi tasfiye etmeyi amaçlayan, en tehlikeli yakla mlardan birisidir.
Bizde de dikkat edilmezse, özelikle son ortaya ç kan provokasyonlar n,
1983-86-88 ve 1990-91 provokasyonu da esas itibariyle dü man tarandan bu amaçla örgütlendirilmi ve bu provokasyonlar n temsilcilerine yasal zemin sunulmaya çal lm r. Hatta denilebilir ki, dü man n
zindan politikas , gerillaya dayatt pi manl k politikas -bunlar infaz
yasas , pi manl k yasas r- gibi, günümüzde dayatt "Kürtler gazete
karabilir, yar n da parti kurabilir" eklindeki politikalar n tümü, özel
sava la birlikte yürütülen kar -devrimci çabalard r. Bu politikalar da
reformist maske alt nda uygulamaya geçiriliyor.
Dolay yla onlar n hedefi, gerici bir hedeftir ve devrimcilerin buna
dikkat ederek reformist hedefler istemini sürekli bo a ç karmak gibi
bir görevleri de vard r. Örne in bir Güney Kürdistan'da uygulamak istedikleri otonominin amac , Kürt halk n devrimci enerjisini bo a ç karmakt r. rk y ld r ba arm lar ve en son bir hamleyle de tümden baarmak istiyorlar. Bu nedenle de Güney Kürdistan'daki bu tehlikeyi göz
önüne getirerek, devrimci serh ldan takti ini i letmek ve yine Kuzeyde
haz rlanmak istenen sahte Kürt reformunu de erlendirip bo a ç karmak için, devrimci hedeflere s s ya ba kalmak gerekiyor.
Dördüncü tezimiz; araçlar veya biçimler meselesidir. Buras biraz
karma kt r. Siyasi yan a r bast kadar, askeri yan da a r basan
ayaklanmalar olabilir. Yani ayaklanmalar n içine silah da girecektir.
Silahl ve silahs z biçimleri de denenecektir. Kald ki bu da mevcut bölgelere dayat lacak hedeflere göre belirlenir. Bu, üphesiz bütün alanlar
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ve hedefler için ayn biçimde ileri sürülemez. Ayaklanman n biçimi çok
çe itli aç lardan ele al nabilir. Bir bakars z, tam di e di bir silahl
sava m sonucu, bir ehri belli bir süreyle s rl olarak elde tutma olur.
Bir bakars z ayaklanmada srarla silahtan kaç nma olur ve bu do ru
bir devrimci tutum olarak kendini dayatabilir.
Halk milisleri ehirlerde iyi bir haz rl k içinde olmal r. Mahalleler
gerekti inde milislerle savunulmal r. Milis, gerillan n bir alt basama
olarak i lev görmelidir. E er hemen kat lmazsa da, halk n silahl haz rda olmal r. Gerekirse bir gün ortaya ç kar p silahlar kullanabilecek düzeye getirilmelidir. ehirler bazen tutulabilir. Devrimci yönetim alt na günlerce al nabilir. Art k baz bölgelere göre ve o bölgeler
etraf ndaki gerillaya göre ehirler daha kal olabilir. Bununla birlikte
oradaki hedeflere yönelmemiz de tam dü ürme, yani devletin resmi
kurumlar na el koyma temelinde de olabilir. Ve kolay kolay terk etmeme, kolay kolay dü man n giremeyece i bir duruma getirme yakla
kendini dayatabilir. D tan gelen gerilla da sald rabilir. Yine içte bizzat
gerekli haz rl klar yap larak, silahl eylem biçimleri bulunabilir.
Özellikle da k alanlardaki ehirlerin durumunu daha de ik ele
almak gerekir. Silahla girmek, silahla gösteriler yönlendirmek, halk
aya a kald rmak önem kazan r. ehrin büyüklü üne, küçüklü üne göre
bir biçim dayat labilir. Yine köyler vard r. Köyler tam bir silahl gücün
denetimine al nabilir. Bir çok köyle Halk Sovyeti, Halk Meclisi temelinde denetim kurulabilir. Bir çok köy ve ehir kurtarma dü ünülebilir.
Baz köyler, savunma birlikleri taraf ndan korunabilir. Köy savunma
birlikleriyle, mahalle savunma birlikleri bu dönemde epey i yapabilirler. Özellikle k rsal alanda, devletin temsilcilerini ve baz i birlikçilerini
bar namaz duruma getirece iz, hem de yayg n bir biçimde yapaca z.
Demek ki eylem biçimi, bir çok mahalli iktidar y yor. Veya buna
güç getiren uygun bir eylem ve uygun bir örgütlenme olay r. Eylem
rsal alanda daha fazla rol oynuyor. Fakat ehirlerde de epey rol oynam yor de il. Gerilla sadece halk gösterileriyle de il, iyi örgütlendirilmi , iyi haz rlanm savunma birlikleriyle güçlü rol oynar. Halk n
iktidar gösterilerine de girer. K rda ve ehirlerde büyük yürüyü ler
düzenlemek gerekir. Bu yürüyü lerin belli bir savunma alt nda yürütülmesi önemlidir. Gerilla ile biraz iç içe olabilir. Büyük ehirlerde büyük gösteriler yap labilir ve her büyük gösteri, bir ehri siyasi yönden
tam kazand rmay hedeflemelidir. Bir Diyarbak r için özenle haz rlanacak bir çok büyük gösteri, art k buray sömürgecilerin denetiminden tam
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karabilmelidir. Çok yayg n bir biçimde gösteri takti ini hayata geçirerek, siyasi bak mdan Kürdistan' n belli ba bütün ehirlerini dü ürmek, k rsal alanlar da bu konuda tümden kontrol alt na al namaz bir
duruma getirmek ve haz rdaki örgütlülük düzeyini, eylem biçimlerini
mevcut hedeflere göre yeterli k lmak gerekir.
Yine ayaklanma a amas nda önemle üzerinde durulmas gereken
bir nokta da, Kürdistan'da yayg n olan camileri, Ulusal Kurtulu Mücadelemizin propagandas n yap ld merkezler haline getirmektir. Bu
konuda s rl baz çal malar z olsa da yeterli de ildir. Camileri bir
bütün olarak dü man n denetiminden ç karmak gerekir. Bu çal malar
çok yönlü yürütülebilir. Örne in, Cuma günlerinde hutbe okunduktan
sonra, ya o caminin imam , ya da bir cepheli, ERNK ad na cemaatin karna ç kar larak içerisine girilen ayaklanma sürecine ve bu sürecin
dayatt görevlere ili kin konu malar yapabilir. Ayaklanmaya ve Ulusal Meclis çal malar na destek ça
yap labilir. Bu çal ma do ru
tarzda ele al rsa, güçlü sonuçlar al nabilir. Bu sonuçlar da ayaklanmaya yans rsa küçümsenemez düzeyde bir destek sunulmu olur.
Be inci tez olarak da; ayaklanma sürecini, ani parlamal bir ayaklanma biçiminde geli tirmek yerine, uzun bir süreye yaymak gerekir.
Güncellik kadar süreklili i de beraberinde dü ünmek önemlidir. Düzenleyece imiz ayaklanmalar k sa vadeli amaçlarla de il, uzun vadeli
amaçlarla birlikte dü ünülecektir. Dar amaçl ve k sa süreli ayaklanmalar yerine, dar ve basit bir ekonomik amac da olabilir, bununla birlikte
siyasi amac da t rmand racak ve k sa bir sürede de gerçekle tirilecek
olan, fakat daha ileri bir sürenin de bir ön a amas olabilecek bir biçimde düzenlemesi gerekiyor. Birden bir serh ldanla, eylemle de her
eyi "kazan z veya kaybedebiliriz de" yakla
içinde olmamak gerekiyor. Fakat çok kendili indenci bir ekilde "ne de olsa uzun sürelidir"
deyip kendini tam katmama gibi bir yakla ma da f rsat tan mayaca z.
Günün yirmi dört saatinde tam bir ayaklanma ruhuyla, bunun keskinli iyle ve taktik önderli iyle yakla rken, ayaklanmay bir günün i i
de il, uzun bir süre i i olaca
da göz ard etmemek gerekir. Sab rl ,
uzun vadeli, basitten karma a bir ayaklanma süreci içinde oldu umuz, ama asla günün de öyle s radan bir gün olmad
unutmayarak,
sanki bir günde halledebilece imiz görevler varm gibi bir yakla m
içinde olmak gerekiyor. Yani çok derli-toplu, dolu dizgin bir taktik anlay kadar sabr n da, olgunla man n da gere ini göz ard etmemek
gerekir.
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Alt nc tezimize göre, bu ayaklanma süreçlerinin kitlelerin örgütlenmesi için çok gerekli oldu unu, yani ayaklanman n bir örgütlenmeyi
nas l gerekli k ld
bilmek gerekir. Ayaklanma olmadan halk n geni
bir ekilde örgütlenmesine gidilemeyece i gibi, hiçbir haz rl a, örgütlülü e dayanmadan ayaklanma da olmaz. kisi aras ndaki seçimi çok iyi
yapmak önem ta r. Nerede bir ayaklanma varsa halk daha çok örgütleme, nerede örgütlülük varsa bir ayaklanmay daha iyi geli tirme esas
al r. Bu ayr
mükemmel yapmak gerekir.
Yine ayn durum eylem için de geçerlidir. Kendili inden bir eylem
beklemek ne kadar mümkün de ilse, "bir eylem her eydir, eylemlili e
kal m da ne olursa olsun" gibi bir yakla m da uygun de ildir. Bir eylem yaratmak çok önemlidir. Fakat bu eylemin her ey olmad , bir
n sorun do uraca ve bunun da pe inen kabul edilmesi gerekti i,
içerisine girilecek yakla mlarda sürekli kendisini hissettirmelidir. Kitleleri devrimci sava a götürürken ayaklanma çok önemli bir f rsatt r.
Örgütlenmeyi, eylemi bizzat geli tirir. Asgari bir düzeyde ba layarak
örgütlemeyi ayaklanma takti i ile azamiye ç karmak gerekir ve tabii ki
bunun bir ön ko ulu da gerillayla iç içe geli mesi gerekti idir. Ayaklanma kitleyi siyasi olgu haline getirirken ve bu ayn zamanda çok
önemli bir ko ul durumundayken, yine bu yeni durumdan hareketle
kendisini vazgeçilmez bir ko ul biçiminde ele alarak kal k ld ve
ordula maya tam ula rd teziyle hareket etmek gerekir.
Ayaklanma sürecinde yedinci bir tez olarak da, gerilla büyük bir geli me kaydedecektir. Gerilla ordusuna binlerce ki i akacakt r. Bir ayaklanma deneyimi, hemen hemen bütün bölgelerde ve özellikle de birincil hedeflere sahip olan bölgelerde halk ordusunun ç gibi büyümesi
demektir. Ayaklanma kendi içinde halk siyasi olarak tam bir ordula maya ve halk milisini de çok yetkin bir biçimde geli tirmeye götürürken, bu temelde gerilla ordusuna da muazzam bir a ama yapt yor.
Zor-bela ayakta kalan alanlarda güçlü beslenmeyen bir gerillaya, güçlü
ayakta kalma zeminini sunma, çok taze kanla besleme ve güç aktarma
gibi bir sonucu do urur.
Demek ki gerilla ordusu ayaklanmaya bir eyler verirken, çok eyler
de alacakt r. Buna göre gerilla alanlar n imdiden haz r tutulmas , on
binlerin gerillala
lmas n planlanmas , özellikle üs yerlerinin belirlenmesi, binlerce sava
n e itilmesi, sevk-idare, lojistik vb. sorunlan halledilmesi, bizim ayaklanma tezlerimizin belli ba lar ndand r.
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Tam siyasi sonuç elde etmek için ayaklanma demiyoruz; daha büyük
bir gerillaya ula mak için ayaklanma diyoruz.
Gerilla ve ayaklanma, gerillay dev gibi bir at mla derinli ine ve
geni li ine büyütme ko uluna ba lan yor. Güçlü bir ayaklanmaya ba vurmadan gerillay geli tiremeyiz, ayakta tutamay z, kal k lamay z.
Bunun için ayaklanma gereklidir. Yine ayaklanman n do al bir sonucu
ve resmi ifadesi olarak Ulusal Halk Meclisi ve Kürdistan'da bir ulusal
iradenin ortaya ç kmas gerekir.
Sekizinci a ama olarak; belki bir devletle meye gidemeyiz, ama
halk n temel iradesinin belirleyici gücü, en yüksek karar organ ve Ulusal Kurtulu Devrimi'nin resmi bir Ulusal Meclisini ortaya ç karacakt r.
Nitekim Ulusal Meclis, ayaklanman n en önemli bir siyasi amac r.
Ulusal Meclis gerçekten de içinde bulundu umuz süreçte bir Ulusal
Devrim Meclisi gibi çal acakt r. Ve devrimin Kürdistan çap nda tart p karara ba lanmaya çal ld , ayr ca bir denetim organ i levini
gördü ü ve bir yürütme gücünün ortaya ç kar ld bir organ rolünü
oynayacakt r. Tam bir hükümet olmasa da, hükümete benzer bir yürütme gücünü kendi ba ndan ç karacakt r.
Bizim Kürdistan'da bu a amada öngördü ümüz ayaklanman n
önemli bir siyasi hedefi budur. Meclise ili kin reformist-otonomicilerin
yapt çal malar n, bir meclisi de il, tersine onu özünden bo altmaya
çal arak, imdiye kadarki konumlar
daha üst bir düzeyde sürdürmede bir k f yapmay , dolay yla bir uydu meclisi yaratmay hedefledi ini biliyoruz. Bu nedenle herhangi bir meclisi de il, devrimci bir
meclisi dü ünüyoruz ve bunu da ayaklanman n amac yla s
s ya
ba lant biçimde yerine getirmek göreviyle kar kar yay z. Yine bunun do al bir sonucu olarak gerek meclis seçimi için yap lacak bir propaganda çal mas yla ayaklanma süreci içinde adaylar n ortaya ç kalmas , halk ne pahas na olursa olsun temsil edecek, devrimin yasalana ba
kalacak, ulusal ç karlar gözetecek bir adaylar sisteminin
geli tirilmesi gerekiyor.
Ayr ca meclis çal malar na veya seçim takti ine ba olarak bir referandum da dü ünülebilir. Bir referandum fikri, özellikle u amaçla
yerindedir: "Kürdistan' n ba ms zl k ve özgürlü ünü esas alan, ama
it ve özgür temelde bir birli e aç k m
z?" sorusuyla, Kürdistan
halk n nabz harekete geçirmek... Yine onun ezici bir ço unlu unun,
it ve özgür bir temelde gerçekle ecek bir birlik için, "ba ms z ve
özgürlükten yana m
z?" sorusuyla kendi kaderini uluslararas alan41

da da gündemle tirip resmi bir karar düzeyine getirmek... Yani ba mzl k ve özgürlük karar , e it ve özgür temelde birli i de esas alan bir
çerçevede resmile tirmek bu ayaklanma sürecinin di er bir hedefidir.
Dokuzuncu tez olarak; ba ms zl k ve özgürlük referandumunu
yapmal z. Ayn zamanda kom u halklar veya uluslar da e er istiyorlarsa, ortak bir birli in e it ve özgür bir temelde olabilece ini bir seçenek olarak halk za sunal m. Elbette ki bu konuda haz rl klar z
süreklidir. Bahsetti imiz gibi partimiz, ba ba na bu e it ve özgür
temele dayal birli in haz rl
r.
Onuncu tez olarak; bütün alanlarda yürüttü ümüz faaliyetler, bir
anlamda ayaklanma haz rl
r. Daha imdiden yurt d
bunun için
haz r tutuyoruz. Hatta çok a r bask lar olursa, halk
bir yandan
gerilla biçiminde da lara çekebiliriz. Bir yandan da cephe gerilerine
ta rabiliriz. Kuzeyden Güneye bir y nak da yapar z, Do uya da y nak yapabiliriz. Öte yandan da Türk halk
harekete geçirmek, yine
metropollerde ordu içinde yan çal malar yapmak ve bunun propagandas sürekli geli tirmek yerindedir. Diplomasi kanallar olu turup
harekete geçirmek, ayaklanma süresi boyunca daha da imkân dahilindedir. Yine dü man siyasi görü meden yanaysa siyasi görü me kanallar aç k tutmak, bunun için de siyasi yöntemleri devrede tutmak bu
çal malar n bir gere idir. Nitekim imdiye kadar da bu konuda baz
çal malar yürütülmeye çal lm r. Özellikle diplomatik alan iyi harlamak gerekiyor. Devrime hizmet eden bir diplomatik çal ma tarz na da güç vermek gerecektir.
Sloganlar düzeyinde bu yeni dönem çal malar
öyle ifade edebiliriz;
-Ya bir parça ba ms z Kürdistan, ya ölüm!
-Ya halka özgürlük, ya ölüm!
-Ulusal Meclis için ileri!
-Silahl halk ayaklanmas na haz rlanal m!
-Her kentte bir ayaklanma!
-Kürdistan k rlar n her taraf nda devrim ate ini tutu tural m!
-E it ve özgür temelde birlik istiyoruz!
-Dü man n her türlü dayatma ve reform taktiklerine hay r!
-Dü man n hükümetinde yer almaya, onun denetimi alt nda bir otonomiye ve özerkli e hay r!
-Topyekün devrimci bir sava için ileri!
-Her ey devrimci sava için, her ey ulusal kurtulu cephesi için!
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-Aram zdaki tali çeli kileri ikinci plana b rakal m, temel hedeflerde
birle elim!
Döneme dayat lmas gereken sloganlar daha da çe itlendirebiliriz,
tabii yerine ve zaman na göre olmal r.
imdi içinden geçti imiz süreç, bir haz rl k sürecidir. Belli ki bu harl k süreci de ik alanlarda, de ik biçimler arz ederek sürecektir.
imdiden baz yerlerde ayaklanma gibi durumlar ya an rken, baz yerler de yeni uyan yor. Daha pratik bir ayaklanma komitesine üphesiz
gidilecektir. Genel bir ayaklanma komitesi gerekir. Yine hemen hemen
bütün alanlar için alt komiteler gerekir, koordinasyon çok önemlidir.
Daha imdiden bunlar geli tiriyoruz. K r- ehir ba lant
ve sürekli
ileti im a lar geli tirmek önemlidir. Hiç üphesiz Parti Önderli i'nin
ayaklanma koordinesiyle iç içe olmas önemlidir. ç ve d ba lant lar
en üst düzeyde geli tirmek ve hatta alt düzeylere ta rmak önemlidir.
Yine yay n organ geli tirmek ve sürekli bildiriler aktaran bir yay n
komitesinin olu turulmas çok önemlidir.
Bütün bunlar bir ayaklanma plan içinde dü ünülmesi gereken hususlar oluyor. Fakat ba ta da belirtti imiz gibi, çal malara i lerlik kazand rmak için her eyden önce devrimci militan olmak gerekiyor.
Devrimci militanlar olmadan, çok becerikli ve çok usta bir ekilde bu
e göre kendini defalarca haz rlayan militanlar z olmadan, bu söylenen ve oldukça da zorunlu olarak yap lmas gereken çal malar, ac ve
yenilgiyle kar kar ya kalabilir. Özellikle de öncü art , bütün artlar n
önünde gelir. Öncünün en üst düzeyde sorumlulu u kendinde duymas ,
zaferin ve ba ar n temelini kendi öz prati ine ba lamas artt r. leri
kendi ba na b rakacak bir durumumuz yok, yine öyle sa n-solun yarna ko arak bir ayaklanmay ilerletmemize imkân yok. Öncü ba ada, ba ar zl da kendi yeteneklerine, kendi çabalar na ba layarak yola ç kmal r. Güç getiriyorsa elbette önemlidir. "Ben burada bu
ayaklanmay yürütmeliyim. Gözüme kestirdim, haz rl
yapt m, sonuçlar na katlan yorum" deyip sava cephesinde takti i oturtacakt r.
"Partimiz vard r, Parti Önderli imiz vard r, gerillam z vard r, ben bir
eylerle u ra m, kar
m onlar tamamlar" demek, sorumsuz ve
affedilmez bir yakla md r. Hiç üphesiz parti de, Parti Önderli i de,
gerilla da katk sa lar, ama bu senin yerine getirece in göreve yan lg ,
gafilce ve sorumsuzca yakla may asla kabul etmez... Tam tersine daha
fazla sorumluluk, daha fazla ba ar kendisinde do uran bir ruh, bir
mant k, bir çaba yetkinli i, yeterlili i içinde olmas
art k lar. Bu te43

melde parti öncüleri, militanlar görevlere yakla abilirler. Mevcut
ayaklanma sorunlar na ve gerçekle tirme görevlerine ili kin bu hususlar k saca böyle belirtebiliriz. Tart malar biraz daha derinle tirilebilir.
Bu temelde zaman z var. Mümkünse bütün çal ma birimlerimizde
bu temel hususlar dâhilinde bir tart may yayg nla raca z. Hiç üphesiz böylelikle daha ayr nt ve daha da yetkin k nabilir. Sonuçta çok
daha sa lam kararlara ula labilir. Ayaklanma sorunlar ana hatlar yla, tezler düzeyinde belirttik. Daha ayr nt karar ve hatta ayaklanma
yönetmeliklerine kadar ula abiliriz, ula mal z da. Özellikle daha pratik ayaklanma komitelerini haz rlad
zda, görevlendirmeler ve çamalar tarz na hâkim k nmas gereken yönetmelik esaslar somutla labilir. Ayr ca alan belirlemelerini daha somut yapabiliriz. ehir ve
bölge çerçevesinde, ülkeyi ayaklanma alanlar na taksim etme i leri
daha da kolayla rabilir. Ülke genelini esas alan yakla m tarz kadar,
ehirleri esas alan ve onunla ba lant bölgeleri içeren bir parçal yakla m da gereklidir. Demek ki bir de parçalar esas alan bir yakla
geli tirmeliyiz. Bu tip bir yakla mda genel yakla
n içine daha da somut oturtulursa ve bir de buna verilmesi gereken gücün haz rl k düzeyini de iyi tart rsak, sonucu daha iyi kestirebiliriz ve bundan sonras
da art k devrimci militan n çal mas na ba oldu unu kestirmek imkân dahiline girer.
imdilik bu çok tarihi ve bütün ko ullar n art k içine girmemiz gerekti ini adeta dayatarak gündemimize soktu u ayaklanma gerçe imize böyle yakla yoruz. Her geçen güne artan bir sorumlulukla yakla arak, dü üncesi bile insan heyecanland ran, ama kendisini insan yüreinin a na kadar getiren böylesine çal malara girmek tarihi bir f rsat
oldu u kadar, yan lg yakla mlar n da en bedbaht k naca bir var
olma, bir ya ama gerçe i oluyor. Öyle basit ve yüzeysel yakla m göstermek, kat m içinde olmamak, bu dönemlerin kabul edemeyece i bir
tutumdur.
Ayaklanma dönemleri ola anüstü ki ilik ister
Ayaklanma dönemleri ki ili in kendinde yarat lmas , sonuna kadar devrimcile mesini ister. Bu dönemler büyük devrimcile tirici, özelikle Kürdistan halk söz konusu oldu unda, onun tamamen saniyesi
saniyesine bin y ll k kölelik paslar temizleyici ve zincirlerini parçalay özellikte olan dönemlerdir. Dolay yla bir halk için devrimcile me ne kadar s rs zsa, öncü için de bu daha fazla s rs zd r. te bu
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dönemin hakk
vermek, bütün gereksinimlerini kar lamak, zaman
bunun için mükemmel kullanmak, oldukça aç k bir biçimde böylesi bir
dönemin görevlerine feda olmaya haz rlanmak, en kutsal bir ya am ve
en yerinde bir kar kt r. Bunun d nda ba ka bir seçene in de olmagöz önüne getirirsek, bütün gücümüzle yetkinle me, derinle me
ve bütün ya am
kapsayan bir kararla rma, ba aran ya ama en
lay k olan r. Görevlere ve bize lay k olana böyle yakla rsak, ancak o
zaman yapt
z çal malar n bir anlam vard r.
Biz devrimciler olarak her zaman devrimci çal may böyle ele almas , görevleri mutlaka ba armas ve bu temelde halklar n sa lam
öncüleri olmas
bilmeliyiz. Halklara verdi imiz sözleri, ancak böyle
bir sorumlulukla uygulamaya geçirebiliriz ve bu temelde ba armaya
do ru gitmeliyiz.
Disiplin ordula man n esas r
renmek istedi iniz bir husus var m ? Baz hat rlatmak istedi iniz
konular olabilir?
"Genelkurmay yöntemleri" ba
gazetede gözüme çarpt . Bize hissettirmek amac yla m soruyorlar bilemiyorum. Biri HEP'li milletvekiline "Demirel dese hallet ' u i i', ben de bir-iki general ça p 'halledin'
diyece im. Ba
za ne gelece ini bilir misiniz?" diyor. Tehdit! Bir anlamda antajd r. Öyle bir sürü general de yollad , bir ey yapamazlar
herhalde, sanm yorum.
Uzun bir süreden beri tam sava formasyonuna gelebilmeyi tart yoruz. Buna ra men do ru-dürüst bir sava formasyonuna gelmemek
kabul edilemez. Buras n e itim yeri oldu unu bilmelisiniz ve ona
göre kendinizi tam pozisyona getirebilmeniz önemlidir. Bütün sonuçlayla sava göze alamayanlar, pratikte de sa lam ad m atamazlar. Muazzam bir duygusal yakla
, bilinçli yakla ma dönü türmek artt r.
Di er kamplardan da ald
z haberlere göre, gelenler kendilerini
yere at yorlarm . Ço u son derece çürütücü bir ya am n etkisi alt ndan
gelmi ler, ancak h zla kendilerini toparlamalar gerekir. Çok de ik
duygu ve dü üncelerle ortama geliyorlar, bu do ru de il. Sava n bütün
sorumlulu unu bir önderli e y mak veya bir kaç arkada a y mak da
do ru de il. Sorumluluk düzeyini yüksek tutmak gerekiyor. Gelmede
en çok zorland
z husus disiplin oluyor. Oysa disiplin ordula man n
esas r. Asl nda bu i i bir macera alan olarak görenler az de il. Hem
tarihi aç dan, hem güncellik aç ndan macerac kla, kendini konu 45

turmakla bir eyimizi veremeyiz. Yani bir dakikam , bir küçük zaman
parçam veremeyiz. Bu i te ciddiyiz. Bizim e itim imkânlar z yetersiz olabilir, ama bunu herkesin kendi sorumluluk anlay yla kapatmas gerekir. Sanki örgütten bir ey beklemeye gelmi ler ço u, sanki
örgüt onlar kurtars n diye gelmi ler. Bu yanl bir yakla m!
Buraya gelen ki i, kendi halk
kurtarmaya gelen ki i, baz köklü
davalar halletmeye gelir. Baz lar geliyorlar, "örgüt bana bir ey versin,
örgüt beni öyle yaps n" diyorlar. Bu çok yanl bir yakla md r. En
az ndan bir devrimcinin tutumu u olmal r; ben halk ma ne vereceim? Biz bunlar uzun süre alttan ald k. Me erki bunlar halk kurtarmaya de il, örgütten bir ey koparmaya gelmi ler. Yap bu temelde
gözden geçirdi imizde, böyleleri az de il ve köklü bir yan lg var ortada. u sözcükler bunu kan tlar; ki isel birçok özellik ortaya koyan ki i,
örgütten bir eyler isteyen ki idir. Kendisini kurtar olarak görmüyor,
örgütün kendisini kurtarmas istiyor. Biz bu yakla
reddetmeliyiz.
Sen kurtarmaya geldin, sen kurtulu amac yla geldin, sen kendi hastaklar beyan etmek için buraya gelmedin! Kurtarmak için sana teorik,
teknik, pratik eyler verdik. Bütün bunlar de erlendir! Daha fazla ey
örgütten istemek gerçekçi de il! O dü manla sava larak kazan r! Size
daralt lan dünyay , ancak dü man yenerek geli tirebilirsiniz. Bu anlamda küçük-burjuva ruh hali terk edilmelidir.
Kesinlikle bu yakla mlar n s f temeli küçük-burjuvad r
Bu sand
zdan daha fazla yayg nd r. Kurtar
k yerine kendini
kurtarma anlay vard r. Onu h zla terk edin! Çok yanl bir ekillenme
tarz r bu. Oldukça yanl r! Kazand rmaz, ki iyi kurtarmaz, çeli ir!
Ki iyi sürekli çeli kilerle iç içe b rak r. Her zaman unu da söyledik;
"karakter olarak, ahlaki bir özellik olarak, ben bu i lerde sorumluluk
üstlenmeye geldim, bela olmaya gelmedim" yakla
olmal r. Herkes
burada ba kas kendi yetmezli iyle rahats z etmeye hakk n olmabilmeli. Bizim gösterdi imiz iyi niyeti, ho görüyü hiç kimse ba ka türlü anlamamal r.
Ortaya ç kan baz örnekler bizi oldukça öfkelendiriyor. Baz arkada lar olumsuzluklar yla bizi bu noktaya getiriyor. Ba
zda biz güçlü
oldu umuz için de il, de ik bir ekillenme yaratmak için böyle hareket ediyoruz. Baz lar kendi haline b rak rsak örgütü bitirecek. Dü man n bunca çabalar yla yapamad
, kendi yaramaz ki ili iyle yapmak isteyenler var. Bunlar kendini bilmez tiplerden de öteye, ne idü ü
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belirsiz unsurlard r. Kendi olumsuzluklar ya atmak isteyenler varsa,
ad mlar
denk ats nlar. Yaramazl k, lümpenlik, dü künlük kötüdür.
Bu son ortaya ç kan dü manca yakla m, partiyi bilmezlikten kaynaklan yor ve ço unuz da h zla sürükleniyorsunuz. Kar -devrime sürüklenme güdüleriniz, suç i leme e ilimleriniz yüksek. Bu durum böyle
olunca, bir provokatörün sizin bu zay fl klar za el at p kullanmas ,
sizleri suç orta yapmas fazla zor olmuyor.
Sava ortam nda bunlar n hepsi cezaland
r. Suç ve ceza denilen
olay biraz göz önüne getirin. S rf cezayla y ld rmak iyi de il, biz ceza
sistemiyle e itimi fazla esas almak istemiyoruz. Bu böyledir diye en
tasfiyeci, en disiplinsiz davran lar da kimse dayatmas n. Oldukça kendini dar tutma, disipline gelmeyen, kendi kendisine do ru-dürüst biçim
vermeyen yap lar, en fazla kendisini gösteren yetmezliklerdir. Tek kelimeyle bunlar ay p olan ve srar edilirse, son derece kendini bilmez bir
yakla mdan ba ka bir ey de il. Ancak böyle kalman z imkâns z ve
kendinizi biçimlendirmek zorundas z. Çünkü ölüm-kal m meseleleri
var orta yerde. Benimki de bir namus davas r, eref davas r, sizinki
de öyledir. Benim babam n meselesi de il ki, bu bir halk n namus ve
onur davas r. En az benim kadar sizi de ilgilendirir. Bunda iddial ysaz, dava için kendinizi tam ekillendirmeniz gerekiyor. Hat r için, kendinizi kurtarmak için devrimci olmad z. Bu tür yan lg lar bir tarafa
atal m. Yeniden yakla mlar
düzeltin diyorum.
Yapt
z çözümlemeler bunun hem yolunu gösteriyor, hem de buna gelemeyenlerin durumunu anlatmaya çal yor. Sizin bu do rultuda
kendinize yöneldi inizi san yorum. Yap lan bu çözümlemeleri inceleyin, kendi yanl yakla mlar
halledin. Art k bunlar sona erdirmeye çal yoruz. Zaten yakla mlar n nas l olmas gerekti ine yönelik çözümlemeler var ve fazla tekrar yapmak istemiyorum. Art k siz bunlardan sonuç ç karmayacaksan z, biz ne yapabiliriz? Giderseniz iyili i de,
kötülü ü de size ait olur. Nefes nefese yol almaya çal yoruz. Buna
gelmiyorsunuz veya bu kadar disiplinsiz, rezilce dayatmalarda bulunuyorsunuz. Biz bu noktada ne yapabiliriz ki? Sonuçta gider kendinize
lay k olan bulursunuz.
Ço unuz ne istedi inizi bilmiyorsunuz. Oysa bizim devrimcili imizin hatt bellidir, bunu hiç kimse buland ramaz. imdiye kadar onca
emek ve çabayla mücadeleyi buraya kadar getirdik. E er katk sunmak
istiyorsan z gücünüzü gösterin. Kendinizi bu ya ta bile mal haline getirir, ba kalar ve de erlerinizi de mal gibi görürseniz, bu en kötü anla47

tarz r. Ben sözlerimi çok kapsaml sarf ettim. Herhalde art k daha
fazla uyar ve e itici anlamda bunlardan fazlas söylenemez. Derince
üzerinde durup sonuca varmak art k sizin i inizdir. Ki isel düzeyde de
umutlar
gerçekle tirme yoluna koyabilirsiniz. Ba ka türlüsünü
iddia etmek zordur. Ben kendi deneyimlerimi tekrar tekrar dile getirdim. Umut ve özgürlük için sonuç veren tek yolun bu oldu unu söylüyorum.
Epey yaramazl k ve yetmezlik var. Baz lar silah al yor eline, ama
birçok yönden de yan lg lar içerisindedir. Bu durumlardan ötürü, birçok imkân ucuz kapt
yor. Bunlar n içinde bir sürü komutan ya da
kadro var. Kürtler için tarih boyunca hep böyle olmu tur. A lamaktan,
zlamaktan, ke likten ba ka bir ey ya amam lar. Bu özelliklerden
dolay partiye ad m att nda daha tehlikeli oluyor. Birçok kez kurunun
yan nda ya da yan yor.
En kötü insan
Kendini büyük davalara bir türlü haz rlamayand r
Ne dosttur, ne de dü mand r; i te en kötü insan budur asl nda. Bizde
bunlar çok yayg n. Bir baltaya sap olamam , zavall n tekidir. Biz bunlar bütün gücümüzle önlemeye çal yoruz. Fakat görüyorsunuz ki,
gece-gündüz i in üzerinde bu kadar duruyoruz, zor-bela yeti iyoruz,
bunlar zor-bela kurtar yoruz. Baz lar mecnun gibidir. Asgari düzeyde
tedbir, asgari düzeyde bak aç yok! Asl nda bunun alt nda kas t da
yok. Öyle bir ya am ekli var ki, kendi ba na bir enkazd r. Böyle bir
ya am tarz hakimdir. Çok örgütsüz, çok bilinçsiz, çok sorumsuzdur.
Böyle bir ya am n PKK'ye dahil edilmesi, PKK'nin içine ta lmas n
sonunda, bizi de kendine benzetme istemi yat yor. Çok k sa süre içinde
kendisini PKK'li olarak ilan ediyor.
PKK'nin sava
ve militan özelliklerini göz önüne getirdi imizde,
bunlar n yan lg lar görmek mümkündür. Kontrolümüzde olsa belki
idare ederiz, ama kontrol d oldu unda tamamen dü man n imhas alndad r. Bu da elbette bizi üzüyor. Çünkü bunlar n sonucunda yitirdiimiz nice canlar, nice insan n tutuklanmas ve de erlerinin heder edilmesi gündeme geliyor. Tutuklananlar da de er a
na u rar ve geriler. "Zindan okuldur" diyerek kendimizi aldatmayal m. Zindan insan
nd r, mevcut yurtsever özelliklerini kemirir. Nas l bireycilik geli tirdi ini görmüyor musunuz? En genç ya lar
bu biçimde zindana
adamak, topra a bu biçimde adamak yerinde de ildir. Bütün konu ma48

lar z, bunlar n halk yoluna gitmesi içindir. Bu devrimcilik böyle sorumlulukla yürütülecek bir i tir. Kendisiyle sava aca z dedi iniz dü man çok farkl çal yor. Kar na ç kaca m dedi iniz dü manla sizin
durumunuz göz önüne getirildi inde, insan deh ete kap yor. Kar na
kt
z dü man n durumu ile sizin durumunuz aras nda öyle bir uçurum var ki, insan hayrete dü ürüyor. Bana da eskiden "bu halinle mi
sava acaks n?" derlerdi. Bu soru çok soruldu bana. Bütün bunlara ra men yine de sava abildik.
Bu soru çok önemli; bu halinizle mi sava acaks z?
Sava acak haliniz var m ? Sava abilirim diyen çok hesap yapar. Bütün söylenenler, asl nda içine girdi imiz sava halini kavramak içindir.
Hiçbir yerde kolay kolay teslim olmamak ve kolay kolay dü memek,
söylenenlerden tam sonuç ç karmak gerekir. Kolay kaybetmemek, kazanmaktan ba ka hiçbir eye f rsat vermemek bizim temel felsefemizdir.
Her ey kazanmak içindir deyip yüklenmek gerekiyor. Halen bu kadar
ele tiriye yol açan ey, geçen y lki pratiktir. E er siz ders ç karmaz da,
1992'ye böyle girerseniz, ço unuz sadece ele tirilmekle kalmayacak,
çok eyi de yitireceksiniz. Tabii do ru yaparsan z birçok eyi kazan rz. Ele tirilerin ruhuna uygun bir biçimde mücadele içine girerseniz,
1992 y
çok güçlü kazanmak mümkündür. Ancak ele tirilen hatalar
tekrarlamay sürdürürseniz, çok eyi yitirirsiniz.
Tecrübe, ya an lan olumsuzlu a bir daha dü memek için çok de erlidir, bir ya am kadar de erlidir. Biz tecrübelerimizi aktarmaya çal k.
Geni aç klamalarla birlikte, 1991'in tecrübelerini verdik. Oldukça do rulanm , oldukça özümsenmi bir ki ilikle bu i te yürürseniz, kazanma ans z yüksektir. Sorumluluklar z var, çok önemlidir. Her zaman söylüyorum; sorumluluk vermezsek, do ruyu göstermezsek ne
vicdan kal r, ne de bir ba ar beklenebilir. Bu hepimiz için böyledir. Vicdan büyük olmayan n sorumlulu u büyük olmaz, sorumlulu u büyük olmayan n ba ar büyük olmaz. Halk böyle önderler olmay bizden istiyor. Önderler kesin böyle olan ki ilerdir. Önder olmak, halk na bir eyler vermek için böyle olmak gerekir.
Dü man n yaratt bu tür e ilimleri, sorumsuzluk deryas normal
bir ya am olarak kabul etmeyelim. En sorumsuz insanlar diyar z, bunu a al m! Toplumsal vicdandan uzak insanlar diyar z, bundan uzakla al m! Çok aciz insanlar durumunday z, bundan uzakla al m! Dü man elinde sand
zdan daha fazla oyuncak durumunday z, bunu a am! Çaresiz bir durumda olmad
kan tlayal m! Yeteneklerimiz
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köreltilmi , geli tirelim! Ya am n hayali vard r, kendisi yoktur, edinelim! Esas yaratmam z gereken de erler bunlard r. Ba kalar bunu farkl
göstermek istiyor, oysa gerçekler bunlard r. Bireysel keyfili e art k
rsat var m ? Bu büyük gerçekler kar nda kim ne diyebilir ki? Çok
rl bir haysiyet duygusu olan bir ki i, buna ba ka ne yan t verebilir
ki? Ben böylesi toplumsal ortamlarda oldu um zaman çok zorlan yorum. Sizin neden oldu unuz ey biraz da budur. Kendini güçlendirmeyen topluluklar insan çok zorlar, kaybetme tehlikesini yans tan topluluklar çok endi elenir.
Ayaklanma planlamas için baz hususlara k saca de inelim:
Ayaklanma için gerekçeler, tezler özlü bir biçimde sunuldu. Neden
ayaklanmal z? Ayaklanmay ne pahas na olursa olsun bir f rsat olarak
niçin de erlendirmeliyiz? Bunlar gerekçeli ve temel tezli olarak aç klad k. imdi bunu bir plana kavu turmak, bir ayaklanma plan na gitmek gerekiyor. Bir ayaklanma plan na giderken, e er karar do ruysa,
lerin nas l düzenlenmesi gerekti ine dair nereden ve hangi olanaklarla nereye, ne kadar, ne zamanda gidece imizi belirlememiz gerekir.
Kürdistan için bir ayaklanma artt r. O zaman nereden ba latmal z,
nas l ba lamal z? Bunu biraz tart mak gerekiyor.
Ayaklanma için yap lan çözümlemelerden u ortaya ç kt ; ayaklanma sa lam bir cephe gerisi, yani cephe gerisinden önce sa lam bir üs
anlay na dayanmal r. Ayaklanma için sa lam üsler gereklidir. Biz
silahl güçle, gerilla gücüyle üslere dayanarak ayaklanmay esas al yoruz. Bu aç dan ayaklanma için bir de cephe gerisi olmal r. Bunun için
daha önce de belirlemeler yap lm r. Burada öncünün esas al nmas
gerekti ini söyledik.
O zaman üslere dayal alanlar nerelerdir?
Birincisi; buraya bakmak gerekiyor. u çok aç k ki; bizim ülkemizin
gerek tarihi, gerek co rafi ve gerekse ulusal özellikleri nedeniyle temel
ald
z yöreye ba lanmak, ayaklanmalar buraya ba lamak artt r.
Özellikle uzun bir süredir Güneydeki ayaklanmalar n belli ko ullara kavu mas da göz önüne getirildi inde, Kürdistan ayaklanmas n merkezi olarak Botan ve Behdinan' görmek, buraya bütün yollar ba lamak
yerinde olur. Güney-Kuzey ayaklanmas
birle tirmek, ayaklanmay
yine temel üslere ba lamak olas her türlü tehlikeye kar bunlar koruma ve sonuçlar derlemek için Botan-Behdinan üzerindeki çal malar n
yo unla
lmas esast r.
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Demek Kürdistan'da kapsaml bir devrim, devrim için de büyük bir
ayaklanma artt r. Botan-Behdinan gerçe ine çok daha a rl kl olarak
yakla mak, buradan devrimi, ayaklanmay beslemek, sonuçlar buraya çekmek temel bir taktik, hatta stratejik bir yakla md r. Kürdistan
Devrimi buraya ba lanmadan gerçekle me ans çok zay ft r. Ayaklanman n da buradaki güce dayanmadan uzun süreli olmas ve ba ar imkânlar n artmas zordur. Dikkat edilirse, ayaklanma emareleri daha
çok buradaki mücadeleyle birlikte ortaya ç kt . Az-çok gerillan n i letilmesi ve halka bu temelde cesaretin verilmesi ayaklanma sürecini ba latt . u ortaya ç yor; e er güç durumu iyi ordula r ve art k Güneye
de, Kuzeye de umut verirse, Kürdistan bütünüyle aya a kalkar. Bu aç dan ayaklanman n temel merkezi olarak buralar görmek, buralar çok
yönlü olarak haz rlamak yerinde bir tutumdur. Bir nevi sava bölgesine
çevirmek, buray sava an bir alan haline getirmek, normal toplumsal
ya am n art k söz konusu olamayaca
ortaya koymak yerindedir.
Buradaki kentleri tamamen dü man n denetiminden ç km kentler
haline getirmek, gerillay bu konuda daha çok çal rarak, bu alan
kent itibar yla da sava alan na çevirmek gerekiyor. Ama s rlama yaparsak, kaba hatlar yla Zagros'tan Mu 'un bat na kadar, Behdinan' n
da silsilesi vard r. Behdinan da lar n alan içine Cudi'yi al n, Cizre
ehrini al n, Botan suyunu al n diyelim ve Van Gölü'nün güneyini içine
al n; böylece birinci ayaklanma bölgesi kar
za ç yor. ehir ve köyleriyle birlikte, buray tam bir sava alan olarak dü ünmek, bu temelde
toplumsal yap de erlendirmek, yeniden ekillendirmek, normal yaam belirtilerini bile ortadan kald rarak sava ya am bütünüyle dayatmak laz md r. Baz ufak-tefek cephe gerilerine ihtiyaç duyulursa
halk , sava amayacak durumda olanlar yava yava bu alanlar n d na
çekmek, tarihi bir ayaklanma için gerekli oluyor. Uzun vadeli bir ayaklanma için bunlar böyle haz rlamak önem ta yor.
Behdinan'da nüfus çok az kalm r, hemen hemen yok denecek kadard r. Yine Botan'da da çok az bir kent nüfusu var, o da biraz sars lmaister. Di er ilçeler imdiden ayaklanma durumuna göre kontrol alt ndad r. Gerilla gücünü biraz daha çal rarak, birinci ayaklanma bölgesi,
buna "k l bölge", hatta "kurtar lm bölge" esprisi ile yakla mak mümkündür. Buray gerilla planlamas yla birlikte, k l bir bölge, sava yasalar n giderek egemen oldu u, kurtar lm bir vatan parças , halk iktidar n ekillendi i bir alan olarak görmek, planlamak, halk iktidar n
nüvesini kurmak do ru yakla mlar olacakt r.
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Herhalde Kürdistan Devrimi aç ndan bu hem vazgeçilmezdir, hem
de gerçekle me imkân en çok olan, tarihi aç dan olsun, güncellik aç ndan olsun, art k bu durum devrimin temel k l nüvesi olarak düünmemiz gereken bu bölge için bunlar belirlenebilir. Dü man n bu
konuda bütün gücünü konu turaca dü ünülmelidir. Özellikle imdiden uçak sald lar na ba lam r. Bunu daha geli tirebilir. Komando
birliklerini sürmek istiyor, daha da sürdürebilir. Fakat gerek say sal,
gerek niteliksel olarak bizim yürütece imiz haz rl klar buray tutabilir.
Öyle uçakla, komando birlikleriyle ele geçirilmesi çok zor olan bir
aland r. E er görevlere do ru yakla rsa, rahatl kla buray uygun bir
çal ma plan , gerilla ve ayaklanmalarla k sa sürede amac na ula rabiliriz. Ayaklanma kitlesiyle birlikte, gerilla ordula mas sonuç al r. Dü man ne kadar yüklenirse yüklensin, buradaki ayaklanmay sökmesi,
gerillay sökmesi çok zordur. Ayaklanma hedefleri bu gerçe e ba
r.
Ayaklanma hedefleri; dü man n iktidar gücünü siyasi olarak tamamen kald rmak, askeri olarak da s rland rmak, garnizonlar n içine
hapsetmek, sava ekonomisini in a etmeye yönelik faaliyetleri yo unla rmak gerekiyor. Halk , y kma yetene i kadar yapma yetene ine
ula rmak; köylerde, kentlerde halk iktidar organlar , halk n yönetim birimini, halk n milisini kurmak, halk demokrasisini geli tirmek ve
giderek Halk Meclisi'ne ula mak dönemin en temel takti idir. K saca,
siyasi, askeri ve ekonomik hedefler belirtilmi tir.
Yine kitlesi kazan lm , i birlikçileri silinmi bir aland r. Ordula mada bütün gücümüzle yüklenerek, hem nitel ve hem de nicel olarak
geli me sa layaca
z bir aland r. Asgari olarak on binden ba lar. Gerekirse kat be kat üstüne de koyabiliriz. Art k Kürdistan halk n militan gücünü burada ordula raca z. Bütün sava ma imkân olanlar ,
iste i olanlar buraya çekip ordula raca z. Bu Güney için de, Kuzey
için de geçerlidir. Hatta dört parçay da etkisi alt na alacak, dört parçan gerilla gücü gibi halk gerçe ini ortaya ç karacak bir konuma da sahiptir.
kinci bir bölge olarak, Orta Kürdistan vard r. Buras Garzan dediimiz, Amed ve Mu dedi imiz alan kapsar. Ayaklanma sürecinde ikinci planda a rl k verece imiz ve geli tirmeye yüz tutan bir alan da buras r. Buran n co rafik, sosyal, siyasal, ulusal yap
ayaklanmaya
oldukça kolayl k sa yor. Bu alanda imdiye kadar yürütülen çal malar z, belli bir geli meyi yaratm , kitleleri bilinçlendirmi , dü man
çok yormu , halk n da art k belli bir cesaret ve karar gücüne ula mas
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sa lam r. Böylece gerilla altyap kurulmu ve ikinci düzeyde önemli
bir gerilla alan olmaya yüz tutmu oluyor. Tarihi özellikleri de buna
uygundur. En temel ulusal ayaklanmalar n geli meye yüz tuttu u, nüfus itibar yla da bir ayaklanmay besleyebilecek bir konuma sahiptir.
Sosyal çeli kiler, art k eski feodal a iret çitleri parçalanm , Ulusal Kurtulu Mücadelemize kolay kanalize edilebilir, i birlikçiler taraf ndan
kontrol edilmesi zor bir a amaya gelmi tir. Buras için de da k alan n
üs olarak geli tirilmesi gere i aç kt r. Da k alan n üs durumu geli tirilmeden ayaklanma geli tirilemez. Zaten da k alanlarda az-çok silahyürütülen mücadele biraz halk aya a kald rd . Belli ki gerillas iyi
oturtmak gerekecek. Bu temelde ayaklanma daha h zl geli im gösterebilir.
r olarak Diyarbak r' , Bingöl'ü, Mu 'u, Bitlis'i ve Siirt'i içine al r.
Dört tane önemli oranda geni da k alan üs olarak seçilir. Temel üs
alanlar vard r. Bingöl için üs alan var, Siirt ve Mu için üs alan vard r.
Bir kaç tane büyük üs alan na dayanarak oradan ayaklanmaya komuta
eden, besleyen, güç veren ve sonuçlar ortaya çeken bir komuta merkezinin olu mas na ihtiyaç vard r. ehirler biraz daha yayg nd r. Burada özellikle Diyarbak r'daki ayaklanma çok belirleyici önem ta r. Silvan, Bitlis, Varto gibi alanlarda olacak ayaklanmalar oldukça önemli
sonuçlar do ururlar. Bunun d nda mevcut yap yla ayaklanma sürecini ya ayan birçok kasaba var. Bir kaç büyük ehirde geli tirilecek
olan ayaklanma, giderek küçük yerle im birimlerine de yans yarak,
gerillayla bir bütünlük olu turup alan bizim otoritemizin geçece i bir
alana dönü türebilir.
Önümüzdeki dönemi tam bir ayaklanma alan olarak dü ünmek,
planlamak, mevcut ayaklanma sürecini derinli ine ele almak, her kent
için oldu u kadar, temel olan k rsal alanlar n özgül bölgesel ayaklanma
planlar
geli tirmek için de geçerlidir. Buran n ayaklanmalar
küçük parçalara da ay rmay koordineli geli tirebiliriz. Bu alana dayat lacak ayaklanma plan , kendi içinde parçalar n özelliklerini göz önüne
getirerek düzenlenmeli ve koordine edilmelidir. Özellikle temel üs
alanlar ndaki koordinasyon çok önemlidir. Bu alan büyük bir ayaklanma alan olarak dü ünüyoruz.
Yine bu alanda oldukça yo un bir gerilla gerçekle tirilebilir. Binlerce gerillala madan bahsetmek gerekir. Bunu kald racak arazi yap
var. Gerilla oldukça yayg nla arak tutturulabilir. Mevcut durumda da
var olan halk n kat m düzeyi daha da geli im gösterecektir. Burada da
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dü man n i birlikçi yap
tamamen k rmak, kendini yöneten bir halk
gerçe ine ula mak, Halk Meclislerini oturtmak, halk milisini yayg nca
geli tirmek temel hedefimiz olmal r. Özellikle kontr-gerillaya kar
halk milislerine a rl k vermek gerekir. Gerillayla ba lant savunma
birliklerinin oturtturulmas a rl k verece imiz di er bir yöndür. Dü man n bu tip sald lar düzenleyebilece i, kontr-gerilla eylemlerini younla rabilece i dü ünülmelidir. Halk n öz savunmas yla birlikte, gerillan n eylemleriyle, dü man n bütün sald lar bo a ç karabiliriz.
Bölgede kontr-gerillan n fazla ya ama ans yoktur. Dü man politikas dini maskeleyerek geli mek istiyorsa da, olgun yakla
z daha imdiden dü man n din politikas bo a ç karmaktad r. Ulusal duygular n geli mesi güçlüdür. Dini ikame ettirmek istiyorlar, h zla dini
okullar açmay dü ünüyorlar. Ama sanm yorum bundan sonra din
okullar açarak, özellikle Hizbullah ad alt nda kontr-gerillay , Erbakan' örgütlemek istesinler. Al nacak etkili tedbirler, bunlar n bu yöntemlerini rahatl kla etkisizle tirir. Dolay yla kontr-gerillan n fazla
kurumla mas beklenemez. Kürt i birlikçili ine dayal , dine dayal bir
Kürt hareketinin ans yok denecek kadar azd r. Geli tirilecek etkin
tedbirlerle bunlar çözümsüz kalacaklard r. Yine bir Kürt reformist partisini geli tirmek isteyebilirler. Dine dayal bir parti tutunamayaca gibi, bu Kürt i birlikçi partinin de tutunmas oldukça zordur. Bu nedenle
devrimci mücadelenin h zla geli im gösterece i bir aland r ve mutlaka
devrime kazan lmas gerekiyor.
Buray kazanmadan Botan-Behdinan' yaln z b rakmak, Kürdistan
Devrimi'ni tek ayakl olu turmak demektir. Asl nda Kürdistan' n yere
basmas gereken ikinci aya buras r. Nas l ki bir insan yere basmak
için iki aya
kullan yorsa, Kürdistan Devrimi'nin de iki aya
yere
basmas gerekiyor. Botan-Behdinan bir ayakt r, ama ikinci büyük aya
Garzan, Amed, Mu , Siirt'tir. Buralar sa lam bir ayak haline getiremezsek, tek ayakla devrimi yürütmeye çal
z ki, bu da bizi zorlar. Bu aç dan bu aya a büyük de er biçmek ve dayan labilecek, yürünebilecek
bir ayak durumuna getirmek artt r.
Buran n planlanmas da hem gerilla, hem de ayaklanma itibar yla
iç içe belirlemek gerekir. Buralar n tarihi, sosyal durumu saptan p yeni
ve özgün bir planlamaya gidilebilir. Gerekirse alt bölgelere ve ehirler
düzeyinde planlamalara da var labilir. Yine gerilla üslenmeleri ve koordinedeki ili kilerin sa lanmas nda kapsaml planlara varmak mümkündür. Biz bunlara ana hatlar yla de iniyoruz. Buraya özgü planlama54

lar da mevcut ekonomik, sosyal, siyasal geli meler, parti mücadelemizin geli im seyri ve gerilla ile serh ldan n olu ma alanlar dikkate al nmal r. Bu planlama ve zamanlama di er alanlar için de geçerlidir.
Tabii alan n özgül ko ullar na göre detayland larak pratik planlamalar düzeyinde de ele al nabilir. Bunlar döneme özgü olarak i letilir.
Daha sonraki a amada bu alana nas l oturmak istedi imiz, nas l elde
etmek istedi imiz sonucu ç kar r.
San m bu bölgedeki kurumla may da k smen sa lam z. Yani k rsal alan tutmu , köyler ve ehirleri denetimimiz alt na alm z. BotanBehdinan kadar olmasa da, halk iktidar ikili olmaktan da öteye, ileri
düzeyde sa lanm , gerillan n korumas alt nda al nm ve bir anlamda
da k l bölge, kurtar lm bölgeye yak n bir konuma getirilmi tir. Planlama döneminde çerçeveyi böyle çizmek gerçekçi bir yakla md r.
Di er alanlar da vard r. Örne in bir Serhat alan üzerine de tart k.
Buras da hem gerilla, hem ayaklanma aç ndan ele alabiliriz. Hâlihaz rda buran n da belli bir çal mas vard r. Kürdistan' n en kuzeyinde
yer almas na ra men, gerek tarihi aç dan, gerek sosyo-ekonomik geliim durumu aç ndan kitlesine devrimi dayatmak, devrimin atmosferine çekmek, yerindedir. Mevcut haz rl klar
n düzeyi, bunun mümkün olabilece ini göstermektedir. Buraya da hem ayaklanmay , hem de
gerillay daha kapsaml dayataca z. Alan olarak k smen Do u Kürdistan' kapsam na alabilir, güneyinde Orta Bölge, kuzeyinde Kafkasya
vard r. Buran n çeli kili durumlar ndan da yararlan labilir. Yani bir
cephe gerisi olarak ele alabiliriz. Özellikle Ermenistan ve Gürcistan'daki çeli kiler ile, ran' n bilinen durumu, bu alan n da gerilla aç ndan
bir cephe gerisi olarak kullan lmas na olanak tan maktad r. Yine A
Da ve Tendürekler bir isyan merkezi olarak dü ünülebilir. Buralar
kom u ülkeler ile s r olu turmas aç ndan da, hem gerilla ve hem de
ayaklanma merkezi olarak ele al nabilir. Zaten tarihi deneyim de bunun böyle olabilece ini gösteriyor. ehre inme, gerekirse da a ç kma,
zorlan rsa kom u ülkelere girme yönünde olanaklar sunmas , ayaklanmalar daha da güçlendirir.
Bu eyaletimiz A , Kars ve k smen Erzurum'u içine al r. Nüfusu biraz çözülmü tür. Eski dar a iret, kabile, feodal ili kileri ve yoksulluk da
vard r. Yani tam bir ayaklanma durumunu, bir alt-üst olu u ya yor.
Bilinçli ve örgütlü çal ma buran n kitlesini epey ayakland r. Partinin
çizgisini buraya do ru uyarlama, halk n ayaklanmaya yatk n niteli ini
göz önüne getirme ve uygun tekniklerle yakla ma buray h zla devrime
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katar. Ayaklanmac bir kitledir; fazla korkak de ildir, insan saft r. Alan
uygun taktiklerle kar lan rsa, epey büyük sonuçlar al nabilir. Asl nda
Kürdistan Devrimi'nin iyi bir koludur. Buraya kol görevini iyi gördürmek gerekir. Buran n planlamas na, geçmi planlardan da yararlanarak
do ru yakla mak gerekir.
Bu dönemde bir kaç önemli merkeze ayaklanma dayat lmal r. Doubayaz t’tan tutal m Kars ve Erzurum'un baz kazalar
ayaklanma
düzeyine getirebiliriz. Yine k rsal alan epey denetim alt na al z. kinci
alan kadar olmasa da kendini sa lama alm , dü man n rahat gezemedi i bir alan haline getirmek mümkündür. Binlerce gerillay ç karacaz gibi, kitlesi de kendisini k smen de olsa özgürle tirebilir. Daha
imdiden partinin elde etti i deneyimler bunun gerçekle ebilece ini
gösteriyor.
Gerilla ve ayaklanmalar n dayanaca di er bir eyaletimiz de Dersim'dir. Tarihi, sosyal geli me düzeyi ve ekonomik aç dan buras da
hem gerilla için, hem de kitlesel kat m için dü ünebiliriz. deal bir gerilla alan r. Bütün bu göçertilmi li e ra men, kitlesini devrime çekmek zor de ildir. Tarihi gerçeklik esas al r, yine ekonomik olanaklar
devrime kanalize edilirse, buray h zla devletin denetimi d na ç karmak mümkündür. Dersim co rafya itibariyle çok uygun bir aland r. Denilebilir ki tarih boyunca dü mana kar ayakta kalmas n temel nedeni; bu co rafik yap ya sahip olmas r. Parti takti i biraz oturtulursa,
buran n dü man n giremeyece i bir alan olmas kaç lmazd r. Uzun
süreden beridir partinin bu alanda çal malar vard r. Kitlesi de az-çok
uyanm r. Kitlesi partinin çizgisine gelecek düzeye getirilmi tir. Dolayla iyi bir ayaklanma plan , bu alan için de yap lmal r.
Dersim Eyaleti, Erzincan, Sivas ve Elaz
da içine al r. Tarihte güçlü
isyanlar n oldu u bir aland r. Kitlesi bilinçlenmeye en yatk n olan kitledir. Kemalist politika çok etkili de olsa, rahatl kla onu bo a ç kartmak
mümkündür. Biraz engel te kil etse bile, bu bizim aç zdan fazla
önemli de ildir. Elaz sömürgeciler taraf ndan adeta fa izmin yata
durumuna getirilmi tir. Ancak bunlar rahatl kla sökülüp at labilir. Türk
solculu u biraz etkilemek istiyor. Asl nda ciddi bir engel te kil edemez.
Bunlar kolay çözülürler. Devletin gerici baz çabalar var, özellikle Kemalist bir ayd n ku ak olu turmu tur. Onlar n fazla irtibat ve iddialar
da yoktur. Onun için fazla engel te kil edemezler. Buray da sa lam bir
kol olarak çal rmak mümkündür. Var olan gerçekler dikkate al narak
yap lacak bir planlama, epey sonuç alabilir. Özellikle parti takti ine
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do ru yakla m, do ru parti ya am burada en h zl sonuç almaya aday
yakla md r. Planlama üzerine epey durulabilir. Önümüzdeki dönem
üzerine gidece imiz ve en çok sonuç alaca
z bir alan, gözüyle bakmak ve mutlaka buray i ler bir alan haline getirmek, özellikle kendini
dayatan küçük-burjuva teslimiyetçi anlay lar a arak, yurtseverli i
köklü bir biçimde oturtmak kaç lmazd r. Hatta gerekirse ülkenin dier alanlar nda bulunan yurtsever güçleri oraya ta rarak, dü man n
etkilerini silip süpürme oldukça yerinde bir yakla md r.
Buna benzer bir durum da Güneybat alan z için geçerlidir. Bu
alan z da az-çok faaliyetlere aç lm r. Dü man n az nl klar ve mezhep çat malar yla en çok zay f dü ünmek istedi i bir alan olmas na
ra men, asl nda geli meye aday bir aland r. Hem sosyal, hem de co rafik olarak önemli bir konuma sahiptir. Dü man n dayand sosyal i birlikçiler ve özel sava n kurumla mas i leri zorla rsa da, yapacaz güçlü hamlelerle buran n da h zla devrime aç labilece ini gösteriyor. Da k alan uygundur, bir çok alan da üslenme imkân veriyor.
Toroslar, dayan labilecek iyi ayaklanma üsleri görevini görebilir. Bat da Amanoslar, do uda F rat k lar , kuzeyde F rat' n çizdi i kavis Sivas'a kadar uzan r. Buras da asl nda büyük bir bölgedir. Tarihi temeli
vard r. Birçok ayaklanma burada geli im gösterebilmi tir. Selçuklulan, Osmanl lar n kolay kolay denetim alt na alamad klar bir bölgedir.
En yak n dönemde de Frans z i galine kar direnmi bir aland r. Halen
de direni çi ö eler diridir. Özel sava her ne kadar pasifize etmek istediyse de, bu ö eler dirili ini sürdürmektedir.
Partinin de bu alanda bir tarihi geçmi i vard r. Halen büyük bir kitle
gücü vard r. Bu alan n kapsam na ald Malatya, Antep gibi büyük il
merkezleri h zla serh ldanlara çekilememekle birlikte, kitle çal malar
gerçekle tirilebilir. Ama Malatya'da olsun, Ad yaman'da olsun kitleler
rahatl kla ayaklanmaya çekilebilir. Belki di er alanlar kadar olmasa da,
hem gerilla ve hem de ayaklanmalar konusunda oldukça iddial olduumuz bir aland r. Buras üzerinde de srarl olaca z. Mevcut gücümüzü kat be kat takviye ederek, önümüzdeki planlama döneminde buraya
büyük bir geli me f rsat verece iz. Buray büyük bir geli me alan na
çevirece iz.
Yine bu bölgemizin Türkiye'ye s r olmas da oldukça önemlidir.
Kuzey ve Güneyle de ba lant olmas büyük bir avantajd r. Hiç u ralmam bir alan de ildir, iyi çal ma kollar ndan birisidir. Mutlaka
letmek, bu alan planlamas üzerinde de yo unla mak gerekiyor.
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Mardin-Urfa diye tabir etti imiz, sosyal temeli itibariyle çizgiye aç k
bir alan durumunda olan bölgemizde parti çal malar z uzun bir
sürece dayan yor. Özellikle Mardin, siyasi bak mdan kurtar lm say r.
Urfa'y benzer bir duruma getirmek mümkündür. GAP ve Mardin eyaleti olarak dü ündü ümüz bu iki bölge, özellikle siyasi aç dan büyük geli me gösterecek, ancak geli mi bir gerillaya ula mas , ba lang çta bir
kaç bölge ile s rl kalacakt r. Karacada 'dan çizece imiz bir hatla,
Botan'a kadar bir gerilla eridi tutturulabilir. Temel olarak buraya dayan larak oval k alanlar denetlenir, güç verilir. Olu turulan silahl güç,
bir gerilla ordula mas ndan ziyade, mevcut siyasi geli melere yön verecektir. Birçok ayaklanma merkezi imdiden ortaya ç km r. Buna
özellikle Siverek gibi bir alan dahil etmek gerekir. Bu önümüzdeki
planlama döneminde en çok Siverek rolünü oynayarak, Urfa'n n baz
kazalar ayaklanma sürecine girerken, di er alanlarda da halk örgütlenmesine a rl k verilerek, halk n özdenetimi olu turulmaya çal lacakt r. Bu a amada halk milisi epey i yapabilir. Yine gerek köylerde ve
gerekse mahallelerde savunma birliklerini de devreye sokmak gerekir.
birlikçi yap burada da a labilir. Dü man n kontra faaliyetine karçok etkili olmak gerekiyor. Kontr-gerilla burada biraz daha etkili
olmaya çal acakt r. Bu savunma birlikleri iyi te kil edilirse kontrgerilla terörü bo a ç kart labilir. Zaten dayanaca kar -devrimci bir
kuvvet de yoktur. Belki Hizbullahç lar ad alt nda dini örgütlenme, Erbakanc k geli tirilmeye çal lacakt r, ama bunun da fazla tutmayaca
aç kt r.
ehir ayaklanma planlar burada da geli tirilebilir. Yine k rsal alandaki köylülük hareketi de ilerletilebilir. Ovadaki ve ehirdeki yap ,
ayaklanmaya oldukça uygun ve derinle ebilecek bir yap dad r. Botan,
Amed ve Güney ile irtibat vard r. Dolay yla izole olmaktan uzak ve
kendisini birçok yönlerden takviye edebilir. Özellikle devrimin lojistik
ve g da ihtiyac epey kar layabilir. Botan' lojistik aç dan buraya dayand rmak mümkündür. Zenginliklerini önemli oranda devrime
kanalize etmek gerekir.
Böyle parçalara ay rd
zda görüyoruz ki, Kürdistan Devrimi gerçekten somut ayaklanma planlar na ula abilir. Karma k ve de ik
sürelerde gerçekle tirilecek bir ayaklanma plan gerçekçi oluyor. Geni
bir cephe gerisi, sa lam üs alanlar , harekete geçebilecek geni kitleler,
dü man n kolay kolay denetim alt na alamayaca kadar geni bir ülke
olmas ve PKK gibi bir öncünün küçümsenmeyecek mesafe almas , böy58

lesine bir ayaklanmaya f rsat veriyor. Zaten belirtilmek istenen bir
ayaklanman n ya an rl
r. syan durur mu? Hay r! Çünkü ruhsal
düzeyden tutal m bilinç ve örgütlülük düzeyine ula
oluyor. Kitlelerin ruhsal ve bilinç düzeyi ayaklanmaya yatk n, örgütlülük düzeyi biraz
zay ft r. Ayaklanman n en temel ihtiyac da örgütlenmedir. Dolay yla
planlamada ayaklanma komitelerini çok iyi örgütlemek gerekecek.
Mevcut ko ullar n elveri lili i yan nda ayaklanma komitelerini yeterli
ve yetkin k lmak çok önemlidir. Özellikle kent ayaklanma komitelerini
çok iyi ayarlamak gerekiyor. Kent komitelerine art k bir ayaklanma
komitesi gözü ile bakmak gerekiyor. Köydeki örgütlenmeyi köy savunma birli i, kentlerdeki komiteyi de, ayaklanmay sürekli geli tiren,
koruyan bir komite olarak görmek gerekiyor. S radan ajitasyon ve örgütlenme komiteleri olarak görmek yetersizdir. Komite girer girmez,
adeta her kent için bir ayaklanma süreci, köy gruplar için de yine bir
ayaklanma ve kendini koruma süreci olacakt r.
imdiye kadar parti her ne kadar gereken a rl vermediyse de,
bundan sonra bu a rl vermek zorundad r. Özellikle ordula maya,
gerillaya gelemeyen güç, ayaklanma gücü olarak ele al nmal r. Haz rklar z, bu ayaklanmay ön plana almam z gerekti ini ortaya koyuyor. Burada da mevcut gücümüzü bu temelde de erlendiriyorum.
Önemli bir kesimini, ayaklanmalar n örgütlenmesinin çe itli ihtiyaçlagiderecek tarzda kullanmaya çal aca z. Haz rl klar, ayaklanman n
birçok yöndeki ihtiyaçlar kar layabilmelidir. Gerek teorik, gerekse
de pratik haz rl k, bir ayaklanmay nas l gerçekle tirebiliriz sorusuna
cevap verebilecek düzeyde olmal r.
Türkiye için öngörülen partinin çal mas olsun, öz örgütlenme olsun üzerinde yeterince durulmu tur. Hiç üphesiz bu ayaklanmalardan
çok etkilenecek, kendisi epey güç alacak ve güç verecektir. Kürdistan'da geli ecek ayaklanma Türkiye'de geli ecek ayaklanman n da alt yap r ve temel öncü gücüdür. Türkiye'deki devrim ve kar -devrim ayna aç kl k getirir, güç ayr
r. Mevcut durumda bu kavramlar
oldukça iç içedir. Dolay yla biz Kürdistan'da ayaklanmaya dayal mücadeleyi geli tirirken, Türkiye'de de kar -devrimin zorlanaca
ve
devrimci mücadelenin geli im gösterece ini biliyoruz. Türkiye'de yaayan Kürdistanl lar n baz lar , Kürdistan'daki mücadeleye çekilecekken, di er bir bölümünün de Türkiye'deki devrimci-demokratik mücadeleye kanalize olaca
biliyoruz. Öngörülen örgütlenme bu anlamda
motor gücü görevini görebilir. Bu örgütlenme biçimi bir yandan s fsal
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karakterde geli im gösterirken, di er yandan da cephesel geli im gösterir. Bu ayn zamanda ayaklanma sürecidir de ve bu süreçte Türkiye'nin de etkilenece i muhakkakt r. Birçok devrimci gücü aç a ç karaca
gibi, yepyeni bir düzeye gelmesine de yol açar. Bu da kar -devrimin
zorlanmas na yol açar.
Bilinçli, örgütlü çaba, Türkiye'yi de devrimci ortama çeker ve gerileme durumunu ilerletir. Türkiye için öngörülen planlama, bu gerçekler do rultusunda yap rsa olumlu sonuçlara yol açabilir. Türkiye'deki
demokratik-sosyalist hareket epey birikime sahiptir. Kürdistan'dan
alaca bir cesaretle yeniden kendisini toplayabilir. San yorum parti
buna epey a rl k vermi tir. Bu konuda hem belli birikim sa lam r,
hem de sürekli güç verecek durumdad r. Öz çal malar da h zla sonuca
gidebilir. K saca, Türkiye'de bundan sonra Kürdistan'daki sava m aç ndan daha olumlu rol oynayabilir.
Avrupa'da zaten benzer faaliyetler yürütülüyor. Sürekli ba lant
olma, güç verme, güç alma daha da geli tirilerek devam edecektir. Avrupa örgütlenmesi Kürdistan'daki mevcut gerçe i anlatma, diplomatik
ili kiler gerçekle tirme, kamuoyunun dikkatini çekme, bir çok bak mdan irtibat sa lama, maddi güç verme, mücadeleye örgütleyiciler gönderme, bas n-yay n faaliyetleriyle, propaganda ve ajitasyon faaliyetlerini yürütme biçiminde kat
sunacakt r. Zaten imdiye kadar sürekli olarak mücadeleyi bu alanlarda besledi ve bundan sonraki süreçte de
bu alanlarda besleyecektir. Ülkedeki geli melerle daha fazla irtibatl
olarak rollerini oynamaya devam edecektir.
Kürdistan'daki geli meler, uluslararas planda da daha fazla dikkate
al nacakt r. Balkanlar n veya Kafkaslar n içinde bulunduklar çalkant lar sonuçlansa dahi, Ortado u'daki çeli me ve çat malar devam edecektir. Özellikle Kürdistan' n öne ç kmas , uluslararas alanda veya devletler düzeyinde ciddi yakla mlara yol açabilir. Uluslararas alanda
Kürdistan Devrimi'ne daha somut politikalarla ve daha sorumlu yaklaacakt r. San yorum imdiye kadar ki yakla mlar, temelde Türkiye'yi
esas al yordu. Bundan sonraki süreçte tamamen a lmasa bile, önemli
devletler taraf ndan a r ve Kürdistan'a özgü politikalar ortaya ç kar.
Kürdistan gerçe ini kabul eden, Kürdistan' esas alan -ki, Türkiye'de bu
duruma gelmi tir- devletler de dahil, uluslararas kamuoyu, özgün Kürdistan politikalar yla ili ki kurmaya çal acakt r.
Dolay yla Kürdistan'daki ayaklanma sürecini uluslararas alanda
daha iyi anlatmak, ilerici, devrimci ve demokratik kamuoyunun dikka60

tini çekmek, mevcut devletleri de bu konuda dikkatli olmaya, daha sorumlu hareket etmeye ça rmak gerekiyor. En az ndan birçoklar ili ki
kurmak isteyeceklerdir. Bu daha fazla diplomatik çal ma imkân verir.
Çok say da dostlar ortaya ç karabilir. Bu TC'nin barbarl k politikas
önünde engel te kil eder. Uluslararas alan her zamankinden daha fazla dikkate alacak bir Kürdistan Devrimi izole olmaktan kurtulur. Özellikle maddi destek kampanyalar da epeyce geli me gösterebilir.
Ortado u'da özellikle emperyalizme kolay kolay teslim olmayan
ran, Suriye ve Libya daha iyi bir yakla m gösterecektir. Tahminimize
göre bunlar PKK önderli indeki Kürdistan Devrimi'ne daha dostane
yakla abilirler. Yine Irak'ta da gerek rejimin zay fl ve gerekse de i birlikçilerin zay f durumu oradaki geli meleri, Kürdistan'daki devrime
kanalize edebilir. Yine Irak'taki devrimi Kürdistan Devrimi'ne dayal
olarak geli tirmek olas k dâhilindedir. San yorum bunu da a rl kl bir
görev olarak önümüze koyaca z ve yüklenece iz. Irak' n somutuna bir
devrimi dayatmak, her zamankinden daha acil duruma gelmi tir. Mevcut durumdaki kaosu, karga ay devrim seçene i ile a mak mümkündür.
saca Kürdistan Devrimi'ne yönelik bir planlaman n ana hususlar böyle belirleyebiliriz. Bu kadar çok kapsaml planlar geçmi te çok
yap lmak istenmi , ancak çok s rl bir uygulama alan na sahip olabilmi lerdir. Ama imdi mevcut tecrübeye, imkân ve olanaklara dayanarak, Kürdistan Devrimi'nin ayaklanma düzeyini planlamak zor de ildir.
Bunu burada belirtebiliriz. Önümüzdeki günlerde en temel görevlerimizden birisi burada böylesine gerçekçi bir ayaklanma plan na ula makt r. Yap bu konuda yeterince ayd nlat lm r. Ayaklanma sorunlana do ru yakla
gösterebilmek, bilince ve yeteneklere kavu turulmu tur. Önemli bir kesim bu temelde bir görevlendirilmeye tabi tutulabilir. Ayaklanma gruplar , gerilla gruplar yla birlikte olu turulabilir.
Buradaki e itim çabam z buna epey f rsat tan yor.
saca, ayaklanma plan n ele al
üzerine bunlar belirtebiliriz.
Bu konular çok i lendi i için k sa geçiyoruz. Fakat planlama gruplar ,
biraz belge ve materyale dayanarak ayr nt bir biçimde konu üzerinde
yo unla mal ve somut bir biçime getirmelidirler. Biz ana hatlar na deinmeyi yeterli gördük.
Ayaklanma u anda çok zengin ve gerçekle tirilebilir bir duruma
gelmi tir diyoruz. Ayaklanma hayali gereklidir. Gerçek temelleri üzerinde her devrimci bununla dopdoludur san m. te diyoruz ki, imdi
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o sürece girmi iz. Hayalin hakikate dönü mesini ya yoruz. Bu çerçeve
dahilinde soru sormak isteyen var m ? Ayr ca baz hususlar eklemek
isteyen var m ?
X.: Ba kan m, ayaklanma sürecine girerken, bunun gerilla ile iç içe
geli tirilmesi gerekti i aç kt r. Ancak bu dönemle birlikte devrim konseyinin olu turulmas önemlidir. Bu da hem ayaklanmay geli tirirken,
hem de gerillayla birle tirip boyutland racakt r. Devrim konseyi, kendisine ba
alt örgütlenmelere de ula abilecektir. Çünkü mücadele
geli tikçe siyasi ve askeri faaliyetlerin ayn çat alt nda birle tirilmesi
gerekiyor. Bu durumda da eskisi gibi yürütmek oldukça tehlikeli sonuçlar do uracakt r. Botan, Mardin ve Amed eyaletlerinde kitle kabarmas
daha erken olabilir. O nedenle buran n kucaklanmas gerekiyor. Buna
yönelik ciddi haz rl klar n yap lmas gerekiyor.
---.: Ba ka, ayaklanma üzerine unuttu umuz yönler varsa hat rlat labilir.
M.S.: ehir komiteleri, her bölgenin gerillas na ba olarak m çamal r, yoksa bu komiteler ayr olarak bir merkezi düzeye mi kavu turulmal r?
---.: Zaten onu tart yoruz. Büyük ihtimalle ehir komitelerine ihtiyaç olacak. K rdan idare etmek biraz zordur. Koordine etmek iyi olacak,
fakat ehir komiteleri de olacak. ehir komitelerine a rl k vermek, bir
defa her ehir için ve hatta köy gruplar için bir komite dü ünmek yerindedir. Zaten gerilla ile irtibat içinde ve gerillan n korumas alt nda
olmas artt r. Alanlar müdahalelere aç k tutulmal . Fakat direkt gerillan n yönlendirmesine b rakmak risklidir. Alanlar n kendine has komitelerinin olu turulmas en do rusudur. Ama gerillan n güç vermesi, güç
almas , ehirde de ifre olanlar da a çekmesi, birçok alanda komiteyi
güçlendirmesi oldukça önemlidir. Böyle s bir irtibat dü ünmek gerekir. Hatta hangi ehir, hangi k rsala, hangi ovay , hangi temel güç alanlar na ba lamas gerekti ini de planlamalarda netle tirmek gerekiyor.
ehirler, ayaklanmalar n ba lanaca temel alanlar. Bunu besleyecek
kanallar ve bölgeler meselesi de bu dönemde netle tirilmelidir.
O.: Benim sormak istedi im soru u: imdi diyelim Botan-Behdinan,
ya da kurtar lm bir bölgeyi olu turdu umuz zaman, sosyal ve ekonomik alanda buralar nas l kendine yeterli bir hale getirece iz veya buralar dü man kar nda nas l koruyaca z?
---.: Bizim dü ündü ümüz devrim birle iktir asl nda. imdiye kadar
olup bitenlere bakarsak, Botan tecrit edilmeye çal ld . Ancak dü man
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bunda fazla ba ar olamad . Tecrit çabalar neydi? ran'dan, Suriye'den, Irak'tan engeller yaratmak istedi. Bu yönlü diplomatik faaliyetlere
rl k verdi. Bundan sonra da san yorum a rl k verecektir. Biz cephe
gerisi olarak Suriye, ran ve Irak' iyi çal
yoruz. Bunu engellemesi
bundan sonra da çok zordur. Çünkü bu üç devlet de Türkiye ile kolay
kolay uzla maya girmeyecek devletlerdir. birlikçiler vard r, ama bunlar imdi zay f durumdad rlar. E er do ru yakla rsak, özellikle Irak'a
yönelik plan z tutarsa, kesinlikle muazzam bir cephe gerisi haline
gelir. Buna özel bir a rl k vermek gerekli.
Suriye, ran ve Irak ile bu konumumuz sürdükçe, Botan izole edilemez. Botan' n direkt izole edilmesi imkâns zd r. Ayr ca Kürdistan' n
kalbi durumundad r. Yani Botan ile, Garzan ile, Mardin ile ili kilerin
kesilmesi imkâns zd r. Zaten dü man ba ta ordu gücü olmak üzere tüm
kurumlar yla bu alan tecrit çemberine almak istemesine ra men, bunda fazla ba ar olamad . Bundan sonraki süreçte de b rakal m etkin
olmas , birçok eyin iç içe geçmesi daha a rl kl olacakt r. Bu eyaletimiz kendi içinde birbirlerini besleyecek ve etkileyecektir.
Kürdistan halk yüzy llardan beridir kapal bir ekonomiye sahiptir.
Burada bir çobanl k sistemini ya da ba -bostan ve yaylalar tam denetim alt na almam z bile sava ekonomimizi güçlendirmemize yeter.
Yine dostlar zdan alaca
z destek ve yard mlar da bizleri y llarca
besleyebilecektir. Buralara özgü sava ekonomisi plan , gerillay uzun
süre besleyecektir. Geli mi bir düzeye belki ula amaz, ama en az ndan
sava belli oranda besleyebilir. Önceden de bu alan z ne Türkiye'ye,
ne ran'a ve ne de Irak'a ba yd . Dar ekonomisiyle kendi kendini ya ayordu. ayet biz uygun planlar geli tirirsek, buras sava ekonomisinin ko ullar na uygundur. Rahatl kla kendisini besleyebilir.
Di er alanlar için de benzeri dü ünceler ileri sürülebilir. Yani alanlar n hiçbirisi izole edilmeye, tecrit edilmeye müsait de ildir. Özellikle
bizim ald
z tedbirler vard r. En ba ta Kürdistan Devrimi'ni bir bütün olarak dü ündük. Alanlar komple geli ime açt k. Alanlar n hepsine
ula abilecek kanallar dö edik. Cephe gerisini alanlar
n büyük bir
sm na ba k labildik. Türkiye bile büyük bir cephe gerisidir. zole
edilmesi, tecrit edilmesi imkâns zd r. Kürdistan ayr ca kapal ekonomisinin oldu u yerdir. Kapal ekonomi, asl nda uzun süre gerillan n kendi
içinde ya ayabilece i olanaklar sunar. Halk
n geli mi bir ya am
düzeyine al mamas , fazla ekonomik taleplerin olmamas , bizim için
bir avantajd r. Yani "ekonomisi çöker, sava geli emez" teorisi bizim
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için geçerli de ildir. Tam tersine, var olan sömürgeci ekonominin çökmesi, denetimimizi daha da geli tirir. Kald ki sömürgeci ekonomi, asnda soygun ekonomisidir. Bence y lmas durumunda daha çok milli
temelde ekonomik kurumlar geli ir. Ticaret millile ir, üretim millile ir.
Bu da daha fazla zenginle meye yol açabilir.
m bile olsa, zaten halk z kapal ya ama, yoksul ya ama al r. Halk z, bununla partiye ve ayaklanmaya daha fazla ba lan r.
Bu aç dan geli ecek sava n yaratabilece i tecrit durumundan çekinmek urada kals n, mevcut sömürge ekonomisinin, sosyal, siyasal yap n k lmas , ciddi bir biçimde millile meye yol açar. Milli kurtulu çulu u çok köklü bir biçimde geli tirir. Bir de Kürdistan' n imkânlar
vard r. Tarla ve hayvanc k ekonomisi rahatl kla sava finanse etmeye
veya sava beslemeye uygundur. Bin y ld r bu ekonomiyle ya yor,
sava ta daha iyi ya ayabilir, hem de millile erek ya ayabilir. Bu yönlü
sava ekonomisinin geli mesini parlak görüyoruz.
S.: Serh ldanlarda halk n silahlanmas olacak m ? Olacaksa ne gibi
tedbirler al nabilir? Yani çat malarda...
---.: Serh ldan zaten halk n ayaklanmas r.
S.: Serh ldanlarda halk n silahlanmas ve gerillan n öncülü ü...
---.: Önceki gün ayaklanman n biçimleri üzerinde durduk. Ayaklanmalar baz yerlerde silahs z, baz yerlerde silahl olacak. Zaman zaman
gerilla ve zaman zaman da milisler ayaklanmada yer al rlar. Bazen ehirleri uzun süre elimizde tutabiliriz. Bu, alanlara göre, ehirlere göre
de ir. K rsal alanda biraz daha silahl olabilir. Bu konuda emalar
koymak yerine, somut durumlara göre belki yirmi dört saate göre taktik belirlenebilir. Yirmi dört saat içinde ayaklanma belki de silahl çamaya dönü ebilir. Hatta bir silahl çat ma zararl olabilir. Yerine
ba ka bir biçim de gerekebilir. Kesinlikle somut artlara göre bu konulara cevap vermek gerekir. Fakat i in içinde silah da, ta da, sopa da,
pasif biçimler de, hatta iddetli biçimler de olacakt r.
Bütün bunlar somut duruma göre cevab
bulmas gereken sorulard r. Ama dönem aç ndan "her ey ayaklanma için, her ey ayaklanmada geli im için" slogan do rudur. Ayaklanmaya çok yarat yakla mak gerekiyor. Hatta soruna teorik düzeyde yakla maktan ziyade, teknik ve pratik yönden de sonuç ç karmak mümkündür. Yani aç kças
ayaklanma stratejisini içselle tirmek gerekiyor. Ayaklanmalar tüm
sonuçlar yla imdiden dü ünmek ve alg lamak önemlidir. Yüz binler
aya a kalk nda ne yapaca z? Daha ne kadar kentte kalaca z? Daha
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ne kadar vuraca z, bu kadar kan dökülürse ne yapaca z, ne gibi sonuçlar ç karaca z sorular na cevap verecek tarzda büyük ayaklanmalar göz önüne getirin ve ki ili iniz ne kadar bunu kar layacak bu yönde muhakeme içinde olun. Yani ayaklanmay ne düzeyde geli tirebilirsiniz, buna ne kadar haz rl kl
z, ne kadar güç getirebilirsiniz, ruhunuz ve bilinciniz bunu ne kadar yakal yor? te devrimci militanlar n en
önemli görevi bu soruya gerçekçi cevab bulmakt r.
Z.: Ba kan m, Parti Önderli i ayaklanma konusunda perspektif sundu. Ancak benim sormak istedi im soru, ayaklanma komiteleri i levsiz
kald nda, önderliksiz bir ayaklanman n ortaya ç kmas yla bu duruma
nas l müdahale edilebilir?
---.: Ayaklanmalar n en sa lam güvencesi gerillad r. Her ayaklanman ba lant olaca gerilla alan , e er komite i levsiz kal rsa müdahale etmek zorundad r. Burada dikkat edilmesi gereken husus, katliama
giden bir ayaklanma de il, kendisini haz rlam bir ayaklanman n öngörülmesidir. Biz kontrolden ç kma durumunu dü ünmek bile istemiyoruz. Hemen hemen imdiye kadar bütün ayaklanmalar, kontrol alnda geli tiler. Zaten partimizin çal mas da sadece bir ehir komitesi
de ildir. Yan ba nda birçok çal ma birimleri de olabilir. Legal birimler vard r. Kald ki bu ayaklanmalarda legal birimlerden epey yararlanaca z. Sorumluluk ta yabilecek güçler h zla devreye sokulabilir. Bu
konuda tekni in sa lad olanaklardan da yararlanmak mümkündür.
Telefon var, teknik var, araba var, bunlarla an nda müdahale edilebilir.
Katliam zamans z ve yersiz ortamlarda silaha ba vuruldu unda olabilir. Ama böylesi geri durumlar içine girilebilece ini sanm yorum.
Kald ki silahlar yla hareket eden ki iler, daha sonra ne yapmas gerekti ini de kararla rm olmal lar. Kendilerini imhaya götürecek bir
silahl giri imi dü ünmemeleri, bunu daha ba ndan itibaren halletmeleri gerekir. Rasgele silah kullanmalara f rsat vermemeleri gerekir.
Ancak silah kullan ld nda daha sonras nda nereye gidilece i, nas l
davran laca ba ndan saptanmal r. Yani "vurduk, silah elimizde
kald " biçimindeki durumlara f rsat tan nmamal r. Bunu ayaklanma
sorumlular dü ünmelidir. Mevcut ba lant ve koordinasyonun daha
fazla sorumlulu a dayanan plan ve tedbirler, bu tip tehlikeleri en asgari
düzeye indirir.
Xe.: Ba kan m, Güney Kürdistan'daki ilkel-milliyetçi güçlerin u anda bize kar yönelimlerini biliyoruz. Bizim Güney Kürdistan' bir geri
cephe olarak kullanmam za kar k, emperyalizmin dayatmalar yla bu
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güçler bize kar tav r alacaklard r. Böylesi bir durumda bunlara kar
tavr z nas l olmal r?
---.: Zaten u anda yönelmi durumdad rlar. Yönelimleri var, kararlar var, ancak güçleri zay ft r. Biz her gün bunu mutlaka aç yoruz. Hatta biz Güney Kürdistan'a devrim dayatarak ve giderek serh ldanlara
ula may hedefleyece iz. Ancak bizim dayataca
z serh ldanlar,
Kürdistani Cephe'nin öngördüklerinden farkl ve sonuç al olacakt r.
Herhalde en iyi garanti bu olur. Temel Kürt merkezlerinde geli tireceimiz serh ldanlar, Kürdistani Cephe'nin i birlikçili ini bo a ç karabilir.
San m en çok burada srar etmemiz gerekir. Kald ki hudut boylar ndaki gerilla, onlar n olas sald lar
rahatl kla kar layabilir. Gerilla
ve gerillayla ba lant olarak geli tirece imiz bir ayaklanma takti i,
ABD'nin özellikle geli tirmek istedi i bu i birlikçi geli meyi engeller ve
hatta Irak' daha fazla devrime aç k hale getirebilir. Partinin bu alana
dayatmak istedi i dönem takti i budur. Asl nda bu taktik uzun süreden
beri partimiz taraf ndan dayat lmak istenen bir taktiktir. Bu çizgi bundan sonra daha çok geli me ans na sahiptir. Görevlere do ru yakla rsak, bu elveri li durumu ilerletme ans z yükselir.
X.: Ba kan m, önemli bir ayaklanma merkezi de Orta Eyalettir. Bu
alanda nas l bir üslenme yarat labilir?
---.: Bu konuyu açm m. Üs alanlar n planlanmas nda ayr nt layla tart labilir. San m bu alanda çok iyi üs alanlar vard r. imdiki
üslenmemiz, ak ll çal mam z durumunda daha ba ar sonuçlar elde
edebilece imizi göstermektedir. Örne in, Solhan, Kulp, Genç, Lice, Hani, Mutki, Sason, Tatvan, Kozluk, Hizan, Çermik, Maden, Ergani ve hatta
Sipan ile Nemrut da lar iyi birer üslenme alanlar z olabilir. Binlerce
gerilla rahatl kla buralarda bar nabilir.
X.: Ba kan m, yine Malazgirt, Varto ve Karl ova'da da ayaklanma potansiyeli var...
---.: Oralar Garzan'a veya Bingöl'e ba lamak gerekiyor. Asl nda Orta
Eyalette fazla üslenme sorunu yoktur. Kendi içinde iyi üs alanlar yaratabilir. Oray iyi görmü sünüz. Kalabal k say da gerilla rahatl kla bar nabilece i gibi, kentleri de dü man n kolayl kla ele geçirece i alanlar
de ildir. Çok geni ve büyük kentlerdir. Kent ve alan savunmalar iyi
yapabilecek yerlerdir. Geni bir sivil milis savunmas na imkân sa yor.
Savunma birlikleri, alanda iyi i yapabilirler ve mevcut durumda da
baz eyler yap lmaktad r. Asl nda Orta bölgedeki halk kendini savunmada ilerlemi durumdad r. Planlamalarda bölge savunma birlikleri ve
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milis komutanl sa lanmal r. Milis komutanl klar
hem ehirde,
hem k rsal alanda çok iyi geli tirmek gerekir. Hatta bunu gerilladan
farkl geli tirmek laz md r. Milis komutanl na a rl k vermemiz gerekiyor. De ik bir örgütlenme ile gerilla ve kent komiteleri aras nda
çal rmak önemlidir. Mevcut durumda koordinasyon ve örgütlenmede ya ad
z zay fl , milis komutanl
örgütlemekle giderebiliriz.
Oldukça önemli ve kesinlikle ba ar lmas gereken bir görevdir.
O.: Kurtar lm bölge ortaya ç kt ktan sonra, imdi uygulanmakta
olan gerilla sava taktiklerinde baz de iklikler olmas gerekmiyor
mu? Örne in, gerekti inde mevzi sava da verebilen ve ordunun iskeletini olu turacak ana birlik tipine gerilla birliklerine ihtiyaç duyulmayacak m ?
---.: Daha çok hareketli birlikler rol oynayabilir. Öyle san yorum ki,
dü man n komando birlikleri ile bu alanlara sald rmas söz konusu
olacak. Helikopter, uçak sald lar yla birlikte iç içe komando sald lar
geli tirecek. Bunun için mevzi sava de il, hareketli sava önemli rol
oynar san yorum. Özelikle yeni alanlarda hareketli birlikleri oturtmak
gerekiyor. Çemberler açmak ve bunlar korumak gerekiyor. Dü man
içine dü tü ünde onu hareketli sava la imha edecek bir düzenleme
önem ta yor. Bu dönemde ne sabit ve mevzide kalan, ne de sürekli
kaçan, dü man kendi denetimi d nda tutan yakla mlara girmemek
gerekiyor. Bu aç dan gizli, hareketli özelikle uçak sald lar na kar iyi
üslenmi ; fakat sürekli kaçan ve kendini dü man n denetiminden ç karmak isteyen de il, tam tersine dü man kendi içine dü ürebilen ve
hareketli sava la imha edebilen bir taktik a amaya ula mak gerekiyor.
Özellikle Botan'da tamamen bu a amay ön plana alaca z. Orta bölgede de bu a ama epey geli im gösterebilir.
Hareketli sava n sorunlar üzerinde çok durmam z gerekiyor. Yapaca
z planlamalarda hareketli sava a ili kin tart malar üzerinde
yo unla mak gerekiyor. Botan için gerilla sava
dü ünürken, dönem
itibariyle hareketli birlikleri dü ünmek gerekir. Hareketli birlikler hem
say olarak çok olmal ve hem de nitel olarak sava abilen bir konumda
olmal rlar. Yani hantal de il, sava abilen ve dü man hareket edemez
duruma getirebilir bir yap ya sahip olmal rlar. Örne in e er biz hareketli birlikleri yetkin bir hale getirip konumland rsak, pusuya dü en
dü man tugay da olsa kurtulamayaca aç kt r. Gerek co rafik yap
ve gerekse de bizim birliklerin düzeyi bunu belirler. Mevcut gerilla
birlikleri artt kça ve güç kazand kça bu birliklere de kay olacakt r.
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Yani dü man girdi diye kaçmayaca z. Tam tersine, geni çemberler
çizip onu imha sürecine alaca z. Uçak tehlikesini de co rafyay kullanarak bo a ç karaca z.
X.: Ba kan m, Botan'da geli tirilen hareketli sava birlikleri ile gerilla birliklerinin ortak birli i, baz noktalarda yine gerilla biçiminde bir
hareket tarz na sahip olur. Ancak bu hareketli sava n deneyimine kaolmaktad r. Bu, asl nda 1991'in sonlar nda geli tirilen eylem tarz n bir sonucu olarak ortaya ç kt . Hareketli sava tarz ba ta Botan
olmak üzere tüm alanlara yaymak büyük önem ta r.
---.: Evet, Botan' n imdiden hareketli bir sava alan na dönü türülmesi uygundur. Hareketli sava dedi im gibi ne geriden vur-kaç eylemi
ve ne de mevzi sava
r. kisinin de aras bir sava r. Geçici bir durumdur, ama çok önemli bir durumu ifade ediyor. Birliklerin say ,
güçlenmesi, hareket sahas , irtibat , örgütlenme düzeyi, bilinç düzeyi
çok atak, çok giri ken olmak zorundad r. E er gerilla sava takti i geli tirilir, tüm sava yöntemleri denenerek dü man ku atma alt na al nabilirse, dü man n Botan'a girmesi mümkün de ildir. Bunu daha imdiden
bile görmek mümkündür.
Arazinin muazzam elveri lili i kullan rsa, birliklerin büyümesi de
gündeme gelir. Birliklerin artmas bir yük olarak görmeyip hareketli
sava birliklerimizin ihtiyaçlar
kar layacak düzeyde ele al rsa,
hem sava geli ir ve hem de denetimi tamamen elde edebiliriz.
R.: Ba kan m, yeni dönemde sava hükümeti ve ulusal meclisin in a
edilmesi gibi bir görevimiz de var. Bunlar n yeni dönem serh ldanlar
ve Botan-Behdinan için öngörülen özgürle mi vatan topra yla ili kileri...
---.: Yeni serh ldan süreci meclisli olacak dedik. Tezlerimizden birisi
budur. Bir Ulusal Meclisin olu turulmas , ayaklanman n do al bir sonucudur. Meclis kendi içinde geçici bir devrim hükümetine benzer bir
organ ç karabilir. Daha önceki konu malar zda on tez sayd k. Bu on
tez üzerinde yo unla arak tart mal
z. Zaten tezlerimiz yeni dönem
ayaklanmalar kapsamaktad r. Bunlara ben k saca de indim. Siz bunlar n derinli ine ula mak için tart acaks z.
Bir de ele alaca
z referandum konusu vard r. Temel hedefimiz
ba ms z ve özgür Kürdistan'd r. Ancak Türkiye halk yla e it ve özgür
temellerde bir birli e de aç z. te bunun için bir referandum, yani
sonuçta ayaklanma sürecimizi böylesine bir referandumla peki tireceiz. "Ba ms z ve özgür bir Kürdistan'da e it ve özgür birli e evet mi,
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hay r m " iar yla halk ba ms z ve özgür bir ya am, ancak e it ve özgür temellerde bir birli e de evet karar na götürece iz.
U.: Ba kan m, Kürdistan'da geli en serh ldanlara paralel olarak, Çin
örne inde oldu u gibi k sa mesafeli yürüyü ler yap lamaz m ?
---.: Zaten serh ldanlar çok önemli bir eylem biçimi olarak da yürüyü leri esas al r. Planlamalarda bence yürüyü k sm na çok a rl k
vermemiz gerekir. Kürdistan' n boydan boya bir yürüyü alan na çevrilmesi, ayaklanmalar n en önemli bir biçimi olacak. Gerilla bile uzun
bir yürüyü tür bizde, ayaklanma da bir uzun yürüyü olacak. Yürüyüün kendisi ayaklanmad r. Dolay yla yürüyü düzenlemek, yürüyü ü
korumak, yürüyü ü örgütlemek, hatta yürüyü komitesi örgütlemek,
bu örgütü olu turmak çok önemlidir.
Öyle anla yor ki, biz epey kanallar olu turaca z serh ldan boyunca. Boydan boya halk yürüyü kollar halinde birbirine kavu turmak,
kuzeyden güneye, do udan bat ya, köyden kente do ru bir at
geli tirece iz. Çok çe itli bölgelerin kendi içinde yürüyü kollar olu turaca z. Mümkün oldu u ölçüde bütün halk yürüyü lere kataca z. Dolayla yürüyü lerin ayaklanmam n en belirgin bir özelli i olaca
kan nday m. Kürdistan'da yürüyü ler epey i yapacakt r. Buna göre
planlamada yürüyü konusunu ayr bir ba k alt nda incelemek gerekiyor. Köylerin kentlere yürüyü ü, kentlerin bazen bo alarak k rsal
alana yürüyü ü, bölgeler aras yürüyü ler, cephe gerisinden sava cephesine do ru yürüyü ler, yürüyü ün korunmas , örgütlendirilmesi
önemle ele al nmay gerektiriyor.
Meseleyi detayl olarak ortaya koyduktan sonra sorunu size b rakaca z. Daha önceden de bu konular üzerinde tart malar yürüttü ümüz
için, bu kez k saca de indik. Bununla planlama gruplar na, ara rmalaiçin doküman imkân verdik. San m bunlar güçlü bir tarzda de erlendirirsiniz. imdiden sizin durumunuzu belirlemek durumunda de ilim. Dikkat ederseniz birçok alan görevlendirilmeleri için kendini dayayor. Kald ki ço unuz bu alanlara a inas z. Yani alanlar tan yorsunuz. Akademi sahas ndan hepiniz yüklü bir bilinç almaktas z. Bununla güçlü ayaklanma planlar na ula abilirsiniz.
çinde bulundu umuz dönem bizim için hayati derecede önemlidir.
Ba bakan Demirel'e verilen raporda "PKK ayaklanmalar yönünde youn bir haz rl k içindedir ve baharda taarruza geçebilir" deniliyor.
Dü man bizden taarruz bekliyor. Bu taarruzu önlemek için de her gün
rsat bulur bulmaz, uçak sald lar da dahil, kontr-gerilla sald lar yla
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büyük taarruz hamlemizin önünü kesmek istiyor. Asl nda ayaklanman içindeyiz, gerillan n içindeyiz de biz bunu daha planl , daha takviye
edilmi ve h zland lm bir a amaya getirmek istiyoruz. Ba larken
unu söyledik; ayaklanman n kendisi bile insan heyecanland r. nsan
kendini zor tutuyor. Halk da bu co kuyu ya yor ve kendini zor tutuyor.
Trajik sonuçlara yol açmamak için ayaklanma önderleri, her türlü tedbiri almal rlar. Bu anlamda ele ald
zda, gün, sorumlulu u gerçek
anlamda üstlenme günüdür. Daha önce de söyledik; bir gerilla grubu
imha olabilir veya bir kent katliama u rayabilir. Mesela Kürt isyanlanda Halepçe'de, Dersim'de, A 'da, Hani'de, Lice ve Güney Kürdistan'daki katliamlarda gördük. Sonuç tamam yla y md r.
Bir bu yönüyle inceleyece iz, bir de bizim geli tirmek istedi imiz bir
ayaklanma modeli var. imdiye kadar sürekli ba ar kaydeden ayaklanma modelidir. imdi bunu daha da zirvesel, ba ms zl a ve özgürlü e bizi daha da yak nla racak bir a amaya getirmek istiyoruz. Bazen
kendiniz darl klar z, yetersizliklerimiz var diyorsunuz. Böylesine
tarihi, tüm yetenekleri ayakland rarak haz rlan lmas gereken bir sürece kar , insan iliklerine kadar titrer. Kendisini böylesi kutsal bir görev
konusunda haz r hale getirir. Anlad m kadar yla sizin ki ilikleriniz
yeterli de il. Tarihi sorunlara, onlar n pratik çözümlerine kendini tam
verememe ve bunun yerine sistemsiz ve bölük-pörçük bir biçimde kendini katma, felaketlerin temel nedenidir. Ki ilikleriniz derli-toplu ve
sistematik olarak temel sorunlara yakla man za elvermiyor. Ayr ca çabalar z yetersiz.
Çok do ru ve do ru oldu u için de b kt ncaya kadar söyleyece imiz önemli bir husus var. Do ru ki ilik, kendini kararl la rma düzeyi
kadar, karar hayata ba ar yla geçirecek çabayla dopdolu k lan ki iliktir. E itimle, küçük tecrübelerle h zla kendinizi -hem de öyle y llarca
de il- k sa sürede bir gerillaya, bir ayaklanmaya perspektif sunacak karar düzeyine ula an, ufku yakalamak kadar, ayr nt yakalamay esas
alan bir militanla may sa layacaks z. Siz bana bundan haber verin,
yoksa zaaflar zdan de il. Bize bu ki ilik gereklidir. Kurtar olan ki ilik, böyle bir ki iliktir. Kendinizi bu ki ili e haz rlay n.
Yan lg ve yanl lar
h zla bir tarafa b rak n. ayet siz kendi zay fklar
a mazsan z, bu yaln zca size de il, yar n binlerin hayat na
mâl olur. imdi de kay plar z vard r, ama dü man yar n halk tararsa,
sonuç binlerce ölü demektir. Neden? Çünkü önderi yok, çünkü sorumlu
olmas gerekenler sorumsuz ç kt . Dü mand r, pe pe e dü ürmek,
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mevcut geli meleri de engellemek ister. Siz bu ki ili inizle bunu ne kadar engelleyebilirsiniz, bunu kendinize sorun. Do ru-dürüst bir zorlu a
gelemezse, örgütlenmeye gelmezse, disipline gelmezse, yarat olmazsa ve an nda inisiyatif koyacak durumda olmazsa, böyle bir ki ilik her
eyin elden gitmesine yol açmaz m ?
Ayaklanma sorunlar üzerine 1991 y ndan itibaren bu tip çözümlemeleri oldukça geli tirdik ve ana hatlar yla iktidara nas l yürüyeceimizi ortaya koyduk. Ben bu konuya ili kin olarak ileri sürülen tezlerin ve tart malar n iyi bir planlama için yeterli oldu u kan nday m.
Siz bu devrenin sonlar na do ru bu temelde grupla rken, oldukça sa lam bir temele de sahip oluyorsunuz. Dolay yla daha imdiden içerisine girilmesi gereken planlama yakla
böyle olmal r. Devre sonuna do ru bu çözümlemeleri tekrar yapmayaca z, buna gerek yok.
Bunun yerine gruplar, bu yakla mlar bir belgeye dönü türme gibi bir
durumla kar kar ya gelecekler. 15 ubat'tan itibaren, yani yirmiyirmi be gün sonra, bu planlaman n yaz na h zla geçilebilir. Hatta
haz rl klara imdiden ba lanabilir. Birçok husus söylendi, baz lar özel
olarak incelemeye de al nabilir.
Bu hususlar n hepsinin planlaman n bütününe yay lmas gerekiyor.
Daha önceki tart malarda da epey husus belirtildi. Geçen y llar n planlamalar vard , onlar n da dokümanlar elinizdedir. Az-çok hepsini göz
önüne getirerek, sadece 1992 y yla da s rlam yoruz, tarihi bir a amay kestirmeye çal yoruz. Belki hükümetin durumu üzerine biraz
daha konu abiliriz, ama bu konuda da yeterince konu ulmu tur. Ekim
seçimlerinin sonuçlar ve hükümetin durumu az çok de erlendirilmi tir. Hükümet böyle bir ayaklanmay önlemek için çabalar
birle tirmi tir. Bu konuyu birincil mesele olarak görmektedir. Bu da meselenin
ciddiyetini gösteriyor. Onlar n da belge ve raporlar nda konuya ili kin
olarak "böylesine bir ayaklanma olas k dahilinde..." biçiminde belirlemeler yer almaktad r. Onlar n da amac ayaklanmak isteyen kitlelerin
kararl
önlemek, mümkünse de tasfiye etmektir. E er bunu ba aramazlarsa, öyle görülüyor ki yeni baz yakla mlar geli tireceklerdir.
Bu hükümetin ayaklanma, gerillay s rlama, tecrit etme ve giderek
tasfiye etme biçimindeki yakla
na, bizim de tam tersine, daha da
derinle tirme, yayma ve ba ar ya götürme gibi bir yakla mla kar k
vermemiz gerekiyor. Bizim yakla m ve planlamam z bu hükümetin
yakla mlar a arsa, büyük ihtimalle ya bu hükümet dü er, ya da deik bir politika geli tirmek zorunda kal r ki, bu durumda da biz ba a71

bir ayaklanma ve ba ar bir gerilla sava temelinde gerçekle tirilecek siyasi görü meleri lehimize sonuçland rabiliriz. Siyasi hâl yoluna
ili kin tart malar z, halkta da büyük bir güç ve destek bulabilir. Bu
tart malar uluslararas kamuoyundan da büyük güç ve destek alabilir.
Partimiz her zaman bu yönü de aç k b rak yor. Fakat esas itibar yla
gerillayla iç içe ayaklanmay t rmand yor. Böylece dü man ayr ca
te hir ve tecrit etme gibi bir takti i, hem halk içinde, hem de uluslararas alanda yürütüyor. Bu konuda çok sistemli yürüyor. Parti hareketimiz, bütünüyle bu temelde bir geli im hareketidir.
Bu a amay eskiden ideolojik, örgütsel ve hatta gerillan n geli ti i
bir a ama gibi de erlendirsek de, imdiki a ama kapsaml bir ayaklanman n da gündeme girdi i bir a ama olarak kendisini belli ediyor. Daha
ileri düzeyi, daha kapsaml mücadele biçimini ba nda ta yan ve bir
de siyasi sonuç almaya daha yak n bir sava a amas olarak gösteriyor.
Bu çerçevede yakla yoruz. Partiyi tamamen önder k lmak istiyoruz.
Hiçbir yanl anlay a yer vermeyecek kadar yo un geli meler ve buna
dayal de erlendirmeler vard r. Dolay yla bu i te "var m" diyen, bu
lerde belli bir görev a rl na kendimi haz rlamal m diyenler, mutlaka i in bir yerinden tutabilirim, bir katk m, bir rolüm olabilir diyenler, gerçe i bütün yönleriyle görsünler, kendilerini buna göre haz rlanlar. Özellikle yan lg ve eksikliklerini gidersinler. Ba ar için bir ki iden ne bitebilecekse onu ortaya koysunlar. Böylesi dönemlere, böylesine gerçekçi, gerçekçi oldu u kadar da devrimci irade ve ruhu çok
güçlü bir biçimde egemen k larak yakla mak gerekir, mutlaka kazanmak gerekir.

PKK Genel Sekreterli i
19 Ocak 1992
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