
                        Özgür Kadın Akademisi Yayınları 
 

 

 
 
 
 

KADIN HAREKETİ  
GENİŞLETİLMİŞ 
YÖNETİM TOPLANTI 
TARTIŞMALARI 



 1 

 
 
 
 
 
 

 
 
KADIN HAREKETİ       
GENİŞLETİLMİŞ 
YÖNETİM TOPLANTISI 
TARTIŞMALARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Özgür Kadın Akademisi Yayınları 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASIM YERİ:  AZADİ MATBAASI 
BASIM TARİHİ:  2005 



 
 
 
 
 
 
 
 

İÇİNDEKİLER 
 
Açılış Konuşması.........................................................7- 10 
 
Kongre Gel Genişletilmiş Yürütme Konseyi 
Toplantısının Aktarımı..............................................11-27 
 
Tüm Sahaların Çalışmaları Hakkında Bilgi 
Sunması.......................................................................28-61 
 
Avrupa Raporu...........................................................62-67 
 
Örgütsel Durumun Değerlendirilmesi....................68-189 
 
Yeniden Yapılanma Çalışmaları 

a) Örgütsel Bağ Önümüzdeki Süreçte Nasıl   
Olacak.........................................................190-210  

b) ÖKB nin Sahalardaki Durumu ve 
Çalışmaları.................................................211-273 

 
Planlama..................................................................274-275 
 
Kapanış Konuşması................................................276-277                          



           Kadın Hareketi Genişletilmiş Yönetim Toplantı Tartışmaları 
 
 

 
 

7  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
AÇILIŞ KONUŞMASI  

 
Zaxo Arkadaş; Kongre sonrası PAJK genişletilmiş 1.kadın 
örgütünün toplantısını gerçekleştiriyoruz. PAJK olarak, zorlu bir 
pratiği geride bıraktık. Bu dönemde, böylesi bir bileşimle 
toplantıyı başlatmak hem büyük bir önem taşıyor hem de Kadın 
Özgürlük Hareketi olarak yaşadığımız sorunların çözümünü de 
ortaya koyacaktır. Bu inançla dışarıdan gelen tüm  arkadaşlara 
hoş geldiniz diyoruz.  
Siyasal bir bunalım dönemini yaşıyoruz. Kürdistan’da Kürt 
sorunu ilk kez tehlikeli bir düzeye gelmiş bulunmaktadır. 
Yaşadığımız bu süreç her ne kadar içinde çözümü barındırsa da  
bir o kadar da sorunları barındırmaktadır. İnsan şöyle de 
belirtebilir 20.yy başında Kürt sorunu geniş bir şekilde  tartışıldı, 
ancak sonuçta güçlü bir örgütlenme ve istenilen  ideolojik bir 
açılım yapılamadı. Bu nedenle bir kez daha harcanan emek, 
yaratılan devrim ve serhıldanlar beraberinde büyük kırılmaları da 
getirdi. Şimdi ise 21.yy’da böylesi bir bunalımla yüz yüzeyiz. İki 
yaklaşım kendini dayatıyor. Birincisi; yılların yaratımıyla ortaya 
çıkan mirasa sahip çıkma ve mücadeleyi yükselterek yıllarca 
halkta yaratılan umudun çözüme kavuşturulmasıdır. Önderlik 
bunu çok geniş ele alıyor. Son görüşme notunda da belirtiyor. Bir 
direniş süreci başlatılıyor.  Biz şimdi böylesi bir süreçteyiz. Bu 
nedenle süreci tümden olumsuz bir şekilde de değerlendirmek 
doğru olmaz. Her yönüyle bize karşı bir saldırı var. Bu noktada  
büyük bir baskının altına itiliyoruz. Bu şekilde de süreci ele 
almamak gerekir. Varolan avantajları değerlendirememek 
gerçekte büyük tehlikelerle karşı karşıya bırakabilir. Önderlik, 
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yaşanan bu bunalım süreçlerini özellikle kaos süreçlerini, salt 
Kürt toplumu için değil bir bütün Ortadoğu toplumu için çözüm 
yolunun zihniyet değişimi ve yeniden yapılanma olarak ortaya 
koyuyor. Özellikle geri zihniyet bu güne kadar bizde belli 
kayıplara yol açtı. Biz ise bunları nasıl aşabiliriz? Salt Kürt halkı 
için değil, tüm bölge için nasıl bir öncülüğü  yapabiliriz? Şimdi 
biz böylesi bir süreçle karşı karşıyayız. Ne Arapların içinde ne 
Türklerin içinde ne de Ortadoğu halkları içinde bizimkisi kadar 
net bir ideoloji ve güçlü perspektifler söz konusu değildir. Bu 
yüzden Önderliğin Demokratik Uygarlık paradigması ekseninde 
halk olarak çok şanslıyız. Bunlara ne kadar çok sahip çıkarsak, o 
kadar tarihsel sorumluluklarımıza ve halkımızın umutlarına sahip 
çıkabiliriz. Bu süreçte Kürt sorunun tartışıldığı kadar kadının 
sorunları da hem genel medyada hem de tüm dünyada halkların 
sorunları kadar güncel olarak tartışılıyor. Bu yönden de çok farklı 
bir misyona sahibiz. Nasıl ki Ortadoğu Rönesanssında önemli bir 
role sahipsek, Kürt kadını da aynı zamanda elindeki örgütsel, 
ideolojik ve askeri silahıyla öncü bir role sahiptir. Bunları bizim 
dışımızdaki kadınlar çok sık dile getiriyorlar. Önderliğin ortaya 
koyduğu yeni paradigma ekseninde Kürt hareketi kendini zihniyet 
anlamında örgütlemesi gerektiği kadar, kadın olarak bizimde bu 
yüzyılın karakterine göre kendimizi yeniden ele almamız 
gerekiyor. Kürdistan Kadın Hareketi olarak bunun içinde bizim 
rolümüz ne olmalı? Bundan sonra  kendimizi nasıl 
yapılandırmalıyız? Böylesi sorumluluklarımız  ve rolümüz var. 
Kürdistan Kadın Hareketini ilgilendirdiği kadar tüm Ortadoğu ve 
dünya kadınlarını da ilgilendiriyor. Böylesi kapsamlı bir 
ideolojiye sahip bir hareket dünyanın hiç bir yerinde 
görülmemiştir. O yüzden böylesi bir sorumlulukla yaklaşmak 
gerekir. Ki bizim dışımızda bir çok güç, çoğu zaman bize bunu 
gösterdiler. Kadının gücünü ortaya çıkarmak ve öncü bir güç 
olarak örgütlemek bizim temel görevimizdir. Kürt kadını olarak 
hem ulusal hem de cins sorunu konusunda   önemli 
sorumluluklarımız var. Bunlar bir dakika dahi olsa aklımızdan 
çıkarsa çok büyük sapmalar yaşarız, çok büyük şaşkınlıklar 
yaşarız. Halkların umutları kilitlendiği kadar kadının da umutları 
bize kilitlenmiştir. Biz bunlara sahip çıkmak zorundayız. Yıllardır 
ortaya çıkan bu mirasla birlikte dünya feminist hareketlerinde 
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ortaya çıkardığı mirası da örgütlü bir düzeye kavuşturmalıyız. 
Zihniyet olarak bizim yaşama bakış açımız ile erkeğin bakış açısı 
açısından ortak yönler var. Önderlik son görüşme notunda tüm 
dünya kadınları için bir cümle söylemişti. Kendimizi o 
zihniyetten, o dilden kurtaramazsak ne kadın için gelişmeler 
yaratabilir ne de geçmiş mirasa sahip çıkmamız mümkün olur. Bu 
hassasiyet ve sorumlulukla toplantımızı sürdürürsek daha doğru 
olacaktır. Fakat olaylardan ve bizim dışımızdaki kadınların 
durumlarından da kopuk ele almayız. Bizim dışımızdaki 
kadınların umutları gelen analarımızın  konuşmalarında da 
görülüyordu. Umutlarını dağlara ve kadın hareketine bağlıyorlar. 
Bizim onların garantisi olduğumuzu çok içten belirtiyorlar. Bu 
gerçeğe, bu süreçte kendimiz de tanık olduk. Kadın Hareketi 
olarak bizler de çok sancılı bir süreç geçiriyoruz. Bizim de henüz 
kendimizi erkek zihniyetinden kurtarmadığımız yönlerimiz var. 
Hala o sistemin ayakta kalmasını sağlayan yönlerimiz var. 
Objektif boyutları daha çok ön planda. Kadın Hareketinin 
oluşumu demokratik zihniyet esasları temelindedir. Kendi içinde 
iç demokrasiyi,  
zihniyeti geliştirmek, kişiliğinde değişimler yaratarak yaşama 
bakış açısını geliştirmek önümüzdeki sürecin garantisidir. Bu 
biçimde Önderliğe sahip çıkabiliriz. Bu biçimde kadınların 
umutlarına sahip çıkabiliriz. Şehitlerimizin mirasına, bu amaç 
uğruna kendini paramparça eden şehit arkadaşlarımıza ancak bu 
temelde cevap olabiliriz. Bu temelde toplantımıza başlamak 
istiyoruz. Önümüzdeki süreçte bazı şeyleri daha erken fark 
edeceğimize inanıyorum. Herkesin varolan sorunların 
çözümlenmesi noktasında beklentileri var. Kendi sistemimizi 
daha güçlü yaratarak sürece daha güçlü katılmalıyız. Çünkü 
geçmiş süreçte de görüldüğü gibi   örgütsüzlük beraberinde 
iradesizliği getiriyor. Kendimizi ne kadar örgütlü bir duruşa 
kavuşturursak o kadar kadının iradesini ortaya çıkarabilir ve 
koruyabiliriz. Genel örgüt içerisinde dönüşüm gücü olarak rol 
oynayabiliriz. Genel olarak bunları belirtmek istiyoruz. Resmi 
gündeme geçmeden önce divanı belirlemek istiyoruz. Bu temelde 
toplantıya devam etmek istiyoruz.  
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Gündem maddeleri: 
 

1) Son yapılan Kongra-Gel genişletilmiş yürütme 
konseyinin yönetim toplantısının aktarımı 

2) Örgütsel durumun değerlendirmesi  
3) Yeniden yapılanma çalışmaları 
a- Örgütsel bağı önümüzdeki süreçte nasıl olacak? 
b- Özgür Kadın Birlikleri çalışmalarının ele alınması  
4) Planlama 
5) Düzenleme 
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KONGRA GEL GENİŞLETİLMİŞ YÜRÜTME KONSEYİ 
YÖNETİM TOPLANTISININ AKTARIMI 
 
Yapılan toplantı, genişletilmiş yönetim konseyi toplantısı adı 
altında yapıldı. Daha çok tüm parçaların temsilcileri ile HPG, 
PAJK  yani sadece Kongra Gel komiteleri değil, yürütme 
konseyine bağlı tüm örgütsel kurumlar yer aldılar. Ele alınan 
gündemler siyasi ve örgütsel durumlardı. Yeniden yapılanma 
daha sonra Önderliğin durumu bir gündem maddesi olarak ele 
alındı. Ardından planlama ve düzenlemeler ele alındı. Siyasi 
durumlar ile geçmiş sürecimiz çok kapsamlı ele alındı. Avrupa da 
ki arkadaşlarda tutanaklarını göndermişlerdi. Onlar okundu. 
Genel olarak dünyada yaşanan zayıflıklar, Ortadoğu da yaşanan 
kaos ve bunların çözümsüzlüklerinin hala devam ettiği üzerine 
duruldu. İnsanlığın yaşadığı sorunlar hala devam ediyor. Bu 
varolan tıkanma durumu özellikle Ortadoğu da, Irak da çok somut 
ortaya çıkıyor. Bunlar böylece değerlendirildi. Bu bölgeye hem 
genel siyasetler hem de Amerika kendi çıkarlarına göre bir tasarı 
geliştiriyor ve ona göre planlamasını yapıp pratikleştiriyorlar. 
Ortadoğu ise hem siyasal anlamda  hem de ekonomik anlamda 
genel politikasında anti-demokratik ve tutucu yanını hala devam 
ettiriyor. Bu geçen süreçte örgüt olarak yaşanan siyasi gelişmeler 
içerisinde gelişmelere yön vermede zayıflıklar  yaşandı. Bunları 
da örgütte yaşanan sorunlardan kopuk ele alamayız. Genelde 
yoğunlaşmalar örgüt içinde yaşanan sorunlarla 
bağlantılandırılmış. Günlük sorunlarımız içinde boğulduğumuz; 
bu yüzden siyasette, taktik geliştirmede, diplomasi v.b alanlarda 
politika belirleme noktasında çok yetersizlikler yaşandı. Adeta bir 
siyasetsizliğin kendisini ön plana çıkardığı belirtildi. Diplomasi 
çalışmalarında bir çok yetersizlikler ortaya çıkmış. Örgütsel 
sorunlarımız çok fazla gündemimize girdi. Bu temelde kendini 
planlamada zayıflıkların yaşandığı, daha çok örgütsel sorunlarla 
meşgul olunduğu ve bu nedenle siyasete yön vermede 
yetersizliklerin yaşandığı belirtildi. Önderliğin durumu ve 
Önderliğe yönelik geliştirilen saldırılar ise siyasal durumun 
değerlendirilmesinde ele alındı. Hem Avrupa hem Türkiye hem 
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de diplomasi çalışmalarında kendini çok açık ortaya çıkardı. 
Önderliksiz Kürt sorununu çözmek istediklerini yansıttılar. Ve 
bunu da DEP’li milletvekilleri aracılığıyla çok açık ortaya 
koyuyorlar. Aslında Önderliğe bir alternatif oluşturmak istiyorlar. 
Bu biçimde Kürt sorununu ne Kongra Gel ne de Önderlik yoluyla 
çözmek istiyorlar. Daha çok farklı güçlerle gündeme sokmaya 
çalışıyorlar. Önümüzdeki süreçte bu bireylere yaklaşımın nasıl 
olması gerektiği üzerinde duruldu. Bu bireyler her ne kadar çok 
açık tavırlarını ortaya koymasalar da, yaklaşımlarına yön vermek 
ve hakimiyet kurmak gerekiyor. Çünkü onlarda kendine 
anlayışlarına göre bu boşluktan yararlanmak istiyorlar. Siyasi 
gündemde bunlar ön plandaydı. Özellikle diplomasi alanının 
güçlendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi gerektiği tartışıldı. 
Çünkü geçen süreçte çok yetersizliklerin ortaya çıktığı belirtildi. 
Ayrıca siyasi gündemde bu noktalar ön plana çıktı. Yapılan 
saldırıların aslında bizim örgütsel sorunlarımız ile bağlantılı 
olduğu, 1.Kongra Gel öncesinde çıkan sağ eğilimin amacının da 
daha çok ABD siyasetini hakim kılmak olduğu dile getirildi. Bu 
politikalar her ne kadar ret edildiyse de, yerine demokratik 
uygarlık ideolojisi ekseninde farklı yeni bir politika 
oluşturulamadı. Her ne kadar ideolojik kimliğimiz net olsa da ona 
göre siyaset yapıp, ona göre taktik yürütme de yetersiz kaldık. 
Geçmiş süreçte açısından kapsamlı tartışılan bir kaç temel 
gündem maddeleri yoğunluklu değerlendirilmeye tabi tutuldu. 
Birincisi; geçmiş süreçte örgütsel anlamda ciddi bir boşluğun 
ortaya çıktığı ve stratejimizin değişmesi zorunluluğuydu. Fakat 
yeni paradigmanın ekseninde zihniyet dönüşümü ve ideolojik 
anlamda anlayıp bunun kadrolarını oluşturmada yetersizlik 
yaşandı. Kadrolarımızın ve örgütümüzün hala yaşadığı derin 
sorunların temel sebebi ise ideolojik anlamda yaşadığı boşluktur. 
İdeolojik çalışmalarımız çok kapsamlı eleştirildi. Özellikle 
PKK’nin yeniden inşası ile PAJK. Bu iki ideolojik gücün 
kendisini hızlıca yapılandırmaları gerekiyordu. Fakat çok fazla 
meşgul oldular. Pratik çalışmalarla meşgul olup bunlar tali planda 
kaldı. İdeolojik gerçekliğimize cevap olabilecek kadro yaratmada, 
kadro ihtiyacını gidermede yetersiz kalındı. Hem pratik anlamda 
çözülmeler yaşanıyor hem de varolan ideolojik gerçeğimizi 
pratiğe sokmada çok zayıflıklar yaşanıyor. Örgütsel boyutta da 
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yaşandı. Planlama da ele alındı. Bu ideolojik çalışmaların nasıl 
örgütlendirilmesi gerektiği kapsamlı değerlendirildi. Hem 
emperyalizmin hem de gerici güçlerin kültürel ve ideolojik 
anlamda günlük saldırıları sürüyor. Bu anlamda gerici güçler 
tarafından demokratik hareketlere karşı geliştirilen saldırılarda 
değerlendirildi. Kongra Gel modelinin pratikleştirilmesi 
konusunda  zorlanmalar yaşandı. Kongre içerisinde oluşturulan 
parça örgütlenmeleri ile özgün çalışmalara sahip çıkılmadı. 
Bunun içinde Önderlik, Kongra Gel’i ezilen halkların bir sistemi 
olarak devletlere karşı oluşturmak istedi. Bu konuda zayıflıklar 
yaşandı. Örgüt modelini yerine getiremedik. Bunlar geniş bir 
şekilde tartışıldı. Kongra Gel içerisinde yer alan komiteler hem 
çalışma tarzı açısından hem de zihniyet boyutuyla yeni 
paradigmanın oluşturulması konusunda zayıflıklar yaşadı. 
Değişim boyutunda verilmesi gereken cevaplar verilmedi. 
Koşuşturma oldu, fakat istenilen tarz yakalanılmadı. Yapılan 
çabalara rağmen istenilen düzeye ulaşılmadı. Eğer Kongra Gel’i 
gerici güçler karşısında geliştirmek istiyorsak, sistemi oluşturma 
planları yapmalıyız.  En önemli komite olan siyasi komite bile 
kendi altını oluşturmadı ve daha çok pratik çalışmalarla uğraştı. 
En ciddi sorun sağlık sorunu olmasına rağmen siyasi komite daha 
çok farklı sorunlarla meşgul oldu. Toplantı içerisinde bu konular 
üzerinde duruldu ve bu konular eleştirildi. PAJK, gençlik 
çalışmaları yada bir bütün parça çalışmaları kendisini Kongra Gel 
çizgisi karşısında sorumlu hissetme ve kendilerine düşen rolü 
üstlenme boyutunda zayıflıkların yaşandığı temel eleştiri 
konusuydu. Bunlar toplantı içerisinde değerlendirildi. İki anlayış 
olarak ele alındı. Birincisi, demokratik sistemi oluşturacaklarına 
kendi zihniyetlerine göre yaklaşım; ikincisi de anarşist ve ben 
merkezci yaklaşımlar. Anarşist yaklaşımlar daha çok kendini 
tamamen Kongra Gel dışında gören yaklaşım olarak ele alındı ve 
eleştirildi. Örgütsel durumda bir çok alanlar ve çalışmalar 
değerlendirildi. Bütün alanların raporları okunup ele alındı. Yine 
toplandı içerisinde geçmiş sürecin eleştirisi yapıldı. Bunlar hem 
varolan modelin oluşturulması hem de varolan boşluğun 
doldurulması konusundaki görüşlerdi. Değerlendirilen diğer bir 
boyutta demokrasiyi herkesin kendine göre ele alması ve altını 
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doldurmamasından kaynaklı farklı şeylerin ortaya çıkması oldu. 
Bunların telafi edilmesi için ideolojik bir doğrultu gerekli. 
Yeniden yapılanma konusu tartışıldı. Önderlik görüşme notunda 
yasama ve yürütmenin ayrışması gerektiğini belirtmişti. Bunun 
için Filistin modelini örnek vermişti. Yine Avrupa modeli 
tartışıldı. Ama bunlar  daha çok kongre içerisinde netleşecek 
konulardır. Önümüzdeki süreç açısından gerekli olacak 
boyutlardır. İlk adım yasama yürütmenin ayrışmasıdır. Bu şekilde 
değerlendirildi. Yürütme konseyi ile başkanlık kurumu 
ayrışacaktır. Bunlar birlikte yürütme çalışmalarını yürütecekler. 
Beş arkadaş Önderlik kurumunda yer alacak. Yasamada Zübeyir 
arkadaşla birlikte dört arkadaş belirlendi. Daha çok 25 arkadaştan 
oluşan bir komisyon belirlendi. Bunlar daha çok yasama için 
hazırlık komitesi biçimin de oluşturulacak. Programlar kongre 
içerisinde tartışılacak. Bu komiteler divan başkanlığına bağlı 
çalışmalarını yürütecekler. Aynı zamanda başkanlık kuruluda 
hazırlık sürecini birbiriyle koordineli bir şekilde yürütecekler. 
Kongrede belirlenen 25 arkadaşın yarısı ülkede yarısı da Avrupa 
da olacak biçimde belirlendi. Bu arkadaşlar daha çok araştırma ve 
yasama üzerinde yoğunlaşacaklar. Esas çalışmaları proje 
sunmaktır. Bundan sonra yasama ve yürütme daha çok Avrupa da 
ki çalışmalar ile dışarıdaki çalışmaları yürütecekler.  Ama 
yürütme çalışmaları da daha çok yürütme konseyi tarafından 
örgütlenecek. Toplantı içerisinde böylesi bir ayrışmaya gidildi. 
Genel kurul toplandığında bu konular daha iyi tartışılıp 
netleşecektir. Önderliğin görüşleri açısından böyle bir pratik adım 
uygun görüldü. Parça çalışmalarına ilişkin de tartışmalar yapıldı. 
Koordinasyonlar esas alındı. Bunun içinde bütün parçaların içinde 
temsilini bulduğu bir koordinasyon biçimi esas alındı. Kongra Gel 
içerisinde ki meclis, yukarıdan aşağıya kendin oluşturmalı. Her 
parça içinde köy ve kent meclislerini esas almalıyız. Türkiye ve 
Amed’de böylesi bir örgütlenme modeli oluşturuldu, ama diğer 
parçalar açısından da bunlar esas alınmalı. Yurttaş hareketi 
değerlendirilerek ileri ki süreçte dört parça içerisinde bir 
konferansa gidilmesi önerisi yapıldı. Fakat uygun görülmedi. 
Daha çok her parçada özgür yurttaş hareketi kendi boyutunda ele 
alıp değerlendirecek. Bu temelde bu hareketin gelişmesi için 
planlama çıkarılacak. PJAK kendisini yeniden örgütleyecek. 
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PJAK kendini konferans biçiminde, PYD’de kendini kongre 
biçiminde örgütleyecek. Esas perspektif kendisini koordinasyon 
biçiminde örgütlemesidir. Yeni PKK içerisinde yer alacak 
arkadaşların ideolojik boyutta direk yeniden inşa çalışmalarında 
yer almaları uygun görüldü. Hem ideolojik hem pratik 
çalışmaların birlikte yürütmesi bir zorlanmayı beraberinde 
getirdiği dile getirildi. Bundan sonra bu çalışmayla ilgilenen 
arkadaşların netleşmesi gerekli. İdeolojik eğitim için her parçadan 
arkadaşlar istenecek. Parçalara dönük yoğunlaşma özgün 
örgütlenme içerisinde ele alınacak, ama ideolojik eğitimler 
ideolojik merkez içerisinde ele alınacak. Özellikle bilim sanat 
komitesinde ele alınacak. Özgün parçalarda verilen ideolojik 
eğitim istenilen kaliteli eğitimin cevabını vermiyor ve istenilen 
nitelik ortaya çıkmıyor. Bundan sonra PYD, PJAK, Gençlik, 
Kadın ve diğer çalışmalar alanlarından uygun görülen arkadaşlar 
yeniden inşa dışında bilim sanat komitesinde ideolojik eğitim 
görecek ve kendi merkezlerine geri dönüp parça örgütlenmeleri 
üzerinde yoğunlaşabilirler. Örgütsel durumda bu konular ele 
alındı. Ciddi bir şekilde ele alınıp eleştirilen bir komitede basın- 
yayın komitesi oldu. Zaten basın komitesi olması gerektiği 
şekilde çalışmaları örgütlenmedi. Basın komitesi yeniden ele 
alınıp, ciddi bir şekilde işletilecek. Kültür açısından  konferansını 
yapılması gerektiği belirtildi. YJA’ da yeniden yapılanma 
içerisinde kapsamlı bir şekilde ele alındı. Ortaya çıkan sonuç 
üzerinden kongre sonrası uygun görülen modele göre siyasal, 
kültürel ve sosyal çalışma içerisinde yeniden bir oluşuma gitmesi 
esas alındı. PAJK, sosyal ve siyasal komite arasında eş güdümlü 
bir çalışma olacak. YJA’da  Kongra Gel ile ilişkilerini sosyal 
komite üzerinden yürütecek. PAJK açısından da şimdiye kadar 
ortak toplantılar biçiminde yapılıyordu. PAJK 
koordinasyonundan bir arkadaş sosyal komite içerisinde yer 
alacak. Bir kişi de Önderliğin belirttiği gibi başkanlık kurulunda 
yer alacak. Bu şekilde PAJK, hem temsilini başkanlıkta buluyor 
hem de kongre ile ilişkilerini başkanlık üzerinden geliştiriyor. Bu 
şekilde netleştirildi. Özgür kadınlar topluluğu ile üst kadınlar 
topluluğunu yine bunların sistemini kendi toplantımızda 
tartışacağız. Önderliğin durumu da ayrı bir gündem konusu olarak 
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ele alındı. Hem devlet tarafından hem de gerici güçler ile 
içimizden kaçanlar tarafından yoğun bir saldırı var. Bunlarda 
örgütün genel durumuyla bağlantılı ele alındı. Kaçan grup, 
durumları takip edip Önderliğin örgütü toparlama konusunda ki 
rolünü de iyi biliyorlar.   
Etkisini  azaltmak için bu insanlar yaratıldı. Leyla Zana onları öne 
vermeleri de o kadar tesadüf değil. Önderliğin tecridi  çok aktif 
şekillerde yürütülmeye çalışılıyor. Son olarak da Önderlikle 
görüşmeler olmadı. Bunlar tartışıldı. Genel Kurmay tarafından da 
açıklamalar yapıldı. Bu gündem çok kapsamlı ele alındı ve 
değerlendirildi. Önderliğin ideolojisine yapılan saldırılar 
karşısında örgüt olarak bir cevap veremedik. Bu anlamda, bu 
süreçte böylesi bir boşluğu çok ciddi yaşadık. Avrupa basını 
olsun, Ortadoğu basını olsun Önderliğin ideolojisine karşı 
yürütülen saldırılara karşı güçlü bir programla birlikte bir çalışma 
yürütülmeli. Hem yurtseverlere karşı hem de örgüte karşı çok 
kapsamlı saldırılar yürütülmektedir. Bu temelde bizim bunları 
basın alanında çok güçlü  ve örgütlü  işlememiz gerekiyor. Hem 
yurtseverliği  tartışmaya koyma hem de revize etmede çetin bir  
saldırı yürütülmekte. Biz bunu basın-yayın alanında çok iyi 
örgütlemeliyiz ve günlük cevap vermeliyiz. DEHAP ve diğer 
örgütlerle birlikte bütün panellerimizde, tartışmalarımızda 
Önderliksiz bir barış olmaz şiarını gündeme koymalıyız. Bu 
konuda halkı uyarmalıyız. Halk kendi çapında yürüyüşlerde, 
gösterilerde bir duyarlılığı gösteriyor, ama eğer ideolojik bir 
mücadele yürütülmezse bu tehlikeli boyutları da beraberinde 
getirecektir. Bir de Önderliği sürekli gündemde tutmalıyız. İster 
değişim konusunda olsun isterse kadın konusunda olsun canlı bir 
şekilde Önderlik gündemde tutulmalı. Bunun içinde bir kampanya 
başlatılmalı. Önderliğin savunmalarının Arapça tercümesi devam 
etmekte. Farsça ve Soranca da kısa bir sürede tamamlanmalı. 
Önderliğin diğer savunmaları da çoğaltılmalı. Bütün kesimlerin 
okuyabilmesi içinde broşür halinde çıkarılmalı ve biz bunu 
ideolojik bir çalışma olarak ele almalıyız. 17 Aralığa kadar 
yürütülecek eylemlerin merkezinde yer alacak konulardan en 
önemlisi de  Önderliğin konumu olmalı. Önderlik olmadan Kürt 
sonunu çözümlenemez ekseninde  mesajlar verilmeli. Daha çok o 
konuda yoğunlaşmalar olmalı. Bu şekilde yürütülen saldırılar 
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etkisiz hale getirilmeli. Bu konuda Önderlik komitesi eleştirildi. 
Önderliğin durumuna ilişkin hem çalışma yürütme hem de örgütü 
harekete geçirme konusunda görevleri oldukça kapsamlıydı. Ama 
bu konuda zayıflığın ortaya çıkmasından dolayı rapor istenmesi 
gerekirse, yeniden seçilmesi gerekiyor.  Önderliğin konumu 
değerlendirildi. Değerlendirilen genel konular bunlardı. Bir 
konuyu unuttum, kusura bakmayın. Örgüt olarak 1 Haziran 
siyasetini yürütmedik, bu eleştiri konusu oldu. Genel örgüt olarak 
halkı bu konuda hazırlama konusu yerinde bir adımdı, ama hem 
bu konuda geç kalındı hem de basın-yayın alanında halkı 
bilinçlendirme ve kamuoyuna yansıtmada eksik kaldık. Bu 
önemli bir eleştiri konusu. Yeniden yapılanma konusunda çıkan 
görüşler planlama olarak geliştirildi. Mevzilenme boyutunda 
kısmi komiteler değiştirildi. Başkanlık kurumunda yer alan üç kişi 
Xinere’ye geçecekler. Ekoloji komitesi burada üstlenecek. Hem 
basın-yayın hem hukuk komitesi de Xinere’ye geçecek. Bu 
şekilde mevzilenme konusunda kısmi değişiklikler yapıldı. Her ne 
kadar kendi stratejimizde barışı geliştirmek ve bunun için 
eylemler geliştirmek olsa da, savaş konusunda Önderliğin 17 
aralığa kadar kendinizi hazırlayan sözleri vardı. Bundan dolayı 
hem yapıyı motive etmeli  hem de  herkes bu konuda kendini 
hazırlamalı. Bu konuda bazı eylemler geliştirilmiş olsa da  
tehlikeler ortadan kalktı anlamına gelmiyor. Savaş konusunda 
böylesi bir dayatma gelişebilir.  Diğer arkadaşlarda hazırdılar, 
eksik kalan boyutları onlar tamamlayabilir. Ben bunları 
belirtiyorum. 
 
Beritan Dersim;  Heval Zaxo genel anlamıyla koydu, ben birkaç 
noktayı belirtmek istiyorum. Özellikle siyasal gündeme ilişkin. 
Bütün saha çalışmalarıyla birlikte ortaya çıkan gelişmeler sonuç 
itibariyle değerlendirildi. Kapsamlı olarak bir çok konu Avrupa 
raporunda vardı. Öne çıkan gelişmeler anlamında bir Amerika’nın 
Irak politikası yine hareketimize karşı uluslararası yürütülen 
konsept ve bunun Ortadoğu ayağı kapsamlı olarak  
değerlendirildi. Uluslararası komplocu güçlerin bu süreçte kendi 
Kürdünü yaratma ve Ortadoğu politikasını Kürtlerin karşısında 
etkin bir şekilde geliştirme yaklaşımı siyasal gündem de ortaya 
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çıkan yöndü. Özellikle AB’nin Leyla ZANA üzerinden Türkiye’ 
ye yönelik geliştirdiği konsep var. Bir harekete yönelik bir de 
Türkiye’yi kendi siyasetine, kendi çizgisine çekme yaklaşımı  
daha seçimler olmadan değerlendirilirken, AB açısından başkan 
değişiminin çok fazla bir şey değiştirmediğini, bazı küçük 
değişimler olsa da bölgedeki müdahalenin devam edeceği açığa 
çıktı. Başkan seçimlerinde Bush devam ederse ikinci 
müdahalenin zayıf bir ihtimal Suriye’den başlatılacağı ve İran’ın 
da bu müdahale kapsamına alınacağı belirtildi. İkinci bir husus da 
Leyla Zana’nın AB’de geliştirdiği görüşmeler vardı. Yapılan 
konuşmalar Avrupa tutanaklarında oldukça eleştirilmişti. Leyla 
Zana’nın oraya giderken örgütle görüşmemesi yine oradan 
çıkarken değişik kaygılardan ve hassasiyetlerden dolayı örgütü 
muhatap almaması eleştiri konusu oldu. Biraz apolitik 
yaklaşımlar içerse de, şu tehlikenin de göz ardı edilmemesi 
gerektiği belirtildi. AB çizgisine yatkınlığı ve yine Türkiye’nin 
hassasiyetlerini çok fazla belirleyici görmesi eleştiri konusu oldu. 
Yine başkanın yeni Parti başkanlığına Hatip Dicle’yi getirme 
önerisine karşı geliştirilmek istenen bir şey de vardı. Bu da bu 
kapsamda değerlendirildi. Örgüt ve halk iradesini takmayan bir 
yaklaşım eleştiri konusu oldu. Şimdiye kadar halkın içine 
girmemesi ve toplantı yapmaması eleştirildi. Bu yöne dikkat 
çekildi, bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Mücadeleye rağmen, 
halka rağmen, harekete rağmen siyaset yapamayacakları, 
yapmamaları gerektiği, bunun ortaya çıkaracağı olumsuz  
sonuçların şimdiden görülmesi gerektiği belirtildi. Yine siyasal 
gündemde Önderlik, 17 Aralığa kadar bir takvim belirlemişti. Her 
geçen günde eleştirilen bir çok konu vardı.  Hem Türkiye 
açısından hem Avrupa diplomasisi açısından, Irak’ta seçimlerde 
yaşanan kaostan kaynaklı oluşan boşluğu doldurmayışımız ve 
siyasi arenada çok boşluk bıraktığımız eleştiri konusu oldu. 
Türkiye’de Akın Birdal’ın geliştirdiği barış inisiyatifi var. Aynı 
şekilde Avrupa alanında da bir barış inisiyatifi oluşturma 
çalışmaları var.  Özellikle 17 Aralığa kadar iki taraflı ateşkesin 
geliştirilmesi gibi somut konular değerlendirildi. Bunların 
güçlendirilmesi, yaygınlaştırılması, Özgür Yurttaş Hareketinin 
faaliyetlerinin  aktif geliştirilmesi temelinde 17 Aralığa kadar bir 
hamle biçiminde geliştirilmesi gerektiği belirtilmişti. Harekete 
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yönelik tümden imha olmasa da marjinalleştirme konseptinin 
olduğu, buna yönelik bölge devletlerinin Türkiye, Suriye, İran’ın 
bir ittifak geliştirdiği, bunların hareketi daraltmaya yönelik 
planları olduğu belirtildi. Bu anlamda AB’de ve ABD’nin benzer 
bir yaklaşımı sürüyor. Fakat bunun içerisin de somut bazı 
yaklaşımlarını geliştirilmesi gerektiği belirtildi. YNK’nin ve 
KDP’nin mevcut yaklaşımı dikkate alındığında her iki örgütü 
karşımıza almaktan ziyade, KDP ile ilişkilerin geliştirilebileceği 
YNK’nin ise bize olan yaklaşımı daha çok her iki örgütü koordine 
etmeye çalışan bir yaklaşımının olduğu dile getirildi. Bu anlamda 
her iki örgütü de direk karşıya almaktan ziyade, daha dengeli bir 
yaklaşımın geliştirilmesi gerektiği belirtildi. 
Onun dışında AB’nin Kürt sorununa yaklaşım raporu da eleştiri 
konusu oldu. AB’nin Kürt sorunun çözümüne dönük ciddi bir 
adım atmadığı, mevcut yaklaşımın kabul edilemeyeceği, Kürt 
sorununu tanımlamadığı, biraz da Türkiye’nin harekete yönelik 
saldırılarında çözüme dönük şiddet içerikli mesajların veren 
yaklaşımların olduğu belirtildi. Örgüt olarak bir özeleştiri 
verilmesi gerektiği de belirtildi, çünkü AB tarafından soruna net 
bir yanıtın gelişmediği dile getirildi. Avrupa cephesinin ayrı, 
Türkiye’nin ayrı yine ülkenin ayrı bir yaklaşım sergilediği rapora 
karşı tutarlı bir yaklaşımın gösterilmediği eleştiri konusu oldu.  
Bu anlamda raporun bu biçimiyle kabul edilmemesi ve daha 
doğru tanımlanması ve Kürt sorunun çözümünün de net ortaya 
konması gerektiği belirtilirken, bireysel ve azınlık haklarını aşan 
demokratik bir halk gerçekliği var. Bu açıdan Kürt halk 
gerçekliğinin tanınması gerektiği belirtildi. Buna yönelik bu 
raporu teşhir eden bir de alternatif çözümleri üreten ve bunu 
dayatan bir politikanın izlenmesi gerektiği belirtildi. Siyasal 
gündeme ilişkin bunları belirtebilirim.  
Ortadoğu da önümüzdeki dönemde çelişkilerin derinleşerek 
devam edeceği ve hareketlerin de bunun karşısında alternatif  
stratejik bir güç olarak kendisini ifade etmesi gerektiği, buna göre 
siyaset ve politika yürütmesi gerektiği belirtildi. Mevcut boşluğun 
bununla doldurulması gerekiyor. Yine bu süreçte Türkiye nin AB 
yi de bize yönelik askeri saldırıya  zorlama isteyişi gündemleşti. 
Bunun da mevcut durumda mümkün olmadığı, AB nin bize 
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yönelik askeri bir yönelime giremeyeceği, iç bir imkan dahilinde 
değil ancak, imkansız bir şey de değil.  Fakat mevcut durumda 
siyasal  atmosfer yada konjektürden bakıldığında böyle bir şeyin 
gündem de olmadığı, fakat uzun vadede böyle bir şeyin gündeme 
gelebileceği belirtildi. Konseptin özel savaş ve psikolojik savaş 
yöntemleriyle hareketi bitirmek istediği ortada. Buna askeri 
yönelimi de ekleyip sonuç almak istedikleri dile getirilen 
hususlardandı. Neden Kuzey Kürdistan da operasyonlar  durmadı 
ve şimdiye kadar da yürütülüyor. Toplantıda  Kandil e yönelik de 
operasyonların olabileceği ve sınır ötesi hareketlerinde olması 
ihtimali gündemdeydi. Fakat bunlarında mevcut durumda 
gerçekleşme imkanlarının olamayacağı dile getirildi. Buna 
yönelikte Önderlik 17 Aralığa kadar takvim belirlemişti. Siyasal, 
diplomatik  ve askeri alanda güçlü hazırlıkların yapılması 
gerektiği belirtildi. Bu konuda mevcut sorunların giderilmesi ile 
bunun  yollarının açılacağı belirtildi. Önderliğin durumu Heval 
Zaxo belirtti. Ben ek olarak  siyasal gündeme ilişkin bunları 
belirtmek istiyorum.  
Örgütsel durumda özellikle kapsamlı değerlendirildi. Özellikle 
ihanetçi grubun kaçışından sonra örgüt olarak yaşadığımız kaos 
bunun ortaya çıkardığı sonuçları değerlendirildi. Bunların siyasete 
yansıyışı diplomasiye yaklaşımı kapsamlı değerlendirme konuları 
oldu. Birlik, bütünlük yine ortak siyaset belirleme duruşun 
yeniden gözden geçirilmesi, paradigmayı doğru sahiplenme ve 
yaşamsallaştırma sorunlarımızın örgüt olarak yaşandığı belirtildi. 
Önderliğin paradigmasının altını boşaltan siyasetin özünü 
çarpıtan bir yaklaşım geliştiği ve bunun örgüt içerisin de büyük 
savrulmalara yol açtığı,  yaşadığımız sorunların bir sonuç olduğu 
bunların 2000 yılından itibaren, yani  önderliğin esaretinden sonra 
gelişmesi gereken değişim sürecinin zamanında doğru bir şekilde 
gelişmeyişinin  sonuçları olarak değerlendirildi. 2000 yada 2001 
de yapılması gereken değişim yapılmadığı için böyle sonuçlar 
çıktı. geç kalınan bir süreç. Bir çok ayrıntıya girmeyeceğim ama 
çok boyutlu olarak  değerlendirildi. Bunun da ayrıca Kadın 
Hareketi olarak değerlendirilmesi gereken boyutları vardı. Ek 
olarak bunları belirtmek istiyorum. 
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Asya Arkadaş; İçinden geçtiğimiz süreç önemli bir süreç, 
arkadaşlar girişte  de buna değindiler. Yürütme konsey toplantısı  
önemli bir süreçte gelişti.Kongre  içerisinde eksik kalan 
tartışılmayan, çok fazla kaygılarla hassasiyetlerle,  yaklaşılarak 
yada derinliğine kavranmayarak Önderliğin önümüze koyduğu 
projenin  eksik kalan yönlerinin tamamlanmasına dönük  
olağanüstü nitelikte bir toplantıydı. Olağan bir süreçti fakat nitelik 
içerik ve gelişen karar düzeyi adeta bir kongre düzeyindeydi. 
Kongreyi tamamlamaya dönüktü. Bu toplantı geliştirilirken daha 
çok  Önderliğin, son perspektifi temelinde geliştirildi. O esas 
alındı. Ona denk düşen bir karalaşma düzeyi geliştirilmeye 
çalışıldı. Genel yönleriyle Heval Zaxo aktardı. Fakat toplantının 
en temel yaklaşımı sonuç itibariyle geçtiğimiz beş aylık gidişatta 
son beş yılın değerlendirilmesi yapıldı. Fakat kongra gelin son 
genel  gidişatı değerlendirildi. Genel anlamda toplantıya katılan 
bileşimin hem fikir olduğu bir konu  geçtiğimiz beş ayda 
yürütülen çalışma tarzının sağlıklı yürütülemediği, bu tarzda ben 
merkezci,  kendine göre, kendi eksenin de ele alış kendine göre 
katılım tarzları, ortaklaştırmama   ve o konuda sistemin içini 
doldurmayan  yaklaşımlarla önümüzdeki sürecin 
götürülemeyeceği ortak bir yaklaşımdı. O açıdan en temel 
yaklaşım kaygıları, hassasiyetleri bir kenara bırakarak güç 
ortaklaştırmasına gitmek. Gücü yoğunlaştırmak açısından içinden 
geçtiğimiz komplo sürecinin hassasiyetlerine denk düşecek bir 
duyarlılıkla, bir sorumlulukla, bir ciddiyetle yaklaşımın 
gerektiğiydi. Sonuç itibariyle bunun bir özeleştiri olduğu da açık. 
Geçmiş dönemde verilmesi gereken özeleştiriler vardı.  
Önderliğin görüşme notlarında dile getirdiği eğitim üzerinde 
görüşlerde vardı, Fakat bir bütünen hareketin yaşamış olduğu 
tekrarlar, tıkanıklıklar o noktada verilmeyen ve verilemeyen 
özeleştiriler ve bunların yaratmış olduğu tekrarlar vardı. 
Geçtiğimiz beş ayda çok fazla aşılmadı. O noktada kararlara 
ulaşıldı. Kongra Gel yürütme konseyi ve KADEK yürütme kurulu 
düzeyindeki arkadaşlara ilişkin geçtiğimiz toplantıda karar 
alınmıştı. Kapsamlı özeleştiri raporları yazmaları ve bu temelde 
gündeme sunulması ve kitapçık haline dönüştürülmesi 
kararlaştırıldı. Fakat geçtiğimiz dönemde birkaç arkadaşa dışında 
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çok fazla rapor yazan arkadaş olmadı. Kaldı ki rapordan da 
bağımsız olarak bir özeleştiri sürecine girilmedi ve bunun 
getirmiş olduğu bir tekrar, son beş aya damgasını vurdu. Ondan 
dolayı önümüzde ki süreçte bu  raporlar yazılmalı. Salt yöneltim 
düzeyinde de değil genel anlamıyla Önderliğin  savunmalarında,  
kendi özeleştirisi ekseninde  devletçilik, iktidar yaklaşımı, şiddet 
yaklaşımı herkesin kendi katılımını,  kendi duruşunu gözden 
geçirerek ve kendi katılım biçimini yeniye göre düzenleyerek 
örgütleyerek katılımın gerekliliği konusunda böyle bir ihtiyaç 
açığa çıktı. Bu özelleşti süreci hala devam ediyor. 
Özeleştiri vereceğimiz en temel boyutta, pratik boyutudur.  Bu da, 
pratikte katılımdır, pratikte tamamlayıcılıktır.  Ki ekolojinin en 
temel özeliklerinden biri de  bütünleyicilik ve tamamlayıcılıktır. 
Bu mantık bizde  zayıf. Bunu geliştirmeye dönük bir yaklaşım ve 
tartışma düzeyi açığa çıktı. Önemli bir nokta olarak onu 
belirtebilirim. Yine hukuk konusunda yasama yürütme konuları 
ayrışırken daha doğrusu bu ayrışmanın ön zeminleri  oluşurken, 
bir çok şey, kongre kararlarını gerektiriyor. 
 Sonuç itibariyle Kongra GEL in bir tüzük ve yönetmeliği var, 
sonuçta bunu aşan durumlarda söz konusu. O nedenle önderliğin 
perspektifleri ve talimatları  çerçevesinde geliştirdiğimiz bir 
taslaktı. Toplantımız bir ayrışmayı temel haklarıyla ortaya çıkardı 
ama bütün bunların  asıl karara dönüşmesi ve içeriğine kavuşması  
önümüzdeki kongre ile olacak.  Fakat bu ayrışma fiiliyatta, bu  
düzenleme geçerli olacak. Avrupa örgütüne de iletildi. Avrupa 
örgütü açısından da böyle bir düzenlemeye gidildi.  Asıl netleşen 
şey de önümüzdeki kongre ile netleşecek. Bu nedenle gelişen 
seçim yasası vardı. Geçtiğimiz kongre de hazırlanmıştı o  yasa 
temelinde seçim süreci başlatılacak. Önderlik iki yıl da bir 
demişti. Aynı zamanda bizim tüzüğümüzde de öyle. Avrupa’da ki 
başkanlık divanının en temel görevi seçim yasası temelinde  en 
alttan en üste bütün seçimleri geliştirmek. Halkın iradesini 
yansıtacak, halk  kongreleri yada toplantıları örgütleyerek 
delegeleri tespit etmek ve önümüzdeki genel kurulun bu anlamda 
seçilmiş, nitelikli temsilcilerle gelişmesi noktasında bir çalışma 
yürütmek. O temel de çalışmaları yürütmek başkanlık divanın 
görevleri arasında  belirlendi. Maliye alanında ciddi sorunlarımız 
var. Bu da ciddi bir tartışma konusu oldu. Mali politikadan 
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yoksunluk  pratik anlamda sadece halktan toplananların 
dağıtımıyla  sınırlı bir mali yaklaşımın geliştiği ve bununda artık 
giderek tükenmeye gittiği, üretmeyen, projeler geliştirmeyen 
onun üzerine ekonomik kaynakları yaratama açısından yaratıcı 
çaba sergilemeyen fakat var olanı tüketen çok aşırı masraflar var, 
aşırı harcamalar var. Ve bunu gidermeye dönük yaklaşımlara, 
yatırımlara ihtiyaç var. Tasarruf, giderler noktasında azaltılan 
gereksiz masrafların azaltılmasına dönük  yaklaşım,  mali 
kararlara dönüştü. Hukuk boyutundan da  en temel yaklaşım 
Önderliğin daha önceden belirttiği yaklaşım,  hukuk kodları vardı. 
Bütün savunmalarının hukuk diline dönüştürülmesine dönük. 
Hem bunu yapabilecek nitelikte ve içerikte bir biçimde hukuk 
komitesinin oluşturulması gerekiyor.Hem de Önderliğin 
Bradostlar açısından belirtmiş olduğu mahkemeler vardı. Bu 
mahkeme sistemine gidilmesi ve yargılamaların geliştirilmesi. Bu 
temelde yargılanmaların geliştirilmesi oluşacak bir sistem de 
disiplini aşan suçların bu mahkeme üzerinden hukuk temelinde 
kararlara gidilmesi, yaptırımları geliştirmesi. Çünkü demokrasinin 
en temel kriterlerinden, hukuk dayanaklarının biri de budur ve  
hukuksuz bir demokrasi mümkün değildir. Fakat, biz o anlamıyla 
bu  dönem açısından çok güçlü geliştiremedik. Zorluklar yaşadık. 
Sadece disiplinle giderilecek sorunlar değil. Farklı yaptırımları 
gerektiren bir komiteleşme  ciddi bir boşluk olarak ortaya çıktı. 
Bunu gidermeye dönük yaklaşımlar var.  
Kadro politikası, eğitim politikası bütün bunlara dönük de 
tartışıldı. Çok kapsamlı tartışıldı. Mevcut kadro yaklaşımlarıyla, 
bugüne kadar ki yaklaşımlarımızla çok ciddi bir bilanço ortaya 
çıkıyor. Arkadaşlarda şöyle sordular PJAK açısından 38 kaçış 12 
de eve gönderiş, 8 esir. 1 şehit. PJAK’ın bir yıllık bilançosu. Irak 
sahası açısından; 18 kaçış, Maxmur’dan 36 kaçış oturanlar dahil. 
HAK açısından son 4 ayda 28 kaçış HPG boyutunda şahadet ve 
kayıplar var. Bu boyutlarıyla değerlendirildiğinde çok ciddi bir 
yaklaşımla kadro yaklaşımlarıyla, kadro politikasının  
düzeltilmesine ihtiyaç var. Ciddi bir muğlaklık var. Ciddi bir 
savrulma var. Son 5 ay açısından belli bir toparlanmada gelişiyor. 
Fakat daha güçlü, daha net duruşlara kavuşmak gerekiyor. Çünkü 
bir çok arkadaş toplantıya şu mesajları da ilettiler. “Toplantıdan 
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çıkan kararları bekleyeceğiz, ona göre pozisyonumuzu 
belirleyeceğiz.Yaklaşımlarımızı belirleyeceğiz.” O da bir 
yaklaşımdı. Kongre döneminde de buna benzer söylemler 
olmuştu. Bu tür toplantılar öncesi bu tür yaklaşımlar gelişiyor. 
Fakat bugünkü realiteyi de ifade ediyor. Bu açıdan bu durumu 
gidermeye dönük, insanları daha verimli kılmaya dönük, iş sahibi 
kılmaya dönük yaklaşımların geliştirilmesi gerekiyor. Çalışma 
alanlarının geliştirilmesi gerekiyor. Kadronun işlevsel hale 
getirilmesi gerekiyor ve ciddi bir tehlike, bunları gözeten bir 
yaklaşımla kadro yaklaşımı yeni baştan ele alınması ve bütün 
çalışma  sahalarında en temel çalışmanın kadroda yaşanan manevi 
boşluk, ideolojik anlamdaki muğlaklık  bunu gidermeye dönük 
ciddi bir ilgilenme, ciddi toparlama çalışması yürütmesi  
gerekiyor. Belli çabalar yürütülse de fakat yetersizliği açık. Bu 
anlamıyla üretimli kılabilmek, eğitim açısından da çok böyle 
tekrarlayan yaklaşımlardan ziyade, çok klasik eğitim tarzından 
ziyade  daha yaratıcı daha yetenekleri açığa çıkaran bir yaklaşım 
önümüzdeki dönemde eğitim programlarımızın, eğitim 
yaklaşımlarımızın gözden geçirilmesi gerektiği açık. En temel 
şeyler ki bu dönemde bir yanıyla bütün çalışmalarımızda ortak bir 
anlayış, ideolojik yaklaşımı yaratmak.  Çünkü bu yaratımda 
kendine göre yaklaşımlar açığa çıkıyor, kendine göre yorumlar 
ortaya çıkıyor.  O noktada ideolojik çizgide ortaklaşmak ve bunu 
giderek yansıtmak, örgütsel modele yansıtmak, halka yansıtmak 
bu ciddi bir ihtiyaç. Bu ihanet karşısındaki mücadeleyi de daha 
güçlü kılacak. Gerek ideolojik, gerek örgütsel mücadeleyi daha 
güçlü kılacak bir ihtiyaç olarak belirlendi. Bu temelde zaten 
modele ilişkin arkadaşlar belirtiler inşa çalışmaları açısından da 
bizim dünde yürüttüğümüz bir tartışma oldu. Toplantı sonrası 
planlama boyutunda  çalışmalarımızı gözden geçirdik. Toplantıda  
dile getirilen en önemli eleştiriler daha çok arkadaşların fiili 
olarak bu çalışmayla ilgilenmemesiydi.   
Bir çok çalışmayı bir arada yürütmeye çalışırken inşaa 
çalışmalarında bu çalışmalar arasında kaynamasıydı. Onu gözeten 
bir yaklaşımla biz ele almaya çalıştık. Mevzilenmeyi de biraz 
buna göre belirledik. Daha çok arkadaşlar da biliyor. PKK 
hazırlık okul çalışmaları Xınere zemininde yürütülüyor, 
yürütülecek. Bunun hazırlıkları yapılıyor. Ona dönük bir 



           Kadın Hareketi Genişletilmiş Yönetim Toplantı Tartışmaları 
 
 

 
 

25  
 

yaklaşımla inşa komitesinin yarısından fazlası o sahaya kayıyor. 
Orada o çalışmaları bir koordinasyona da kavuşturduk. İnşa 
komitesi bütün arkadaşların sorumluluğundan ziyade elbette ki 
bütün arkadaşlar bu çalışmayla ilgili ama daha çok önümüzdeki 
süreçte tartışmaları takip edecek, tartışmaları yansıtabilecek bir 
ekip oluşturuldu bu komite içerisinde. Bu çalışmanın 
yönlendirilmesidir. Derinleştirilmesidir. Daha  çok  somut o 
koordinasyon tarafından yürütülecek. Bu temelde ayda bir 
hazırlık okulunda yürütülen tartışmalar  bütün yapıya taşırılacak. 
Daha önceki planlamamız daha farklıydı. En azından iki- üç devre 
görmeyi düşünüyorduk. Ondan sonra kongreyi, PKK kongresini 
geliştirmeyi düşünüydük. Fakat bu dönem açısından biraz 
farklılaştı koşullar.  
Gerek bizim inşa çalışmalarını çok yoğunluğumuzu 
veremeyişimiz farklı pratik çalışmalarımızdan dolayı, gerekse de 
ilgisizlik. O noktadaki bekle- gör yaklaşımı. Bütün bunların 
etkisiyle şu anda hala 70 arkadaşın hazır olması gereken ilk 
devrede ancak 54’ e yakın arkadaş toplanabilmiş durumda. 
Planladığımız şey gelişmedi. Bütün bunları da giderebilecek, bu 
şu anlamada geliyor ki  kış devresi başlıyor. Planladığımız tarzda 
gelişmiyor. 3 devreyi bitirdikten sonra kongreyi 
gerçekleştiremeyeceğiz. 2-3 devreyi bitirdikten sonra kongreyi 
oluşturamayacağız. Bu nedenle devreleri güçlü görmek, şu anda 
hazırlanan devreyi güçlü götürmek gerek. Fakat buna paralel 
gerek  HPG içerisindeki ideolojik eğitimler, gerek diğer 
çalışmalardaki eğitimlere, yoğunlaşmaları  yansıtmak zaten  
çalışmalar gündeminde  Önderliğin son savunmalarının olması 
gerekiyor. Bu yeniden yapılanma tartışmalarıdır, program- tüzük 
tartışmalarıdır yürütülen bütün tartışmaları genel yapıyla 
paylaşmak. Zaten program hazırlığını, hazırlık okulundaki 
arkadaşlarla birlikte onların ortak tartışmaları sonucu da 
geliştirmek, ulaştığımız sonuçları paylaştırarak bütün alanlardan 
görüşler alarak ona göre programa bir biçim kazandırarak, kongre 
öncesi belgeleri hazırlamak vb planlamalara kendimizi tabi tuttuk. 
O nedenle Nuda arkadaş daha önceden meşru savunma 
komitesine düzenlemişti. Onun da düzenlemesi değişti. O da 
hazırlık okulu çalışmasına katılacak bizzat. Daha fazla 
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yoğunlaşarak daha fazla o çalışmayı derinlikli götürme, arada 
kaynatmamayı önümüzdeki çalışmalar açısında hedefliyoruz. 
PKK çalışmaları açısından bunları belirtebilirim.  
Yine panellere daha güçlü yansıtmak yoğunlaşmaları, zaman-
insan programı vardı. O programa da daha güçlü yansıtmak, inşa 
çalışmasının biraz daha yansıması, Önderliğin görüşme notlarının 
ve inşa çalışmasının yansıması temelinde ele almak, yine notların 
redaksiyonuna ilişkin bir komite oluşturuldu. Bu komite 
üzerinden redakte edilecek. Daha önce Önderliğin görevlendirdiği 
bir arkadaş vardı. Fakat toplantıda da yürüttüğümüz tartışmalarla 
bir komite tarafından yürütülmesinin daha sağlıklı olacağı 
önerilmişti. O temelde bir komitede oluşturduk. Pratiksel anlamda 
komitede, inşa  komitesi de kendini bir planlamada tuttu,toplantı 
tartışmaları temelinde. Önümüzdeki çalışma dönemi açısından,  
yapılması gereken biraz da artık hem ideolojik eğitim açısından 
belirlenen arkadaşların tüm bütün çalışma sahalarının onların 
vakit kaybetmeksizin yerlerine ulaştırmasını sağlamak. Yeniden 
inşa çalışması için belirlenipte gönderilmeyen arkadaşlar varsa 
onların  yerlerine ulaştırılması ve  güçlü bir yoğunlaşmayla, 
ideolojik bir yoğunlaşmayla önümüzdeki dönemi  kapsayabilecek 
bir yaklaşım geliştirmek. Çünkü  
 
 
önümüzdeki dönem 17 Aralığa kadar verilen süreç var. Fakat bu 
sürecin olumlu gelişmemesi dahilinde tek bir yol kalıyor geriye. 
Önderliğinde son görüşme notlarında vurguladığı bir şey var. Ya 
onurlu bir yaşam,ya da onurlu bir ölüm, şerefli bir ölüm  onun 
dışında bir yol yok. O nedenle güçlü bir operasyon baharla 
birlikte muhtemel.  Bu nedenle bu model örgütlenmesi kendini 
yeniden bu temelde yapılandırmaya Önderliğin ihtiyaç 
duymasının bir nedeni de bu. Şu ana kadarki örgüt gidişatımız 
halimiz  böyle bir operasyonu karşılayamaz. Parça, parça olur. 
yem olur mevcut haliyle. Mevcut koordinesizliğiyle, mevcut  
dağınıklıkla, mevcut yaklaşımlarla güçlü bir savaş sürecinde 
sadece ezilebiliriz. Onun ötesi yok. O nedenle gücünü daha da 
ortaklaştırmış birbirinden daha da  haberdar bir sistemle 
gelişebilecek farklı tehlikeleri göğüsleyebilecek savaş dahil bir 
mevzilenmeye kendimizi kavuşturabiliriz. Bir yönü de bu, 
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Önderliğin sistem önerisinin, sistem yaklaşımının. O nedenle 
bütün bu olasılıklara da kendini güçlü hazırlayabilecek bir 
yaklaşım gerekli. Ben kısaca bunları belirtebilirim.  
En temel bir diğer boyutta  tabii ki  ihanete karşı güçlü bir  
mücadele hem adını doğru koyabilmek, hem onun karşısında 
ideolojik, örgütsel ve bütün  açılardan yaşamsal boyutlarıyla da 
güçlü bir duruş sahibi olabilmek, meşrulaştırmamak, 
gerekçelendirmemek, adını koyarak karşısında güçlü bir 
mücadele yürütebilmek ve bunun hala içimizde var olan 
zeminlerini kurutabilmek yada buna zemin sunduğumuz yanları 
kurutabilmek  buda önemli. Örgütsel  netleşme, ideolojik 
netleşme açısından önemli bir yan olarak değerlendirebilirim. 
  
Zaxo Arkadaş; Esas noktalardan bir tanesi de yürütme ve 
yasamanın bir birinden ayrıştırılması yada başkanlık sisteminin 
oturtulması yeniden merkeziyetçi sisteme dönüş anlamına 
gelmiyor. Yeniden esas alınmalı değil. Daha fazla, iç demokratik 
sistemi, içeriden geliştirmek ilkesel bir nokta olarak ele alındı. 
Aynı zamanda yapıyı karar gücü olarak katma, demokratik 
katılımının esas alınması mı yoksa dışarıdan gelişecek saldırılara 
yada Ortadoğu politikasının her zaman olduğu gibi dış saldırılar 
adı altında anti demokratik yaklaşımların geliştirilmesi kesinlikle 
olmaması gereken bir nokta olarak belirtildi. Ne kadar dışarıdan 
saldırılar yaşansa da, ne kadar içte farklı yaklaşımlar ortaya çıksa 
da demokratik sistemde ısrar, Önderlik paradigmasında ısrar 
edilmelidir. Yoksa var olan yaklaşımlar geçmiş süreçlerde olduğu 
gibi süreci boşa çıkardıysa önümüzdeki dönemde de böyle bir 
duruma düşürecektir. Bu nedenle  anlayışta mücadele yada ona 
karşı mücadele yürütmenin önemi dile geldi. 
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TÜM SAHALARIN ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ 
SUNMASI 
 
Öncelikle PAJK çalışmalarının bilgilendirmesini yapalım. Daha 
sonra Kongra Gel  çalışmalarını aktaralım. Komite komite kısaca 
raporlarını sunacaklar.  
        PAJK çalışmaları kongreden sonra kongre kararları 
temelinde yeniden yapılanma çalışmalarının sorumluluğunu 
PAJK üstlenecekti. Yine pratik çalışmalara da katılacaktı. 
Koordinasyon olarak yaptığımız toplantıda 3 aylık planlamaya 
gittik. Bu planlamada daha fazla komite çalışmalarının 
başlatılmasıydı. Ö.K.B, yeniden yapılanma, eğitim, Önderlik, 
kültür ve ekonomi  komiteleri temelinde kongre sonrası 
düzenlenmeyen yapı ve düzenlenip yerlerine gidemeyen 
arkadaşlarda bu komitelere düzenlendiler.  
Komite çalışmalarını kısaca arkadaşlara aktaralım. 1.si Ö.K.B 
komitesi; daha fazla PAJK içerisinde tarz olarak oturtulmaya 
çalışıldı. Yapıyla birlikte özellikle komitelerde yer alan 
arkadaşlarla tartışmalar gelişti. Dışarıdaki yapıdan gelen görüşler 
yapıyla değerlendirildi. Ve perspektifler oluşturuldu. Bunlar bir 
bütün çalışmada esas alındı. Ö.K.B Suriye konferansına dönük bir  
planlanmaya gidilerek araştırma- inceleme çalışmasına gidildi. 
Çünkü uzun bir süre bu alandan uzaklaşma yaşanmıştı. Bilimsel 
olarak kadının durumunu ele almak kongre kararları çerçevesinde 
grup oluşturuldu. Arkadaşlar kısmi de olsa bir çalışma yürüttü. 
Pratik çalışmaların öne çıkmasından kaynaklı ciddi zorlanmalar 
yaşandı. Sayı olarak da fazla olmamaları nedeniyle hem Irak, hem 
de Suriye çalışmalarıyla ilgilendiler. Bundan sonra sistemli bir 
biçimde araştırma- inceleme çalışmasını yürüttüğümüz belgeleri 
bir düzeye ulaştırmalıdır.  
Program- tüzük yazımına başlanmalıdır. Bu alanlara dönük böyle 
bir çalışma yürütüldü.  Irak ta bu çalışmanın içindeydi. Irak 
komitesi de buna bağlıydı. Feride ve Elif arkadaşlar Irak’a 
geçtiklerinde, Feride arkadaşın Irak alanıyla ilgilenmesi 
gerekiyordu. Ama Maxmur alan çalışmalarının yoğunluğundan 
Irak’a müdahale edemediler. Irak’ın durumu da arkadaşlar o 
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alandan geldiler. Yaşanan durumları aktarabilirler. Genel olarak 
Kadın Koordinasyonu orada kurulamadı. Kısa bir süre önce orada 
bir toplantı yaptık. Büyük bir kısmını oluşturan arkadaşlarla 
toplantıyı geliştirdik. Bundan sonra periyodik bir şekilde 
toplantılarla kadın gündemini belirlememiz gerekmektedir. Kendi 
iç planlamaları da olacak ancak bir bütün ÖKB’leri Irak’taki 
kadın gündemiyle birleşen  gündemleri de olabilmelidir. Bundan 
sonra her 5 günde bir kendi toplantılarını geliştirecekler. 
Sözcüleri çıkarıldı. Sözcüler bu çalışmayı sürdürecekler. Son 
dönemde Irak’ta büyük boşluklar ortaya çıktı. Özellikle kadın 
çalışmalarında öne çıktı. Irak alanı için böyle bir sistem 
oluşturuldu. Bundan böyle Irak ÖKB 45 günde bir, bir araya gelip 
gündemlerini belirleyip planlamalarını oluşturacaklar. Maxmur 
ÖKB nin belli bir sistemi oluştu. Bu sistem çerçevesinde ortak 
planlamalar geliştirilecek. Bu alandaki çalışmalar bu düzeydedir. 
Diğer yandan ÖKB Avrupa ise kendi konferanslarını 
gerçekleştirdiler. Kendi konferasların da   15 kişilik koordinasyon 
ile aynı zamanda örgütsel modelin yazılmasında eksiklikler ortaya 
çıkmış olduğundan, yine oradaki arkadaşların eski zihniyet 
yapısından kaynaklı PAJK kongre kararlarında ortaya çıkan iç 
demokrasi nasıl ortaya çıkar yine ÖKB nasıl bir sisteme 
kavuşturulacak gibi zayıflıklar öne çıktı.  
 Kongra Gel kadını ve ÖKB’nin koordinasyonları ayrı. Model 
anlamında büyük bir sıkışma yaşanıyor. Bu nedenle arkadaşlarla 
bu konuları tartıştık. Bu model pratik açıdan çıkan sorunlara takılı 
kalmadan, telafi etmemiz gerekmektedir. Gerçekte bu yeniden 
yapılanma sürecinde neye ihtiyacımız var? doğmalara düşmeden 
kendimizi örgütlemeliyiz. Zaten arkadaşlarda konferans 
yaptıklarından sonra  bir komite hazırlayıp tartışmalar yürütüp bir 
diğer konferansa yetiştirecekler. Asıl kararlaşmaları orada 
geliştirecekler. Bu temelde 15 arkadaş seçilmişlerdir. Bu 
arkadaşlarla esas ÖKB perspektifini halk vermeliydi. Ancak tüm 
koordinasyonda sadece 1  kadın halktan  yer alıyor. O da 
profesyonel kadro gibi katıldığından fazla bir farkı kalmıyor. Bu 
yön üzerinde görüşlerimizi belirttik. Yapının kararlarda kendini 
daha güçlü ifade etmesi yönünde perspektif sahibi olmalıyız.  
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Yine disiplin kurulunu genişletilmiş koordinasyon toplantılarında 
seçeceklerini belirmişlerdi. Ancak konferansta seçilmesi 
gerekmekteydi. Buna dönükte görüşlerimizi ilettik. Soruşturma 
komisyonu çıkartabilir ama disiplin kurulunun konferansta 
çıkartılması gerekirdi. Alınan kararlarda, anlayış düzeyinde 
yaşanan zayıflıklar ilk öne çıkan nasıl ki Kongra Gel sistemi 
anlaşılmadıysa, Savunmalar anlayış bazında kavranılmamışsa, biz 
kadın hareketi olarak da böyle sorunlar yaşıyoruz. Bu  sorunlar 
halk çalışmalarında daha belirgin yaşanmaktadır. Demokratik 
zihniyetin pratikleştirilmesinde zorlanmalar yaşanıyor. Esasta 
Avrupa’da yapılan konferans bu sorunları oldukça somut ortaya 
çıkardı.  
Rusya’daki arkadaşlar genişletilmiş bir toplantı yapmışlardı. 
Oradaki çalışmalarımızda yer alan arkadaşlar, geçmiş süreçte 
yaşadıkları durumu değerlendirmişlerdi. Orası için bireysel tarz 
oldukça eleştirilen bir nokta. Halkı örgüte katmada da zayıflıklar 
yaşanıyor. Eleştirilen bir diğer  konu ise her şeyin yönetimin 
kendisinde merkezleştirilmesi,  bu alanlarda sivil toplumun 
geliştirilmesi, dışımızdaki kadınlarla diyalog ve gücün 
geliştirilmesinde ciddi zayıflıklar yaşanıyor. Bunlarda 
değerlendirildi. Bu temelde geçen toplantımız da ortaya çıkan 
planlama çerçevesinde mutlaka takviyelerin yapılması, yönetim 
düzeyinde tüm dış alanlarımızda, savunmalar üzerinde istenilen 
yoğunlaşmalar ortaya çıkmadığı için pratikte zorlanmalar 
yaşanıyor. Dönüşümlü bir şekilde değişimlere gitmeliyiz. Uzun 
bir süre dış sahalarda kalan arkadaşların burada bir yoğunlaşma 
sürecine katılmaları gerekmektedir. Bu Rusya içinde geçerlidir. 
Öyle ciddi tahribatlar olmasa da çalışma tarzında tutuculuk, ben 
merkeziyetçi, bireysel eleştiriler gelmektedir. Kongrede yapılan 
düzenlemeyle geçmesi gereken arkadaşlar hala yerlerine ulaşmış 
değiller.  
Ermenistan çalışmalarımız; kongre sonrası toplantılarını 
yapmışlardı. Köyler boşaltılarak şehirlerde yoğun olarak  
çalışmalarını sürdürmektedirler. Yönetime dönük eleştiriler vardı. 
Bireysel ve erkek karakterli tarzda çalışmaları yürütmektedir. 
Zihniyet anlamında sorunlar öne çıkmakta. Ciddi ortaya çıkıyor. 
Oranın yönetimine dönük ciddi eleştiriler vardı. Rusya yada diğer 
alanlar için yaptığımız değerlendirmeler yani  o alanlarda uzun bir 
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süredir  kalmaları beraberinde yıpranmaları getirmiştir. 
Yoğunlaşmalarda zayıflıkları ortaya çıkarmıştır. Yönetim 
takviyeleri geliştirdik. Hem koordine, hem de yönetim 
düzeylerinde kongreye katılan arkadaşlardı, kültür çalışmalarına 
arkadaşlar düzenlendiler. 3 arkadaş geldi. Diğer arkadaşlarda 
giderek Ermenistan’daki tüm arkadaşların değiştirilmesi 
gerekiyordu. Orada bulunan arkadaşlarında kendileri için bu 
yönlü önerileri olmuştu. Burada da uygun görüldü.  
Türkiye çalışmaları için kongre sonrasında – arkadaşlarda 
hazırlar- hiçbir bağlantı kurulamadı. Biz de kendi tarafımızdan 
aramaya çalıştık. Meil  lerle sürekli bilgiler gönderildi. Kongre 
sonrası grup yoğunlaştırılıp gönderildikten sonra resmi olarak 
alandan rapor gelmedi. Her ne kadar dolaylı da olsa alanın 
durumuna ilişkin bilgilenmeler olsa da resmi olarak yapılamadı. 
Oradaki kadın koordinasyonundan resmi bilgiler alınamadı. 
Detaylı olarak değerlendirmek yada kadında yaşanan durumlar 
nelerdir – büyük bir şanstır ki arkadaşlar bu toplantıya 
katılıyorlar- daha somut bilgiler alabiliriz. Bu nedenle ÖKB de 
ortaya çıkan en büyük yetersizlikler birincisi oluşturulan 
komiteler yetersizdi. Çünkü düzenlenen arkadaşlar ve sabit yer 
alan arkadaşların sayısı oldukça azdı. Tüm çalışma sahalarına 
dönük cevap olmadılar. Sistemimizde özellikle komitelerimizde 
zayıf yönler ortaya çıktı. Biz koordinasyonda ÖKB çalışmasını 
yürütenler olarak 3 arkadaşdık. 1 arkadaş düzenlendi kısa bir 
sürede arkadaş ayrıldı. Ronahi arkadaşta PRD kongresine katıldı. 
Ben tek başıma kaldım. Ronahi arkadaş geldiğinde ise ben Irak 
sahasına geçtim.  Ronahi arkadaş yalnız kaldı. Bir komite olarak  
günlük olarak bu çalışmayı takip, yine sonuç olarak yapılan 
düzenlemelerin bir dışarıya  ihtiyaç olarak, koordinasyon 
boyutunda bir araya gelemedik.                                                                       
 Bir çok yönden de zayıflıklar ortaya çıktı.Genelde bir arkadaşa 
kaldı.Takip edip yön vermede zayıflık yaşandı. 
Eğitim komitesi çalışması; xınere’de ki şubede bir eğitim 
devresine başlanılmış durumda.Bütün alanlardan arkadaşlar 
alındı. Eğitimden sonra yine herkes kendi alanına dönecek. 
Nitelik açısından zorlanmalar var.Sayı olarak 50 kişi 
belirlenmişti. Savunma ve kongre belgeleri üzerine eğitim 



  

32  
  

görüyorlar. Bir şubemizde maxmur’da var.Irak çalışmalarında ve 
sağlık sorunları olan,dağda kalamayan arkadaşlardan oluşuyor 
bileşim. Daha çok ÖKB çalışmalarına destek amaçlıdır buradaki 
eğitim. Erkek arkadaşların eğitimleri  son devrede sonuçlandı. 
Koordinasyonun ilk toplantısında yeni bir devre açma kararı 
almıştık.Fakat hem bu devreden hem de daha önceki devrelerden 
çıkardığımız sonuca bakarak bu çalışmayı yeniden ele alma 
ihtiyacı olduğunu gördük. Bir çok yönü eksik kaldı. İleriye dönük 
daha sağlıklı yürütülmesi için, erkeği dönüştürme projesini tüm 
alanlarda nasıl uygulaya biliriz? Yanılsamalı yaklaşımlar çok 
oldu.Geçen devrelerden görülüyordu. Kendini kandırma 
yaşanıyordu.  Bizim de         eksiklerimiz vardı, tecrübesizlik 
vardı. Erkek arkadaşları eğitime alma kriterlerimiz nasıl olmalı? 
Çünkü daha önce bunun zorlanmalarını çok yaşadık. Bu çalışma 
açısından önemli engeller teşkil eden yanılgılı yaklaşımlar çok 
oldu. O açıdan  erkeği tanıma, dönüştürme projesini yeniden ele 
alarak bu çalışmayı  yeni bir eğitim sistemine oturtmak daha 
sağlıklı olacaktır. Neticede eğitimden geçmiş olan erkek 
arkadaşlarla bir toplantı yapıldı. Bu çalışma için görüş ve 
önerileri alındı. Bahara kadar devre açmama kararı alındı. 5 
arkadaş yeniden yapılanma çalışmalarına katılacaklar. Erkeği 
dönüştürme projesini yeniden nasıl ele alınacak bir taslak 
üzerinden çalışılacak . Baharda yeni bir devreye 
başlanılacak.Eğitim tarzımız, kadro sorunlarını çözmede cevap 
olmuyor .O yüzden eğitim komitemiz PAJK zemininde bu yönlü 
bir yoğunlaşma içerisinde,yeniden yapılandırmada eğitimin 
önemli yer almasından dolayı, yeni eğitim tarzı oluşturulacak.  
   Yeniden yapılanma çalışması kongreden sonra çok güçlü ele 
alınamadı. Çünkü komitedeki arkadaşlar çok dağıldı. 3 ark. PRD 
kongresine katıldı. 5 ark. gençlik konferansına katıldılar. 3 ark. 
Behdinan’a gittiler. Yoğunlaşmaların aktarımı ve bilgi alış-
verişinde bulunmak için .alanlara olan bu dağılım bir gereklilikti 
ama komite çalışmasını da aksattı. Son koordinasyon toplantısı ve 
komitenin bir araya gelmesi ile bu çalışmaya ağırlık verildi.. Yine 
kadın yönetiminin yaklaşımı konuldu.       
Genel genelge dağıldı. Bir devre oluşturmamız gerekiyor. Bu 
devre 40 veya 50 arkadaştan oluşacak. Toplantıdan çıkan sonuca 
göre mutlak anlamda 40-50 olacak diye bir şey söz konusu değil. 
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30 arkadaşta olabilir. Önemli olan Önderliğin verdiği perspektifin 
hazırlık sürecini yapabilmektir. Gelen arkadaşlar üye adaylığına 
tabi tutulacaklar. Bu temelde yeniden yapılanma çalışmasında 
hem PAJK hem de basın çalışmaları kendisini nasıl 
örgütlendirecek? Basın çalışmalarında zaten bir komitesi var. 
Basın komitesi de aynı zamanda yeniden yapılanmada yer alıyor. 
Bundan sonra basın çalışmalarımız da kendisini ideolojik olarak 
nasıl örgütleyecek? Kadın Kurtuluş İdeolojisini diğer çalışma 
alanlarına ve basına nasıl yansıtabiliriz? Böylece basın 
çalışmalarının kadrolarını oluşturulması için planlamalarımız 
oldu. Bu yönde sıkıntılarımız var. Bu yüzden arkadaşları alanlara 
gönderemiyoruz. Çünkü hazır kadro yok. Basın anlayışımız 
Kadın Kurtuluş İdeolojisine göre nasıl olmalı bu konularda çok 
tartışmalarımız oldu. Yeniden yapılanma tartışmalarımıza basın 
komitesi de katıldı. Genelge dağıtıldı. Yeniden yapılanma için 
alanlardan kendini öneren arkadaşlar temelinde devre 
başlatılacak. Son olarak da Önderliğin gelen son perspektifinde 
“fazla acele etmeyin” sözü üzerine daha çok bu devre de tartışma 
yürütelim biçiminde değerlendirdik. Geçmiş süreçte çok 
zorlanmalar yaşadık. Her yönüyle yoğunlaşmalarda bazı 
zayıflıklar yaşandı. Komitelerde bir dağınıklık vardı. 
Düzenlemesi olan arkadaşlar oldu. Farklı önerisi olan arkadaşlar 
vardı. Genelde bu arkadaşlar ile yoğunlaşmalar oldu. Fakat  
birinci devre için gelecek olan  arkadaşların daha çok tamamen 
yoğunlaşmaları yeniden yapılanma üzerinden olacak. Önderlik 
komitesi çok işlevli olmadı. I.Koordinasyon toplantısında 
aldığımız karara göre Önderlik komitesi için bir ekibin eğitilerek 
hazırlanmasıydı. Ortadoğu ekseninde Önderliği kadına tanıtmak 
ve böylesi bir çalışmayı geliştirmek. Fakat öncesinde kadrosunu 
hazırlamak gerektiği belirtildi. Ayrıca toplumsal sözleşme için 
kongrede de tartışmalar yürütüldü. Daha çok hangi alanlarda 
yürütülmesi gerektiği noktasında tartışmalar yürütüldü. İlk etapta 
çalışma merkezleri; Türkiye, Irak ve Avrupa olarak belirlendi. 
Irak da hem dil sorunu hem de bu konuda yoğunlaştırılmış 
arkadaş olmadığı için kadronun  bir komite  şeklinde hazırlık 
yapılması belirlendi. Bu temelde arkadaşların eğitilmesi 
boyutunda toplantıda belli bir tartışma yürütüldü. Ayrıca üç 
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arkadaş vardı. Bu konuda yoğunlaşmaları vardı. Bu arkadaşlardan 
biri Avrupa vakfında bu çalışmayı geliştirmesi gerekiyordu. Bir 
arkadaş geçti. Fakat diğer arkadaşlar bürokratik nedenlerden 
dolayı geçemedi. Toplumsal sözleşme çalışması açısından da 
bunlar belirtile bilinir. Ekonomik ve kültürel çalışmalar içinde 
yeterli sayıda arkadaş olmadığı için geliştirilemedi. Toplantımız 
da açığa çıkan sonuçlara göre ele almamız gereken esas noktalar 
yeniden yapılanma çalışmaları ve özgür kadın birlikleri 
çalışmalarıydı. Bu biçimde sağlıklı olacağı belirlendi. Kadrosunu 
hazırlayıp, zeminini yaratmak daha sağlıklı ve daha doğru 
olacaktır. Bu biçimdeydi. Bir bütün olarak  kongrenin PAJK’a 
çalışmalar açısından verdiği bir sorumluluk vardı. Yeniden 
yapılanma çalışmalarını bir yıla kadar sürdürecekti. Birinci ayda  
kongrede ortaya çıkan boşluklar tespit edilmeye çalışıldı. Kongra-
Gel komitesindeki arkadaşlarla birlikte anladık ki kongrede eksik 
kalan yönler var. Hala tartışmamız gereken yönlerin olduğu açığa 
çıktı. Önerilerde yapıldı. Ortak bir toplantı yapılarak, belli bir 
çözüme kavuşturulması gerektiği belirtildi. Çünkü bu biçimde 
yürütülemiyordu. Çok kapsamlı bir çalışma. Daha önce 41 
arkadaşın yürüttüğü çalışmaları bu süreçte 15 arkadaş yürüttü. 
Sistemi anlamada ve buna göre model oluşturmada belli sıkıntılar 
yaşandı. Karşılıklı bunlar yaşandı. Fakat her ne kadar kısa süre de 
bunları telafi etmek istesek de zemini oluşmadı. Toplantı 
yapılmadı. Kongra-Gel kadın koordinasyonu ile bir kaç defa 
toplantı yapma önerisi geliştirildi. Fakat bu toplantı olmadı ve 
mevcut sistem devam etti. Bu durum elbette birçok sıkıntıyı da 
beraberinde ortaya çıkardı. Görevlerde, örgütsel çalışmalarda, 
kollektivizmi oluşturmada yetersizliklerin açığa çıkmasında etkili 
oldu. Bunları değerlendirmelerde daha net dile getirebiliriz. Bir 
çok noktada öz eleştiri vermemiz gereken yönler var. Kongreye 
karşı, kongre sorumluluğu vardı. Geçmiş süreçte ortaya çıkan 
yetersizlikleri önümüzdeki süreçte nasıl telafi edebiliriz. Sistemi 
oluşturmada bunları daha sık ele alabiliriz. Geçmiş süreçte daha 
çok esas aldığımız noktalardan biride sancılı geçen PJA süreciydi. 
Çok sancılı geçti. Anlayış noktasında parçalılık ve kopukluk  
yaşandı. Bunları aşmak için her ne kadar çaba sarf edildiyse de 
yetersiz kalındı. Hemen hemen tüm dış çalışmalara da katılım 
oldu. Hem yoğunlaşmalarını aktarma hem de arkadaşlarla eş 
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güdümlü bir çalışmanın yürütülmesi için sürekli bir tartışma söz 
konusuydu. Dışarıdan gelen belgeler üzerine tartıma, genel 
yapının görüşlerini alma ve bu temelde bir sonuca ulaşma 
yaklaşımını esas alıyorduk. Demokratik bir katılımı hem kendi 
açımızdan hem de yapı tarafından esas alıyorduk. Bunları anlayış 
düzeyinde her ne kadar ele almaya çalışsak da bir çok 
yetersizlikler de ortaya çıktı. Önümüzdeki gündemde bunun 
eleştiri ve öz eleştirisi yapılabilir. Koordinasyondan diğer 
arkadaşlar da hazırlar. Yetersiz kalan yönleri tamamlayabilirler. 
Şafak Arkadaş; Konferans yapılmıştı. Konferans da belli 
planlamalarda yapıldı. Yine kadın kongresine bu planlama ve 
perspektifi üzerinden gidilmişti. Kongre de açığa çıkan sonuçları 
üzerinden çalışmalar yeniden örgütlendirildi. Bu çerçevede pratik 
sürece katılım biraz daha kadın tavrının geliştirilmeye çalışılması 
biçiminde oldu. Kongreden sonra temel yaklaşımımız daha açığa 
çıkan anlayışlar üzerinden kendini örgütlemek ve  birde gerçekten 
hayata geçirebilecek bir düzenlemeye gitmekti. Ana karargah 
düzenlemesi bu çerçevede ele alındı.Öncesinde Hatice yer 
alıyordu. Beritan arkadaş ana karargahtan değişiyor. Yürütme 
tekrardan ele alındı. Alanlar düzeyinde ve yönetim düzeyinde 
değişiklikler yapıldı. Zagros alanında değişiklikler yapıldı. Gare 
alanında değişiklikler yapıldı. Dersim eyaleti için kongre öncesi 
yola çıkarılan grubun sağlam bir şekilde yerine ulaştığı belirtildi. 
Yürütme konseyinden arkadaşlar takip etmişlerdi. Yine Botan 
sahası açısından yürütme düzeyinde takviyeler geliştirildi. Bu 
çerçevede yine Xakurke alanında da yürütme değişikliğine 
gidildi. Bir bütün yönetim çalışmalarımız tekrardan düzenlendi. O 
süreç itibari ile arkadaşlar biliyorlar, Hatice’nin kaçışı vardı. 
Kendisi YJA komite konseyinde de yer alıyordu. Kaçışı bir çok 
açıdan bizim için değerlendirme konusu oldu. Genel YJA star 
güçleri açısından bir tartışma gündemi de oluşturduk. Bunu çok 
abartmak değil, ama oraya götüren nedenler,  açığa çıkan sonuçlar 
ve bunun süreçle bağlantısını ortaya çıkaracak tartışmalar 
yürütüldü. Bir tartışma gündemi oluşturuldu. Öncesinde çok 
sancılı yaşadığımız bir süreç vardı. YJA star güçleri belli 
zorlanmalar yaşadı. Kuşkusuz bu biraz da savunma psikolojisi ile 
kendini ele alış biçimde bir yaklaşıma da götürmüştü. Hatice’nin 
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duruşu görülüp kendisi ile tartışma yürütülse de bu konuda çok 
aktif bir yaklaşım içerisine girilmemesi, bu anlam da ideolojik 
mücadelenin çok da keskin bir şekilde uygulanamaması; biraz 
yaşanan içe büzülmenin biraz da savunma psikolojisinin sonuçları 
yine hassasiyetler üzerinden yaklaşımın bir sonucu olarak açığa 
çıkarmıştı.YJA Star yönetimi açısından bu bir öz eleştiri 
konusudur. Arkadaş yapısı ile kapsamlı bir şekilde tartışıldı. 
PAJK kongresinden sonra kongre aktarımı tüm alanlarımızda 
yapıldı. Aktarımlar biraz sınırlı oldu. Fakat Behdinan ile Kandil 
cephesinde yer alan arkadaşlara biraz daha geniş çerçevede 
aktarımlar yapıldı. Ağırlıkta yine bu sahalar açısından 
belirtiyorum, belgelerle aktarımlar yapıldı ve tamamlandı. Kadın 
gücünün sürece yaklaşımı ve katılımı açısından kongre 
aktarımının olumlu sonuçları oldu. En temelde bizim bu dönem 
yürüttüğümüz çalışmalar 1 Haziran süreci ile aktif bir şekilde 
olması gerekiyordu. Hazırlıklarda bu çerçevede yapılmıştı. 
Katılım bu eksen üzerinden gerçekleştirildi. 1 Haziran sonrasında 
mevzilenmeler daha çok kuzeyde; Dersim, Botan ve Zagros 
alanlarında merkezileştirilmişti. Katılım biraz da bu sahalar 
üzerinden sağlandı. Aktif katılım vardı. Savaş süreci açısından 
bunlar belirtilebilir, fakat özellikle taktik hakimiyet düzeyinin 
yakalanması gerekiyordu. Bu düzeyde kısmi bazı yetersizlikler 
yaşandı. Bu süreçte YJA Star adına dört misilleme eylemi 
gerçekleştirildi. Hem yaşanan şahadetlere karşı bir cevap hem de 
Önderlik üzerine geliştirilen tecride  karşı bir yaklaşım olarak 
yapıldı. Bir de şöyle bir misyon üzeri eylemlere yaklaşıldı; 
İdeolojik mücadelenin her türlü silahlı ifade biçimine de 
kavuşturulması gerekliliğiydi. Savaş bilançomuz, 1 Hazirandan 
bu güne kadar dört arkadaşın şahadeti, ki Tekoşin arkadaş 
yürütme düzeyinde bir arkadaştı. Diğer kayıplarımız ise çatışma 
kayıplarıdır. Slav arkadaş eyleme giderken şehit düştü. Bir de Ş. 
Beritan akademisinde bir intihar olayı gerçekleşti. Yine bu süreçte 
İran içlerine doğru bir hareketlenme de gelişti. Orada da kısmi 
çatışmalar yaşandı. Kadın gücü de bunun içerisinde yer aldı. 
Fakat burada bir  kayıp yaşanmadı. Biraz daha alanın keşif v.s. 
biçiminde halkın örgütlendirilmesi çalışmaları yürütüldü. Bu 
konuda çok ciddi bir problem yaşanmadı. Diğer temel çalışmamız 
ise akademi çalışmasıydı. Bu dönem Haki Karer akademisi 



           Kadın Hareketi Genişletilmiş Yönetim Toplantı Tartışmaları 
 
 

 
 

37  
 

örgütlendirildi. Mahsum Korkmaz savunma akademisinde bir 
grup arkadaş yer alıyor. Yine Ş. Beritan arkadaş akademisi biraz 
daha stratejik düzeyde ele alınan bir çalışmaydı. Bir devresi 
tamamlanmak üzere. Önemli bir tartışma ve gelişim düzeyi açığa 
çıktı. Yönetim yoğunluğu da kısmen oralara verilmeye çalışıldı. 
Fakat hem bu dönemin örgütsel çalışmaları hem de pratik sürecin 
yoğunluğunun alanlar itibari ile farklılık göstermesi, yeterli bir 
düzeyde yoğunlaşmayı engellemekle birlikte çalışmanın ilk 
olması itibari ile bir sonuçta alındı. Bu çerçevede komutanlaşma 
yine zihniyet dönüşümü ile birlikte tarz ve kişilikte somutlaştırma 
yaklaşımı üzerinden kapsamlı bir eğitim çalışması 
yürütüldü..Mevcut durumda çalışmalarımız artık o bilinen boyutu 
ile düzenleme aşamasına geldi. Artık yeni bir devrenin 
hazırlıkları, erkek arkadaşların katılımı ile yapılacak. 15’e yakın 
erkek arkadaş da bu devreye katılacak. PAJK’ta  ki arkadaşlar 
belirttiler, zaten o miras üzerinden bu çalışmaya bir yaklaşım 
olacak. Bu dönem PAJK’ dan arkadaşlar Behdinan sahasına  
geldiler. Olumlu bir çalışmaydı. Hem geçmiş sürece ilişkin 
yürütülen tartışmalar ve eleştiri konusu olan bazı hususlar 
üzerinden katılımın gerekliliği olumlu bir sonuç yarattı. Kandil 
cephesinde koordinasyon toplantısının sonuçları aktarıldı. Olumlu 
bir çalışma olarak da değerlendirilmişti. İlişkilenme düzeyinde 
PAJK ile sistemli bir diyalog geliştirildi. Yine Kongra-Gel 
savunma komitesi ile de bir bağ içerisinde çalışmalar 
geliştirilmeye çalışıldı. Bu süreç açısından örgütsel gündeminde 
değerlendirilmesi gerekir. Ordu yapımız açısından da kısmi 
etkilenmeler oldu. Fakat temel yaklaşım biraz daha tartışma 
düzeyinin  yoğunlaştırılması ve derinleştirilmesi oldu. Bu 
çerçeve, tüm Behdinan ve Kandil sahaları açısından gerek 
tartışma gerekse toplantılar biçiminde yoğunlaştırıldı. Fakat bu 
dönemin kayıpları da oldu. Kandil sahası biraz daha sayı itibari 
ile yoğunlaştı. Kaçışlar oldu. Fakat öncesinden hazırlamamıştık. 
O açıdan şu an net bir bilanço veremeyiz. Ama 10-15’e yakın 
kayıp yani kaçış olmuş durumda. Bunun dışında çok aktarılacak 
farklı bir şey yok. Tartışma itibari ile bazı şeyler ele alınabilir. 
Uzun vadede YJA Star çalışmasının daha güçlü 
örgütlendirilebilmesi açısından nitel ve nicel sorunlarımız var. Bu 
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çerçevede çalışmayı örgütleyebilirsek daha uzun vadeli, daha 
sonuç alıcı bir çalışma yürütülebilir. 
   
Bese Hozat; Çalışmalar geneldi. Bilim sanat çalışmaları 
kapsamında esasta yürütülen eğitim çalışmaları oldu. Buna 
paralel kültür çalışmaları ile Irak sahasına dönük çalışmalar 
yürütüldü. Bu süreçte çeşitli toplantılar yapıldı. Kültür grubundan 
önemli bir arkadaş bileşimi buraya çekilerek ideolojik eğitime 
tabi tutuldu. Bununla birlikte belli toplantılar geliştirildi. Özellikle 
Irak sahası yeniden yapılandırılacaktı. Planlama çerçevesinde 
kongre de alınan kararlarda vardı. Onlar gözetilerek çok fazla bir 
yapılanmaya gidilemedi. Orada yaşanan sorunlardan da 
kaynaklıydı. Genel yaşanan örgütsel sorunlar Irak kültür 
çalışmaları açısından da önemliydi. Ciddi bir yapılanmaya 
gidilemedi. Kısmi bazı düzenlemeler olsa da özellikle o 
çalışmalar içerisinde yer alan bir çok kişi koptu. O çalışmaların 
yeni süreçte yeniden ele alınması gerekiyor.  Diğer alanlarla çok 
kapsamlı ilişkilenme olmadı. Türkiye ile kısmi düzeyde ilişkiler 
geliştirildi. Avrupa ile çok fazla bir ilişkilenme olmadı. Yani 
diyalog gelişmedi. O yaşanan temel bir yetersizlikti. Eğitim 
çalışmaları kapsamında Xınere’de iki şube eğitimi vardı. Biri 
Türkçe, biride Kürtçe biçiminde örgütlendirildi.O eğitimler 
tamamlanarak düzenlemelere gidildi. Devre boyutuyla nitelik 
sorunu oldukça ciddiydi. Kongra-Gel sonrası yaşanan sorunların 
bir benzeri orada  yaşanıyordu. Ara süreçte boşluk doğmuştu. 
Arkadaşların hepsi kongreye gelmişti. O ara sürecinde çeşitli 
örgütlenmeler, gruplaşmalar gelişmişti. O ilişkilenme biçimleri 
eğitim sürecine de taşırıldı. Çok ciddi bir zorlamaya neden oldu. 
Fakat belli bir düzeyde sonuç da alındı. Devre sonuçlandırıldı. 
Alanların ihtiyaçlarına göre düzenlemeler oldu. İhtiyaçlar 
karşılanmaya çalışıldı. İlişkilenmeler çok yoğundu. Özellikle 
bayan-erkek ilişkileri genelde yaşanan boyutlarıyla orada da 
yaşandı. Kaçışlar olmuştu. En son bir bayan ile erkek kaçmıştı. 
Onlar tutuklandı ve getirildi. Soruşturma sonrası bayan intihar 
etti. Böyle bir olay yaşandı. Bu  olay belli bir etkilenmeye de 
neden olmuştu. Yönetim boyutuyla da çok ciddi bir zorlanmaya 
yol açtı. Diğer alanlarda eğitim çalışmalarının örgütlendirilmesi 
gerekiyordu. Oysa bu çok fazla geliştirmedi. Bilim sanat yönetimi 
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aynı zaman o alan yönetimiydi. Alandaki diğer çalışmalarda bilim 
sanat komitesine bağlıydı. Bu belli bir zorlanmayı yarattı. Bilim 
sanat kapsamında çalışmaları geliştirme, derinleştirme çok fazla 
sağlanamadı. Alanlardaki genel çalışmalar komiteye bağlı olduğu 
için pratik koşuşturma çok fazlaydı. Pratik sorunlar vardı. O 
açıdan esas çalışması üzerine yoğunlaşmada yetersiz kalındı. 
Eğitim çalışmaları kapsamında kültür çalışmaları, bilim sanat 
komitesinin alt komitesiydi. Enstitü çalışmaları da bu komiteye 
bağlıydı. Orayla da kısmi bir ilişkilenme oldu. Fakat bu çok fazla 
süreklileştirilemedi. Burayla da çok sağlıklı bir ilişki kurulamadı. 
Diyarbakır da  Edubaba sosyal bilimler akademisi vardı. Yine 
Avrupa sahasında da böylesi bir çalışmanın hazırlıklarını 
başlatmayı hedeflemiştik. O temelde Avrupa yönetimiyle de belli 
tartışmalar yürütüldü. Arkadaşlar kendi içlerinde de tartışmışlardı. 
İleri ki süreç açısından böyle bir planlama olacak. Fakat bu 
süreçte kadro sorunu var. Hem de mevcut koşullar el vermiyor. 
İleri ki süreçte böyle bir tartışma olacak. Bu süreçte onun alt 
yapısını hazırlama temelinde  bir çalışma var. Türkiye açısından 
da benzer bir durum söz konusu. Daha önce böylesi bir çalışma 
örgütlendirilmişti. Yaşanan sorunlardan kaynaklı o çalışmalarda 
belli bir dağılmayı yaşıyordu. Bazı arkadaşlar çekildi. Onlarla 
tartışmalar yürütüldü. Belli bir planlama çıkartıldı. O temelde 
gittiler. Fakat sorunlar çok derinleştiği ve bireyselleştiği için 
birbirine karşı böyle subjektif bazı yaklaşımlar çekişmelere 
dönüşmüştü. Çok fazla örgütleyemedik. Bizden sonra da o 
çalışmayı çok fazla örgütleyemediler. En son gelen bir arkadaş 
vardı. O noktada belli bir zorlanma yaşandı. Çalışmaları dış 
alanlarda fazla oturtamadık. Temel bir çalışmaydı. Önderlik 
bunun perspektifini veriyordu. Dağdaki akademi çalışmasını 
yeniden gözden geçirerek düzenledik. Mevcut birleşim hem 
nitelik anlamında hem de nicelik anlamında çok fazla Önderlik 
akademisini karşılayacak, ona layık olacak bir bileşim değildi. Bu 
akademi her açıdan gerçekliği çok fazla karşılamıyordu. O açıdan 
yeniden ele alındı. Çalışma düzenlendi. Yoğun tartışma sürecini 
orda da  yaşadık. Belli düzenlemelerde oldu. Bazı arkadaşlar çıktı. 
Yeni bazı arkadaşları aldık. Edebiyat çalışmaları var. Akademiye 
paralel bir süreci yaşadık. O çalışmalar da belli düzenlemelere 
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tabi tutuldu ve ele alındı. Onun dışında alanda kurum çalışmaları 
vardı. Bilim sanat komitesine bağlıydı. Zom çalışmaları vardı. 
Komitede ağırlıkta bayan arkadaşlar vardı. Yine alan genelinde 
bayan arkadaşlar ile kendi aramızda 15 günde bir tekmil toplantı 
sistemini geliştirdik. Düzenli toplantı ve tekmillerimiz oluyordu. 
Onun dışında okullarda da özgün eğitim programı vardı. Haftada 
bir gün erkek arkadaşlar ayrı, bayan arkadaşlar ayrı eğitim 
görüyorlardı. Genel eğitim ile birlikte bir de özgün eğitim 
programı vardı. Bazı eğitimlerde ortak görülüyordu. Genel 
tartışmalar bunlardı. 
 
Asya Arkadaş; Genel kurul toplantılarında sosyal komitenin 
tanımı ve birleşenleri ortaya konulmuştu. Daha sonrasında 
gerçekleştirilen PAJK kongresi vardı. 5.Kongre sonrası belli bir 
bileşimle çalışmalara başladık. Genel toplantı da yoğunca 
tartışıldı. Yaşadığımız sorunlar, zorlanmalar dile getirildi. Çünkü 
oraya da yansıyan boyutlar vardı. Temel bir çok çalışma 
bileşeninden oluşuyordu. Fakat ağırlıkta yoğun ve birikmiş sağlık 
sorunlarıyla ilgilenen bir komite işlevini aşamadı. Onu bir sisteme 
kavuşturdu. Bu geçtiğimiz dört ay içerisinde komite adına 
yürütülen en temel çalışmalardan birisiydi. Kadroları 
netleştirmesi gerekiyordu. Maxmur alanında önemli bir yığılmada 
var. Sağlık sorunları nedeni ile yıllardır tedavi görmeyen 
arkadaşlar var. O temelde maxmur alanında sağlık komitesinin bir 
ayağı oluşturuldu. Dağdaki sistem netleştirildi. O temelde gereken 
ihtiyaçlar temin edildi. Belli bir sisteme kavuştu. Sağlık 
çalışmaları açısından örgütün de bu anlamda sunmuş olduğu 
önemli imkanlar oldu. Geçtiğimiz bu 5 ay içerisinde mali 
anlamında en fazla  yatırım yapılan sahalarından biri de sağlık 
sahası oldu. Netleşmenin bir an önce sağlanması açısından belli 
bir netlik yaratıldı. Onun dışında diğer birleşenler açısından da 
belli zorlanmaların yaşandığı bir dönemi yaşadık. Nitelik ve 
nicelik anlamında sorunlar var. Özelliklede sayısal sorun ciddiydi. 
Çünkü çok geniş bir saha olarak tanımlanmıştı. En son toplantıda 
da  tartışıldı. Sivil toplum alanından tutalım halk eğitimi özellikle 
gençlik, kadın, sağlık  v.b. çok geniş bir alan olmasına rağmen 
bizim sayısal durumumuz bunu kaldırabilecek bir şeyde değildi. 
O anlamda ihtiyaçlar vardı. Bu ihtiyaçlar sonuç itibari ile bu günü 
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karşılamadı. O nedenle çalışmalar belli alanlar üzerinde 
yoğunlaşmanın ötesine geçemedi. Özellikle hukukunu oturtma 
noktasında ciddi sorunlar yaşadık. Aslında zorlanmaların en temel 
nedenlerinden biride bu oldu. Bunda elbette ki bir çok faktör var. 
Buna yol açan nedenler değerlendirilir, tartışılır. Tam bu sistemi 
kavrayamama yada Kongra Gel’i yeterince algılayamamadan 
kaynaklı yanlar var. Zihniyet yada alışkanlıklarla yaklaşımlar var. 
Sonuç itibari ile bütün bu yaklaşımların etkisiyle çok fazla 
işlevsel, etkili bir komite haline geldiği söylenemez. Siyasal alan 
örgütlenmesi yıllardır içinde yer aldığımız bir alan. Çok fazlasıyla 
belli tecrübeler ve birikimlere sahip olduğumuz bir alandır. Fakat 
sosyal alan noktasında son birkaç yıldır bir deneyime sahibiz. 
Önderliğin verdiği öneme rağmen, biz o alanı çok fazla etkili 
kullanamadık. Etkili değerlendiremedik, örgütleyemedik. Yada 
örgütlerin enerjilerini yaratmış olduğu sonuçları toparlayacak bir 
noktaya getiremedik. Temel bir nokta olarak bunlar belirtilebilir. 
Sosyal çalışmalar açısından çok güçlü  projeler üretilemedi. En 
son Maxmur alanında bir proje geliştirilerek bir çalışma başlatıldı. 
Örneğin hala yönetmeliktir, tüzüktür yeterince algılanmış değil. 
Maxmur alanında bir alt komite oluşturmak istedik. Üst 
komitenin kendisini tam olarak örgütlemeden diğer alanlarda 
örgütlenmeye geçmesini çok fazla gerçekçi bulmadık. Fakat diğer 
alanlar açısından da ilk deneme Maxmur sahası oldu. Özellikle 
eğitim noktasında örgütlenmek istedik. İşte kendine göre tüzüğü 
yorumlamalar yada  o alanın bilim sanat komitesine bağlı olduğu 
gibi söylemler, o alandaki arkadaşlarda bazı yaklaşımlar 
gelişmişti. Sonuç itibariyle oralarda da bir girişim de bulunduk. 
Projeyi başlattık. Fakat hala bu sahada böyle sonuç yarattık yada 
kendimizi en azından örgütledik, kendimizi oraya yansıttık 
diyebileceğimiz  bir durum söz konusu değil. Yoğunca 
tartışmalarda yürütüldü. Özellikle sosyal komiteyi tanımlama 
noktasında yine bunu tamamlayacak projelerin neler olabileceği 
noktasında yoğun tartışmalar yürütüldü. Kendi aramızda da 
yürüttüğümüz tartışmalar oldu. Arkadaş yapısıyla da yürütülen 
tartışmalar oldu. PAJK,’ta, Gençlikte yine PJAK’ta ki arkadaşlar 
ile yürütülen tartışmalar oldu. Gençlik kongresine katılım oldu. 
Ön bazı tartışmalarına katılımlar oldu. O anlamda bir diyalog 
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oldu. Fakat çok sınırlı. Sonuç itibari ile ortaklaşan bir mantık 
üzerinden çalışmaları geliştirememe durumu yaşandı.   Aslında 
ben genel toplantıda dile getirmiştim. İktidar anlayışlarımızın  
yada iktidar yaklaşımlarımızın yansımaları nedeni ile bu sahayı 
örgütsüz bıraktık. Bu komitenin geçmiş toplantıda bu kadar 
tartışılması yada fazlasıyla gündemleşmesinin bir nedeni de,  
bizlerdeki bu yaklaşımların sonucuydu. Sonuç olarak Kongra 
Gel’in  bunu örgütlendirilmesi, içinin doldurulması gereken bir 
sahasıydı. Tam olarak doğru tanımlayamadık bu sahayı. Ve çok 
fazlasıyla içini dolduramadığımız için içi boş kaldı. Ayakları 
havada kaldı. Son yürüttüğümüz belli tartışmalar ardından gelişen 
yaklaşımlar ile biraz daha yerli yerine oturabilir. Daha sağlıklı bir 
işleyişe kavuşabilir. Belli bir mantık düzeltmesiyle birlikte daha 
sağlıklı yürütülebilir.  Geçtiğimiz dönem açısından 
belirtilebilecekler bunlardır. Çok fazlasıyla enerji harcanan bir şey 
olmasına rağmen, sonuca bakıldığında yada ortaya çıkan somut, 
elle tutulur nelerin olduğuna bakıldığında son derece zayıf 
kalındığı görülüyor. Kadın koordinasyonu boyutuyla da  
arkadaşlar belirttiler. Sonuçta Kongra Gel’de ki kadın gücünün de 
belli bir örgütlülüğe sahip olması gerekiyordu. Bu genel kurulda 
kadın koordinasyonu olarak tanımlanmıştı. Bütün komitelerden 
bayan arkadaşların katılımı yine özgür kadın birliklerin de kendi 
tüzel kişiliği ile katıldığı bir oluşum olarak tanımlanmıştı. Aynı 
zaman da sosyal komite bünyesinde bir kadın komitesi de vardı. 
Bütün bunların rollerini tanımlama noktasında yetersizlikler 
yaşandı. Kadın komiteleşmesine zaten gidilemedi. Çünkü 
PAJK’ında yürütmüş olduğu örgütsel çalışmalar var. Kitlesel 
çalışmalar vardı. Bu dönem açısından çok fazla ortak bir nokta 
yakalanamadı. o nedenle kadın koordinasyonunu tanımlamada 
belli bir zorlanma yaşandı.  Ve biz koordinasyon adına bir 
toplantı gerçekleştiremedik. Dar bir birleşim ile bir toplantı 
yürüttük. Nasılına ilişkin bir tartışma yürüttük. Genel toplantı 
öncesi bir toplantıyı planladık. Fakat  sonradan diğer bir çok 
arkadaşın farklı çalışmalarda olması nedeniyle farklı planlamaları 
olması nedeniyle bu toplantının sonrasına bırakmak durumunda 
kaldık. Kadın koordinasyonu boyutuyla da tanımlanmaya kongre 
gel çalışmalarında önümüzdeki dönem de daha sağlıklı 
yürütülmesi için tanımlanmaya bir işleyişe bir sisteme 
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kavuşturulmasına  ihtiyaç var. çünkü kongre gel çalışmaları 
açısından dikkat çekici bir nokta bütün çalışmalarda bayan 
arkadaşlar son derece aktif diğer bir çok çalışmalarda bu aktivite 
var. kongre gel açısından da bu böyle bir çok sahanın 
sorumluluğunu yürütüyor arkadaşlar. Bizzat yönlendiren 
pozisyondalar. Yoğun bir emek sarf etme var. fakat sonuç itibari 
ile özgün bir örgütlülüğe dönüşmesidir. Genel anlamda sarf edilen 
çabanın en iyi kadın zemininde toparlanması noktasında yaşanan 
ciddi bir dağınıklık var. bir işleyişe bir sisteme kavuşturulmuş 
değil. Bu nedenle hepimiz açısından verilebilecek tekmil genel 
çalışmalardaki tekmillerimiz olabilir. çok özgün boyutuyla 
yoğunlaşmanın şeyini yaratamadık kendi açımızdan bir çok 
arkadaş da sanıyorum benzer yaklaşımlarda bulunur. Irak’taki , 
maxmur’da ki çalışmaları yürüten  bayan arkadaşlar diyelim çok 
yoğun bir  çaba sarf etti. Suriye açısından böyle. Bilim sanat 
açısından arkadaşlar bir çok komitede yani en aktif olan o 
çalışmayı yönlendiren bayan arkadaşlar olmasına rağmen bu 
kadar kongre gel de potansiyel de olmasına rağmen kadın gücü 
açısından bunun güçlü koordinasyonu, sevk, idaresi, birbirinden 
haberdar kılındığı bir sisteme kavuşamadık. Belki kağıt üzerinde 
bunu tanımladık. Ama pratikte işletebileceğimiz bir şeye 
dökemedik. Bunları ortaklaştıramadık. Bunun sonuçları ile 
geldiğimiz noktada  karşı karşıyayız. O nedenle önümüzdeki 
dönemde kendimizi planlarken de bu çalışmaları doğru 
tanımlamak bu çalışmalar içerisinde özellikle bu komite 
bünyesinde diyelim çok fazla işlevsel olmayan işler varsa bunları 
ayıklamak ona göre örgütlerimizi tanımlamak örgütlerimiz 
arasındaki ilişki hukukunu  tanımlamak önemli. Çünkü 
tanımsızlıklar karışıklıkları, dağınıklıkları, muğlaklıkları ve 
verimsizlikleri de beraberinde getiriyor. Ben şey olarak bunu 
belirtebilirim. Daha sonra da değerlendirme yapılabilir. 
 
Bese Arkadaş; Bende kısaca kadın boyutuyla belirtebilirim. 
Genelde de çok tartışıldı. Irak kadın boyutuyla belki bir kaç şey 
belirtmek gerekir. Bende bu süreçte ekoloji komitesi ve yerel 
yönetimler komitesi sorumluluğunu yaptım. Genel olarak daha 
çok parçalardaki örgütlülükleri oluşturma birde ekoloji ve yerel  
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yönetimler üzerine yoğunlaşma biçimindeydi. Hem bir yandan 
araştırma-inceleme yaparken diğer yandan da özellikle 
Türkiye’deki yerel çalışmalarımızın derinleştirilmesi gerekiyordu. 
Yani temel hedef biraz oydu. Genelde de biraz değerlendirildi. 
Yetersizlikler oldu. Hem parçalardaki belediye sistemlerinin 
incelenmesi ve araştırılması noktasında yani örgütün 
oturtturulması noktasında eksiklikler oldu. Hem de Türkiye’de 
biz bir yerel yönetim komitesi oluşturmaya çalıştık. Bu amaçla 
çeşitli düzeylerde Türkiye’den gelenler de oldu. Tartışmalar 
yürütüldü. Bu konuda belli bir çerçeve de verildi. Fakat 
Türkiye’nin genel sorunlarından kaynaklı ama aynı zamanda 
bizim komite kendi komitemizi örgütlememeden kaynaklı tam bir 
komiteleşmeye gidilemedi. Kadın boyutu ile bir kaç şey belirtmek 
gerekir. Türkiye’de kadın belediyeleri de var. o noktada bir kaç 
şey belirtilebilir. Direk arkadaşlar ile bağlantılarımız olmadı. 
Gelen giden arkadaşlar ile yani direk bu çalışmadan sorumlu 
arkadaşlar ile belli tartışma belgeye yönelik  yürüttük. Bu 
çalışmaya yönelik bir perspektif de hazırladık. Fakat kongrenin 
hem kurulmaması çünkü komitenin kurulması ile beraber bir 
konferans ve konferans ile beraber bir yönetim oluşturmayı 
düşünüyorduk. O önümüzdeki süreçte gelişecek. Fakat komite de 
bayan arkadaşların olması gerekiyordu. Şimdiye kadar hala bayan 
arkadaşlar hala belirlenmemiş. Belki o boyutuyla değerlendirmek 
gerekiyor. Çünkü Türkiye’deki  yerel yönetimler şu anda en çok 
siyaseti belirleyen durumdalar. Önderliğin son görüşme notunda 
vardı.  % 90 çözüm diyordu. Belediyeler üzerinden gelişecek. Bu 
anlamda kadının rolü belki bu toplantı da tartışılabilir. Kadın 
bakış açısını yeni model ile birlikte ele alınışı bu konuda bunun 
örgütlendirilmesi Türkiye açısından özellikle  çok gerekli. Çünkü 
kadın belediyelerimiz de var. Bu anlamda bunların genel kurul  
içerisinde yer alma sistemi nasıl olacak. Türkiye’nin yeniden 
yapılanması oluşturulurken bunun da tartışılması gerekiyor. Bu 
konuda toplantı da tartışılır. Biz çok fazla komite olarak geçmiş 
süreçte bunu geliştiremedik. Yetersizlikler oldu. Belli bilgilerimiz 
var. Fakat genel anlamda ben söylüyorum. Çok derinlik 
sağlayamadık. Komite açısından da diğer komitelerle ilişkilenme 
olsun, PAJK ile ilişkiler konusunda  olsun kongrede alınan 
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kararlar vardı. Bu konuda yetersizlikler oldu. Arkadaşlarda 
belirtiler. Kısaca bunları belirtiyorum.  
 
Nuda Arkadaş; Savunma komitesi açısından da kongreden sonra 
belli bir süreçte sadece bir arkadaş vardı. Ağustos ayından sonra 
iki arkadaş çalıştılar. Çalışmalar daha çok genel yürütüldü. 
Özelde yürütülenler ise xınere ve kandil sahalarında bayan 
arkadaşlar ile özgün  toplantılar yapıldı. HPG, HAK, HAJ’ dan 
yaklaşık 40 bayan arkadaşın zorlanmalardan kaynaklı farklı 
çalışmalara düzenlemeleri yapıldı. Genel yürütülen çalışmalar 
bunlar.   
Narin Arkadaş; Kongreden sonra bu saha için yeni bir yönetim 
oluşturulup aktarılması gerekiyordu. İçimizde çıkan ihanetçi 
çizginin en çok etki gösterdiği nokta çalışmaları olumsuz 
etkilemesi oldu. Suriye’de en güçlü yürütülen çalışma kadın 
çalışmalarıydı. Bu alanda kitlesel yönden,  örgütsel yönden, 
maddi yönden bütün yönlerde  kadının daha  etkili gücü vardı. 
Güneyde yapılan tahribatların büyük etkisi oldu. Orada 
oluşturulan sistemdeki karmaşıklıktan kaynaklı her parçada 
oluşturma istediğimiz modelde ve sistemi oluşturmada kadın 
açısından ciddi zorlanmalar yaşandı. Bu yüzden kadın kolları ve 
kadın hareketi arasında çok ciddi parçalanmaları doğurdu. Çünkü 
kadınların arasında bir birliktenlik oluşturulmadığı  için ihanetçi 
çizginin bu noktada kadın kolları  üzerinde ciddi etkisi oldu. 
Kadın kolları direk onların denetimindeydi. Kadın kolları ayrı, 
kadın hareketi ayrı yönetimlerinde bir birliktenlik olmayınca 
kadın kolların da büyük bir tasfiyeciliği yarattı. Genelde kadın 
kollarında çalışan kadrolarda yani daha çok kendi denetimlerinde 
olan arkadaşlar üzerinde yaptılar. Belki bir bütünen arkadaşlar 
üzerinde denetimleri yoktu. Fakat yönetim açısından Nalin’den 
tutalım merkez düzeyinde yer alan birçok kişinin ihanetçi çizgiye 
katılma durumları oldu. Çalışmalara ve kadına büyük darbeler 
vurdular. Hem sistem buna izin verdi. Hem de bir kadın 
birliktenliği oluşturulmadı. İhanetçi çizgi kadın kollarında böylesi 
bir tasfiyeyi yaratmak istedi. Ayrıca Roza ark. çekildikten sonra 
bizim o sahaya geçmemiz gerekiyordu. Kadro düzeyinde güçlü 
bir bileşim o alana gönderildi. Fakat toplu bir tutuklanma durumu 
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oldu. Hebun ark. , Hezil ark, Berivan arkadaştı. Nitelikli 
arkadaşlar bu alana gönderildi. Tutuklamalar daha çok kadın 
hareketinden ve kadın çalışmalarından olduğu için bayan 
arkadaşlar ağırlıkta tutuklandı. Bu yüzden bu alanda ciddi 
yönetim boşluğu da yaşandı. Buda bir bütün olarak çalışmaları 
tasfiye etti. PYD merkezlerinden çoğu kaçtı. Tek tük kaldılar. 
Kadın hareketi üzerinde çok ciddi etkileri olmadı. Kadın hareketi 
açısından bir tavır, mücadele gelişti. Arkadaşların 
tutuklamalarından önceki  süreçlerinde de bir tavır, mücadele söz 
konusuydu. İhanetçilerin yolu ile daha çok devlet kadın hareketi 
üzerine yöneldi. Ayrıca ajanlaştırdıkları bireyleri örgüt içerisine 
sızdırarak çalıştırma vardı. Bu süreçte bu sahaya giden her 
kadroda ciddi bir zorlanma söz konusu oldu. Ciddi boşluklar 
vardı. Sistemde karmaşıklıklar vardı. Hem kadro net değildi, hem 
halk net değildi. Çalışmalarda kadının bir birliktenliği oluşturması 
yetersiz kaldı. Bizim o sahaya geçme durumumuz olacaktı. Çok 
engeller çıktı. Kongreden hemen sonra direk geçmemiz 
gerekiyordu. Arkadaşların tutuklanmaları yaşandı. Hem de birey 
olarak o sahaya geçmemiz çok fazla uygun görülmedi. O sahada 
da kongreden sonra çok güçlü çalışmalar yürütülemedi. Çünkü 
kendisini ayakta tutan temel çalışma kadın çalışmalarıydı. 
Yönelimde en yoğun kadın yönetimi üzerine oldu. Ronahi ark. 
durumu vardı. Ronahi bundan önce tutuklanmıştı. Ayrıca devletin 
yoğun yönelimlerinden dolayı arkadaşı sahadan çekmek zorunda 
kaldık. Yalnız çalışmalarda etkin ve hakim bir arkadaştı. Doğal 
olarak bir boşluk yarattı. Kongreden sonra konferans için oradan 
arkadaşlar çekildiler. Jiyan ark. konferans hazırlığı için çekildi. 
Hazırlıklar  ülkeden belge düzeyinde yapmak istediysek de  her 
defasında arkadaşların tutuklanma durumları oluyordu. Sabote 
olma durumu vardı. Üzerinde durup pratikleştirmek istediğim 
şeyler olsa da arkadaşların tutuklanmaları oluyordu. Devletin 
yönelimleri oluyordu. Güçlü bir zemindi. Bu süreçte dışında 
kalanlar olarak öncülük etmek, çalışmaları yürütmek,  aktif 
katılmak mümkün değil. Dışarıdan orayı psikolojisini anlamadan, 
koşulları tanımadan bir yönlendirme yapmak ise çok mümkün 
değil. Ancak içinde olarak yapmak gerekiyor. Olayları daha 
yakından takip ederek, yönlendirmek yapılabilir. Kongreden 
sonra güneyde kadın çalışmalarımız ciddi darbe yedi ve zorlanma 
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yaşadı. Bu toplantıda da değerlendirildi. Sistem boyutunda 
arkadaşlarda aktarım yaptı. İllegal çalışmaları esas alarak 
legalleşmeye çalıştık. O kadar parçaladı. Alanları parçaladı. 
Kadını toplumda parçaladı. Bir birliktenliği oluşturmadan ziyada 
çok zorlanmalar beraberinde getirdi. Çalışmaları geliştirmedi. Bir 
yıl boyunca hem halkta hem de kadroda bir kriz olarak sisteme 
karşı yaşandı. Fakat yukarında bu tarz da yürütülmesi ısrarla 
dayatıldı. Ciddi zorlanmalar yarattı. Bu son  toplantı da yapılan 
tartışmalar ile hem konferans hazırlıkları hem de kadın kolları 
çalışmaları ve hareketi bir yaptık. Eğer bir yapmasaydık da 
çalışmalar orada yürütülmeyecekti. Kadro da parçalanma, genel  
kitle de parçalanma, yeni yönetim oluşturmadaki zorlanmalar çok 
boyutluydu. İhanetçiliğin sonrası elimizde olan mirasımızın ve 
son kalan çalışmalarımızın da  tamamen dağılmaması için kadın 
hareketini ve kadın kollarını bir çalışma adı altında yürütmeye 
çalıştık. Bir toparlanma için,  bir sistem oluşturabilmek için, 
orada bir yönetim oluşturabilmek için müdahale edebilmek için 
tartışmalar yürütüldü. Kendi toplantımızda da tartıştık. Geçici 
olarak kongreye kadar  PYD kongresi, Gençlik çalışmaları, kadın 
çalışmaları boyutuyla yeniden bir bütünen  kendimizi   örgütleyip 
konferans yapmamız için üzerine yoğunlaşmalar oluyor. 
Kongrede  konferans için zaman belirlenmişti. Altı aya kadar 
örgütlenip konferans yapılmasıydı. Bunun üzerine yoğunlaşma 
gelişiyor.   Fakat sistem konusunda ortak bir düşünce çıkıyor ve 
bunu bizim kabul etmemiz gerekiyor. Güneyde bu kadar ayrı ayrı 
örgütlenme zorlayıcı oluyor. PYD bünyesinde özgür kadın 
birlikleri temelinde bağımsız bir hareket olmaktan ziyade  PYD  
bünyesinde özerk olabilir. Böylelikle içerisinde konferansını da 
yapabilir ve kendisini de örgütleyebilir. Böylesi bir kararlaşma ile 
PYD koordinasyonunda da yer alabilir. Özgür kadın birlikleri için 
de orada bir konferansın  yapılması değerlendirildi. Kadın kolları 
çalışmalarının , hareketin beraberinde bu bir yıl içerisinde 
getirdiği sonuçlar çok ciddi  ele alınıp değerlendirilmesi 
anlamında önemli olacaktır. Bu bir yıllık süreçte inançsızlık, 
kadroyu tüketme  de gelişti. Bir çok kopuşlar ve kaçışlar yaşandı. 
Devletinde çok yoğun baskıları oldu. Ayrıca örgüt içinde yaşanan 
sorunlar karşısında farklı tercihleri yaşayanlar daha rahat bir 
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yaşamı seçenlerinde sayısı az değildi. Yine kararsızdır adı altında 
bazılarını evine gönderdiler. Ayrı ayrı gerekçeler ile böylesi 
yaklaşımlarda sergilendi. Bir çok buradan yetiştirilip gönderilen 
kadroların bir çoğu gidip oturdu. Çalışmalarda çok az sayıda 
arkadaş yapısı kaldı. Çok eskiden beri o alanda çalışan bayan 
arkadaşlar hala o alanlarda çalışıyorlar. Genelde buradan 
hazırlanıp gidenler evine gittiler. Az bir sayı kaldı. Son 
yaptığımız tartışmalara göre çok az sayıda kadro ile bu sahada 
çalışmaların güçlü yürütülmesi yönündeydi. Rolünü güçlü 
oynaması ve halk örgütlülüğünün esas alınması boyutundaydı. 
Karargahta sürecinde beraberinde getirdiği zorlanmalar birlikte 
ayrı ayrı problemleri olan bir birleşim bir arada toplandığı için 
zorlayıcı bir süre oldu. Fakat bir toparlanma görülüyor. Geçmiş 
süreçteki gibi değil. Çalışma sahasına geçmek amacı ile 
arkadaşlar karargaha alınmıştı. Fakat bu süreçte geçme durumu 
söz konusu değil. Çok sayıda arkadaş var. Bu arkadaşların çok 
farklı sahalarda değerlendirilmeleri gerekiyor. Eğer 
değerlendirilmeseler farklı zorlanmaları beraberinde getirebilir. 
İnançsızlık beraberinde getirebilir. Arkadaşlar kendilerine karşı 
bir güvensizlik yaşayabilirler. Karargahta yürütülen çalışmalarda 
genelde pratik çalışmalardı. Özgün toplantılar yürütülüyordu. 
İhanetçi çizginin yansımaları karargahta da görüldü. İlişkilerde 
yaşam tercihinde, bireysel yaşam anlayışındaki yaklaşımlar da 
kısmi burada da ön plana çıktı. Karargahta kadro üzerinde 
merkezi düzeyde tasfiyecilik boyutuyla oyunlar oynayanlar 
buradaydı. Kadın boyutundaki ve diğer boyuttaki anlayışların 
çoğu ağırlıkta karargahtan güneye yani çalışma sahalarına 
yansımış. Ülkeden çalışma sahalarına yansıdı. Çalışma sahasında 
ortaya çıkan anlayışlar değildi. Kısaca bunları belirtebilirim. 
  
Leyla Arkadaş;  Bende PÇDK ve Irak gerçeğini dile getirmek 
istiyorum. Irak sahası için aslında  bir nevi ihanetçilerin  bir 
yuvası da denilebilir. İhanetçi insanlar daha çok burada yer 
alıyorlar. Daha çok burada çalışmalarını yürütüyorlar. Yoğun 
olarak kendilerini konumlandırdıkları  esas yer Irak’tı. Yine bir 
çok çeşitli örgütlenmelerimiz önünde engel teşkil ediyorlardı. 
İhanetçi çizgi bir çok yaklaşımlara girdi. Irak’ta hem PÇDK, 
boyutunda hem de diğer boyutlarda etkilemeler yaratmak 
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istediler. Aslında bir yere kadar etkileri de oldu denilebilir. Bir 
sistem kendileri açısından yaratmak istediler. Kadro için çeşit 
çeşit yöntemlere baş vurdular. Şuana kadar süren tahribatların 
nedenidir. Ve halada sürüyor. Hem kadro için denilebilir. Hem de 
halk için böyle denilebilir. Hedefleri bu temelde. PÇDK’yi kendi 
sınırlarından çıkarmak. Böylesi planları var. Hala da bu planları 
devam ediyor. Kadın kolları çalışması açısından da zorlanmalar 
yaratmak istediler. Fakat yine de tüm zorluklara  rağmen 
çalışmalarımız yürütülüyordu.  Bayan arkadaşlar daha çok halk 
içinde çalışmalar yürütüyorlar. Halk içinde de bir çalışma 
temposu var. Zaman zaman yetersizlikler yaşansa da arkadaşlarda 
çalışma istemi var. Kadro da çıkan yanlış bazı yaklaşımlar burada 
da genel olarak  yaşanıyor. Nasıl ki Suriye örneği verildiyse aynı 
şeyler burası içinde geçerli denilebilir. Tabi bunu tüm arkadaşlara  
genel yapıya mal etmekte doğru olmaz. Fakat genel yaklaşımlarda 
çoğu kez bu gerçek yaşanıyor. Kopuşlar ve kaçışlar yaşansa da 
aynı zamanda çalışmalarda yürütülüyor. Yine çalışmalarda 
olunduğu halde bazen de çalışma isteminde zayıflıklar ve 
yetersizlikler de ortaya çıkıyor. Kuşkusuz çok daha farklı 
yönleriyle de değerlendirilebilir. Yönetim tarzı üzerine v.b. bir 
çok noktalarda değerlendirilebilir. Büyük güneyli arkadaşlar 
tarafından yaşanan bazı gerçeklerde oldu. Genelde yönetimlerde 
de yer alıyorlar. Mesela tekrardan okul  okuma konusun da çok 
ısrarcı yaklaşanlar da oldu. Bu son süreçte kadın kolları 
çalışmasında böylesi bir zorlanma yaşandı.  

Kongreden sonra genel kadın çalışmalarında bir sistem 
oluşturup Irak’ta bütün kadın kolları ve gençlik çalışmalarındaki 
kadınlar arasında bir koordinasyon oluşturulacaktı. Ama  
eksiklikler çıktı. hem  PAJK taki arkadaşların bu yönlü üzerinde 
durmamaları hem de çalışmada bulunan bizlerin eksikliğinden 
kaynaklı olmadı. ısrarla bir diyalog içinde olunup çalışmalar 
yürütüle bilinirdi.zayıf kalındı. Bu çalışmaları etkiledi tabi. 
Irak’ta ki kadın çalışması parça parça yürütülüyor. Kadın  
çalışmalarının  birbirlerinden haberleri yok. En son bir sisteme 
oturması için toplantı yapıldı. Henüz bir sisteme oturduğu 
söylenemez. Bu da bir eleştiri konusudur. Genel çalışmalara 
bayan arkadaşların katılımı var. Halkla, kadınla ilgilenme olsun, 
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eğitim olsun yürütülen çalışmalar var. ne kadar zorlanmalar olsa 
da Irak’ta çalışma zemini güçlüdür.genel çalışmalar bu çerçevede 
yürüyor. 
 
Ejin arkadaş; TJAK çalışmaları için; kongreden sonra alınan 
karar gereği Irak’ta ki arkadaşların eğitimi oldu. Ramazan  
dolayısıyla çalışmalar da durgunluk olunca arkadaşların 
önerisiyle bir eğitim devresi daha gördük. PAJK tan gelen bir 
arkadaşta katıldı. Güçlü bir eğitim olduğunu söyleyebilirim. 
Savunmadan  sonra bu iki eğitim devresi iyi oldu. Yine Irak’ta 
yürütülen kampanya olumlu sonuçlandı. TJAK ta bulunan 
arkadaşlar aktif yer aldılar. Hem önderliğe özgürlük hem de 
Kongre Gel’in terör listesine alınmasına dönüktü kampanyalar. 
TJAK ın 15 günde bir gazete çıkarma çalışması var. periyodik 
olarak az bir sayıda çıkıyor. Aynı zamanda şehirlerde yürütülen 
çalışmalar özellikle Bağdat, Kerkük’te açılan bilgisayar ve terzi 
kurslarıyla halk, kadınlar, gençler kazanılmaya çalışılıyor. Ama 
diğer şehirlerde öyle güçlü bir çalışma yok. Mesela Behdina’da 
TJAK çalışması yok. KDP sistemi zorluyor. Bizim tarzımızdan da 
kaynaklı tabi. Hewler’de de bir çalışmamız yok. Süleymaniye’de 
ortak örgütlenme olan Güney Kadınında yer alıyoruz. Ayrıca  
halk çalışmaları da sürüyor.yine Süleymaniye de bir kültür 
oluşumuna gitme kararı vardı. Hazırlıkları yapıldı.PAJK ın 
arkadaşlarla tartışıp başlanması gerekiyor. Aynı zamanda uzun ve 
kısa vadeli planlamalar yapıldı. Uzun vadede Irak’ta bir kadın 
vakfı açılması düşünülüyor. Güçlü bir hazırlık ve zaman 
istiyor.Genel örgüt olarak yaşanan sorunlar  doğal olarak 
TJAK’ıda etkiliyor.sorunlar burada da yaşanıyor. Özellikle 
kaçışlar kaynağını sorunlardan ve Irak’ta ki sistemden alıyor. 
Kongreden sonra TJAK’tan 4 kaçış oldu. 1 kişide istifa etti. Sağ 
çizginin Irak’ta yürüttüğü politika  kadro üzerinde manevi boyutta 
tahribat yaratmış. Bu da çalışmalara olumsuz yansıyor. Genel 
çalışmaları düşünmekten ziyade bireysel arayışlar öne çıkıyor. O 
yüzden çalışmalarda istenilen verim alınamıyor. Kadronun rolünü 
oynamaması TJAK çalışmalarında büyük etkisi oluyor. Yine 
kadronun halka karşı yürüttüğü siyaset kendine göre. Parti  içinde 
nasılsa halka karşıda aynı siyaset yapılıyor. Diğer örgütlere 
karşıda böyle. O yüzden  dostu-düşmanı tanımada 
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gerçekleşmiyor. Bağdat‘ta tam KDP nin etkisine girildi. Bir 
kimlik için. Zaten oradan kaçışlar oldu. Genel kadronun durumu 
da budur. Kopan grup güneyden de kopuklar. Merkezleri 
Süleymaniye, çalışmaları var. kongre hazırlığı yapıyorlar bahar 
için. Bizim arkadaşların, dostların, şehitlerin ailelerini etkilemeye 
çalışıyorlar. Güneydeki kadroları etkilemek istiyorlar. 
  
Çiğdem Türk; Bende biraz disiplin kurulu çalışmalarını 
değerlendireceğim. Demokratik sürecin başlamasıyla birlikte 
,yeniden yapılanma ve örgütlülükleriyle birlikte özellikle disiplin 
kurulu yada genel anlamda hukuk çalışmaları belirleyici nokta 
oldu. Yani ne kadar değişimi anlayıp anlamadığımız, ya da ne 
kadar isteyip istemediğimiz  yada bunu nekadar uygulama gücüne 
ulaşıp ulaşmadığımız özellikle bu çalışmalara yaklaşım, bu 
çalışmaların uygulanırlığıyla açığa çıkan bir nokta olarak 
belirlendi. Sadece Kongre Gel de değil bütün örgütlerimizde 
özellikle yürütmeyle yargının ayrışması ve bu ayrışmayla birlikte 
daha demokratik normlara göre hareket edilmesi, yürütme 
çalışmalarının da yargı çalışmalarıyla birlikte boğuntudan 
kurtarılması gibi çeşitli amaçlarla bu çalışmalar başlatıldı. 1. 
Kongre Gel kongresinde disiplin kurulu oluşturulmuştu. Ama çok 
oturmamıştı. Kurulda yer alan arkadaşların  bu çalışmaya tam 
kendini vermeme durumu yaşanmıştı. Fakat son genel kuruldan 
sonra oluşturulan disiplin kurulunda belli bir toparlanma, işlerlik 
kazanma, yine oluşturulmuş düzeye göre hareket etme çabaları 
gelişti. Örgütte de bu çalışmanın önemini kavrama gelişti. Tabi 
çeşitli zorlanmalar da var. Anlayış boyutuyla koymak gerekir. 
Herkes için yeni bir çalışma. Eski alışkanlıkların dışına çıkılarak 
yürütülmesi gereken bir çalışma. Bu konuda eski zihniyeti 
aşamamadan kaynaklı sorunlar yaşandı. Gerek kurul boyutuyla 
olsun gerekse örgütün bu çalışmaya yaklaşımı boyutuyla 
eksiklikler yaşandı. Tabi çalışmanın kapsamı boyutuyla da 
karışıklıklar vardı. Disiplin kurulu sadece disiplin ihlallerini ele 
alması gerekirken örgüt içerisinde genel anlamda hukuk sorunları, 
hukuku oturtmama sorunları var. Kongre Gel olarak halkın hukuk 
sorunlarına cevap olması gerekiyor. Genel hukuk sorunları 
kapsamlı tabi fakat disiplin kurulu olarak sınırlı kalma var. Bu 
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çalışma yeni olduğu için tam anlamama engel olurken, yeni 
zihniyete girememekten kaynaklı, Kongre Gel’i bir devlet 
parlamentosu gibi görmek, disiplin kurulunu da devletin yargı 
organıymış gibi bakma durumları var. Tabi yanılgılı yaklaşımlar 
bu  süreçte çıktı. Örneğin bir çok arkadaşın tüzüğü okumama 
durumu söz konusuydu. Kadın boyutuyla da çok özgün sorunlar 
yaşanmadı. Daha çok genel sorunlardı. Zihniyet olarak en başta 
yönetimlerin bu çalışmayı anlamaması ve bu çalışmayı zorlaması 
oldu. Niyetlerden bağımsız olarak alışkanlıklara bağlı olarak yine 
çalışmanın kendi kapsamını net dile getirememesi ve ya genel 
anlamda böyle bir kültürümüzün oluşmamasından kaynaklı 
sorunlardır. Tabi bunların hepsi bir zorlanmayı getiriyor. Mesela 
Kongre Gel  gündeminde disiplin kurulu anlamına gelen suçlar 
var . Bunlar çok kapsamlı suçlar, bir örgütün iç disiplin 
suçlarından ziyade genel anlamda halkın değer yargılarından 
tutalım, özel ilişkiler boyutu veya ideolojik olarak stratejiye ters 
yaklaşımlara kadar suç anlamına gelen ifadeler var. fakat bizde 
yaşanan eski tarz da yönetimlerin yetkiye dayanarak sorunları 
çözmeye dayalı yaklaşımları çıktı. Dolayısıyla yapının rahatsız 
olması  diyelim suç duyuruları, şikayetler biraz bu temelde oldu. 
O anlamda örgütten atmalar, üyeliklere son vermeler, 
tutuklamalar, cezalandırmalar, normalde bunlar disiplin kuruluna 
aittir.bu tür şeyler eski tarzda yürütülmeye çalışıldı. Tabi bunun 
mücadelesi verildi. Sonuçta biraz daha anlam verme yaşandı. 
Halkın sorunlarını da hukuksal  çözme çalışmaları var. 
Tüzüğümüzde de boşluklar yok değil. Genel anlamda suç 
durumları belli ama ayrıntıda boşluklar var. Bunları kapatma 
yönünde tartışmalar, görüşler olmalı. Önümüzdeki genel kurulda 
bunları da tüzüğe koymak gerekiyor. Diğer disiplin kurullarıyla 
görüşmelerimiz oluyor, bunların daha geliştirilmesi hedefleniyor. 
PAJK  disiplin kurulu ile  diyaloglarımız oldu. Ayrıca  PJAK 
disiplin kurulu oluşturmamıştı o oluşturuldu. Oradaki arkadaşlarla 
da görüş alış-verişinde bulunuldu. Aslında her örgütün bir disiplin 
kurulu olması gerekiyor. Bu konuda ciddi duyarsızlıklar var. 
  
Zelal Arkadaş;  Irak’la ilgili bir iki nokta belirtmek istiyorum. 
ciddi zorlanmalar yaşandı. PÇDK de genel de yaşanan 
sorunlardan  etkilenmeler çok oldu. Irak’ın nasıl bir saha olduğu 
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biliniyor. Kopanların orada kadın ve PÇDK üzerine oyunları var. 
PÇDK illegal olduğu için halk içinde faaliyet yürütmek güç. 
Tehditler olsa da çalışmalar yürütülmeye çalışılıyor. Özellikle son 
kampanya çalışmaları olumlu oldu. Kadronun kendine güveni 
gelişti. Diğer güçler tarafından tanınmada gelişiyor. Kadının 
konumu farklı ;sistemin yoğun baskısı var. Bunları kırmak kolay 
değil. Bayan arklar erkek arkadaşlara göre daha iş yapabilirler. 
Ama genel yaklaşımlar engelleyici oluyor.Halkı kazanmada 
sabırsız yaklaşımlarımız var. Niye bu halk değişmiyor diyoruz. 
Bunca yıldır PKK içerisinde PKK eğitimi  alıyoruz biz ne kadar 
değiştik. Irak’ta maddiyat çok ön planda. YNK, KDP maddiyatla 
halkı kendilerine bağlıyorlar. Ama bu mantık bize ters. Kadın 
örgütlenmesine Irak kadını olumlu cevap verir. Yeter ki mantık ta 
bunu oturtalım. Diğerleri gibi halkı alıp satma mantığına 
girmeyelim. 
  
Çarçel Arkadaş; TECAK çalışmalarını özetleyeceğim. Ağırlıkta   
çalışmalarımız geneldir. Şimdi bu 4 ay içerisinde bir konferans 
gerçekleştirildi. Onun öncesi hazırlıklar yapıldı. Yoğunlaşmalar 
yaşandı. Genç kadın komisyonları vardı. O komisyon 
yoğunlaşmıştı. Öncesinden bir özgün çalışma olmadığı için biraz 
konferansla ele alındı. Genç kadın çalışmaları biraz konferansta 
ele alındı. Her alandan gelen genç bayan arkadaşlar vardı. 
Alanlarına gittiklerinde bu yoğunlaşmalar çerçevesinde 
çalışmalara katılacaklardı. Konferanstan sonra karargah düzenini 
kurma sorunumuz vardı, halada devam ediyor. Düzeni oturtma, 
eğitimleri başlatma, bayan arkları bireysel yoğunlaştırma, grup 
yoğunlaşmaları yapılıyor. Türkiye alanında yeniden yapılanma 
faaliyetleri var. Onun içerisinde genç bayan arkadaşların 
örgütlenmesi için yoğunlaşmalar yaşanıyor. Bu çalışma bizde 
yeni yeni oluşturulmaya çalışılıyor. Suriye’de genç bayan 
arkadaşlardan tutuklananlar oldu. Birkaç arkadaş var alana  dönük 
yoğunlaşan ,İran’da PJAK’la birlikte genç bayan arkadaşların 
çalışması var. son konferansları gerçekleşti. Genç bayan 
arkadaşlar bir broşür hazırlamışlardı. Çalışmalar o temelde 
yürütülüyor. Öyle özgün bir çalışma yok. Irak’ta arkadaşlarla 
tartışıldı. Yoğun sorunlar vardı. Orada toplantılar yapıldı. 
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Gençlikte genç kadın çalışmaları yeni başlatıldığından zorluklar 
yaşanıyor. Yeni oturtmaya çalışıyoruz. Karargah için; eğitim 
devresi oluşturulacak. Onun içerisinde bayan arkadaşların özgün 
eğitimlerine de ağırlık vereceğiz. En azından böyle tasarlanıyor. 
Yine zaman zaman PAJK’ta ki arkadaşlarla diyaloglarımız 
oluyor. Genç kadın çalışmalarına dönük arkadaşlardan görüş 
alıyoruz. Bu görüşleri esas almaya çalışıyoruz. Firar sayısı da 
toplam 3 tür. 
  
Dirok Malatya; TÇM çalışmalarına ilişkin kısa bir bilgilendirme 
yapacağım. 1,5 yıllık bir geçmişi sahip olan TÇM kongreyle 
birlikte yeniden yapılandırıldı. Çalışma tarzı, bileşimi, iç 
örgütlülüğü yeniden ele alındı. Bu ele alma sonucunda belli bir 
bayan arkadaş sayısı da bu çalışmada yer aldı. İçteki çalışmalar 
komite tarzında yürütülüyor.kadın çalışmaları da bir komite 
olarak örgütlendirildi. Bu komite nitel ve nicel olarak ihtiyaçlara 
cevap olacak düzeyde değil. yeniden yapılanmadan sonra gelen 
arkadaşların çalışmalara yabancılık durumu vardı. O açıdan belli  
bir  dönem bizim için sahayı tanıma dönemi oldu. İçeriye dönük 
aktif çalışmalar yürütülmedi. Genel boyutta yürütülen çalışmalar 
vardı. Bu da Türkiye açısından yeniden yapılandırma 
çalışmasıydı. Kongrede kararlaşan bir durumdu. Bu çerçevede 
tüm çalışma sahalarının  kendi iç toplantı ve konferanslarını 
yapması gerekiyordu. Bunun sonucunda genel saha açısından bir 
kongreye gidilecekti. Önümüzdeki süreçte yapılacak. O açıdan 
daha çok sahadaki çalışma alanlarına ilişkin tartışmalar yürütüldü. 
Alanlardan gelenlerle tartışıldı. Saha toplantı ve konferansları için 
perspektif ve görüşler geliştirildi. Yine Kongre Gel’in ilgili 
komiteleri ve PAJK la bu yönlü tartışmalar yürütüldü. Gündemde 
olan bu yeni partinin oluşum süreciydi, cezaevinden çıkan 
arkadaşların konferans çalışmasıydı, bir de içerdeki demokratik 
toplum koordinasyonunun oturtulması gerekiyordu, onun 
üzerinden diğer çalışmaların yeniden yapılandırılması, 
oturtulması planlanıyordu. Genel çalışmalar bu temeldeydi. 
Ağırlık genel çalışmalara verildi. Kadın boyutuyla ; sahayla belli 
bir süre kopukluğumuz oldu. Kongre öncesi ve sonrası, yine 
kadın kongresi sürecinde gelen arkadaşlar olmuştu. Onlarla saha 
üzerine tartışılıp önlerine belirli planlamalarda konulmuştu. Hem 
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PAJK tarafından hem Kongre Gel tarafından. TÇM nin kendi iç 
yapılanması sürecine denk geldiği için içeriyle belli bir kopukluk 
yaşandı. Şimdi bir iletişim kuruldu. Saha açısından 
gündemimizde olan oradaki kadın çalışmalarına dönük 
yaklaşımlardır. Gelen belgeler çerçevesinde, yine gelen arkadaşlar 
yapılan tartışmalar sonucunda perspektifler oluşturuldu. Genel 
kadın çalışması açısından bunları belirte bilirim. İçerde yürütülen 
pratik çalışmalarda var. Bahar ark.oradan geldi. Değerlendirebilir.  
 
Bahar Arkadaş;  Her alan kendi örgütlülüğünü sağlayacaktı.  
Türkiye’de geçen yıl eylül ayında bir konferans oldu. Orada 
Demokratik Özgür Kadın Hareketi olarak kendimizi deklare ettik.  
Bir kadın meclisi kurulacaktı. Ancak bir yıl geçtikten sonra bu 
meclis çalışmalarını hızlandırabildik. O dönem hem 
kampanyaların olması, seçimler ardından da yaşanan dağınıklık 
bunu engelledi. Yine koordinasyonda olan arkadaşlar bölgelerde 
birinci dereceden sorumlu olduklarından çalışma biraz genelin 
gölgesinde kaldı. Biz  gündemimizi güçlü oluşturamadık. Meclis 
oluşumuna yeni gidildi. 45 kişiden oluşan kurucu meclis olacak. 
Bu ay içinde netleşecektir. Program ve tüzüğü önüne koymuştu. 
Ama Önderliğin son savunması üzerinden daha kapsamlı tartışma 
yürütme ihtiyacı ortaya çıktı. Önceden biçilen bir misyon vardı. 
Şimdi daha kapsamlı ele almak gerektiği açığa çıktı. O yüzden 6 
ay sonraya bir konferans yapma kararı alındı. Program-tüzük o 
konferansta ele alınacak. Yerellerden delege seçilecek. Bu aynı 
zamanda bir örgütlenme faaliyeti de olacak. Kurucu meclisin 
temel görevi bu. Delegeler seçimle belirlenecek. Hem 
kurumlardan hem de farklı kesimlerden insanlarda yer alacak. Bu 
tartışmalara da yol açtı. Farklı kurumları, örgütleri alabilir miyiz. 
Henüz yurtsever kadınlar olarak ortak bir dil yakalanmamış gibi  
kaygılar var. Bir kimliğimiz kadın, birde yer aldığımız kurumların 
kimlikleri var. bunun yanında yaşanan yanılgılarda var.bizim yeni 
paradigmamız tüm kesimleri kapsıyor ama sonuç itibariyle biz bir 
hareketiz bir bakış açımız var,ve buna göre hareket ediyoruz. 
Kimi arkadaşlarda genel kadın kimliğini esas alma, diğer ulusal 
kimliği geri planda bırakma yaklaşımları var ve bunlar tartışılıyor. 
Ortak bir formül bulmak için. Eskiden 11 kişilik 
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koordinasyonumuz vardı. şu anda fiili olarak fes oldu. Yetkiler ve 
inisiyatifler meclisi oluşturacak komisyona devredildi ve bu ay 
meclis oluştuğunda kendi koordinasyonunu seçimle belirleyecek. 
Özgün kurumların teşvik edilmesi, yönlendirilmesi yerellerden 
gelen bu yönlü taleplere destek sunulması hedeflendi. Şu anda 
özgün kurumlar Selis, Gökkuşağı var. Urfa’da Yaşam derneği 
kuruldu. Van’da kooparatif çalışması başladı. Büyük şehir 
belediyesi bünyesinde Bikassun var.Belediyede çalışanları için, 
okuma-yazma kursları, ücretsiz çamaşırhane, çocukların gelip 
anneleriyle birlikte eğitim alabilecekleri çeşitli mekanları 
var.Belediyelerdeki özgün eğitimleri başlatamadık. Bizden bir 
arkadaş istenmişti. Hiçbir arkadaş kendisini önermediği için 
kimseyi gönderemedik. Sanırım o yönlüde bir konferans 
çalışması olacak. Genel çalışmalar böyle ama bir şey var, tüm 
kurumlar şu anda yeniden yapılanma sürecini yaşıyor. Doğal 
olarak bir karışıklık var, mesela meclise katılım düzeyinde de 
kimi kurumlar arkadaş aktaramayacağını söylüyor. Kendi 
yönetimi net olmadığı için bu bir açıdan zorlayıcı oluyor. Bir 
açıdan da meclise herkes kendi cephesinden bakıyor. Kimi 
arkadaşlarda çok fazla misyon biçiyor meclise, kimisi de sanki bu 
yerel bir meclismiş  sadece taban örgütlemesi yapacak ama fazlası 
yokmuş gibi.  
    Şimdi Türkiye’de bir siyasi parti oluşumu başladı. Sürekli 
gündemde ama sürüncemede kalan ,kişilere takılan bir çalışma. 
Şu ana kadar biz muhatap alınmadık. İlk oluşan komisyonla da 
kendimizi dayatarak görüşme alabildik. Tüm kurumlardan 
öneriler alındı.ilegal yürütüldü. Şeffaf  olamadı. Bize, parti 
ideolojik bir şey olmayacak o yüzden kadın ve gençlik yurttaş 
hareketine gidebilir dendi. Bu kollara artık ihtiyaç yok dendi. 
DEP lilerin katılımlarından sonrada kadın ve gençlik kollarının 
örgütlü yapılarıyla bu yapılanmada yer alamayacağı görüşleri var 
. şu anda kişilere endeksli yürüyor. Bu tutumlar bizim siyasal 
oluşum içerisinde yer almamızı engelliyor. Konferansla kadın 
kollarında bulunanlar, delegeler, genel yönetimde bulunan 
arkadaşlar, belediye başkanları ve yerelden verdiğimiz sayı 
doğrultusunda seçimle belirlenen arkadaşlar katılacaklar. 
Konferansın temel amacı geçmişin bir özeleştirisini yapma, 
gelecekte siyasal olarak kadının oynayacağı rolü, örgütlenmesi 
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nasıl olmalı, bunları da öneriler olarak yeni partiye sunup katılım 
kararı alacaktık. Ama şu anda net olmayan bir durum var. Şöyle 
yada böyle bir örgütlü yapımız var ve bunu şimdi nasıl 
konumlandıracağız, inisiyatifi alan insanlar, kurumlar değil kişiler 
yer alabilir diyorlar. Bir zorlanmayı yaşıyoruz. Var olan kadın ve 
gençlik örgütlülükleri bu parti de yer almayacaklarsa partide 
kadın ve gençlik kolları nasıl oluşturulacak. Bu konuda ciddi 
kaygılarımız var. kadın kolu olarak kongre aktarımı çalışmasını 
yürüttük. Kendi yapılarımıza dönük hem bölge toplantıları, il 
ilçelerde eğitim çalışmaları yürüttük. Merkezi düzeyde de eğitim 
çalışması yaptık. Yerelde aktif görev alanlara dönük savunma 
eğitimleri, aynı zamanda merkezi yapı olarak 3 devre eğitim 
yaptık. Şimdi de yerellerde birebir görüşme ,HEP sürecinden bu 
yana parti çalışmalarında bulunan kadınlara ulaşıp görüş ve öneri 
alma çalışmamız var. Bu konuda zorlanmalar yaşıyoruz. 
Seçimlerden sonra bölgelerde ciddi tartışmalar yürütülmemiş. Bir 
dağınıklık olmuş, toparlamaya çalışıyoruz.  
 
Peyman Şırnak; Doğu çalışmalarını değerlendirmek istiyorum. 
Uzun zamandır yürütülen bir çalışma. Ama şimdiye kadar tam 
olarak örgütlü bir yapıya kavuşmuş değil. yönetimsel açıdan da 
öyledir. Son yıllarda kadın arkadaşlar tüm çalışmalarda aktif rol 
almışken bu çalışma açısından hep genelin içerisinde boğuntuya 
gelmiş. Bir sisteme oturtulamamış, bireyler şahsında bu çalışma 
hep boşa çıkarılmış.PAJK kongresine kadarda bir düzey 
tutturulamamış. Konferans kararı vardı ama erteleniyordu. En son 
merkez toplantısıyla netleşti. O güne  kadar olan kaçışlar özellikle 
yönetim düzeyinde bu çalışmayı boşa çıkarıyordu. Şimdiye kadar 
hem genelin hem de PAJK’ın soğuk yaklaşımları oldu. 
Konferansın yapılmasına sonunda PAJK ında  genelinde desteği 
oldu. Kadın gücü 4 karargah olarak örgütlenmişti. Karargahlarda 
kendi içinde hem kırsalın grupları hem de şehir grupları var. 
Nitelikli kadrolar. Düzenlemeleri oldu. Bir özgün eğitim devresi 
açılacak. Şimdiye kadar bu hiç yapılmamış. 1,5 ay 30 bayan 
arkadaşla bir yoğunlaşma yaşandı. Bu süreçte PJAK ta 
karmaşıklıklar yaşandı, kaçışlar oldu. İnançsızlık, yanlış 
yaklaşımlar vardı. Son merkez toplantısıyla bir toparlanma 
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yaşandı. Kaçışlara, yanlış anlayışlara, inançsızlığa karşı bayan 
arkadaşların bir duruşu oldu. Yaşanan yoğunlaşmalar ,savunma 
eğitimi, özgün yoğunlaşmalar bir toparlanmayı getirdi. Genel 
çalışmalar içerisinde de kadının duruşunda bir sağlamlık oluştu. 5 
günlük bir konferans gerçekleşti. PAJK ın da desteği oldu. 
Nicelik olarak sıkıntı yaşanıyor. 65 delege, erkek arklardan  6 
dinleyici vardı. Doğu çalışmaları ilk gününden itibaren ele 
alınarak değerlendirildi. Çünkü şimdiye kadar böyle bir çalışma 
yapılmamıştı. Hazırlanan tüm belgeler ele alınarak  tartışıldı. 
Kadının konumunun stratejik olarak değerlendirilmesine rağmen 
pratikte hep tali kaldığı konuldu. Yine kadın yönetiminin 
yaklaşımı konuldu.       
 
Peyman Arkadaş; Dışarıdan bize destek sunulmalı, kendini 
sürekli kendi çevresiyle ifade eden halk bizi kabul etmiyor. PAJK 
bize destek sunmuyor yaklaşımları yaşanıyor. İradi boyutta 
kendisine eğitim zemini yaratmayan yaklaşımlar ortaya çıkıyor. 
Diğer tarafta eğitimi gerekli göremeyen, eğitimi klasik gören, 
parçacılık, bağımsız olma istemi vb anlayışlar konferansta ele 
alındı. Bu konferansta istenilen düzeyde olmasa da bazı sonuçlara 
ulaşıldı. Konferans kendisini YJRK adı altında örgütlendirdi. 
Konferansta yönetimi 9 kişiden oluşacak bir koordinasyon kararı 
alındı. Yine 4 karargah biçiminde, legal kitle, basın yayın, eğitim 
alanında kendisini örgütledi. Legal çalışmalar belli bir süredir yok 
denilebilecek bir düzeyde. Bu çalışmaları yeniden ele almak için 
bir komitenin oluşması gerekli. Bunun içinde koordinasyondan 
bir arkadaşın içinde yer alması gerekiyor. Şimdiye kadar eğitim 
ihlal edildiğinden hem özgün eğitimlerin görülmesi hem de 
yönetimden bir arkadaşın üzerinde durup yeni devrelerin 
başlatılması. Yine genel içinde yer alması. Basın yayın 
konusunda da bahara Jin adında bir dergi ayda bir çıkarılıyordu. 
Çocukların Önderliğe mektupları her zaman kitap halinde 
yayınlanması. İçerde önümüzdeki süreçte dergi çalışmaları 
hazırlıklarının başlatılması. Düzenleme sürecindeyiz. Yönetim 
düzeyinde düzenlemeler yapıldı ama yapının düzenlemeleri 
devam ediyor. Dört karargahtan fazla stratejik bir düzeyde legal 
çalışmalar yürütülmeli. Ağırlıklı iki alan üzerinde duruldu. 
Düzenlemeler de ona göre yapılacak konferans gücü daha 
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dağılmadı. Bu süreçte PJAK ta kadın gücü olarak sağlam bir 
duruş sergilendi. Ulaşılan düzeyle birlikte belli bir moral de 
alındı. Bundan sonrası düzenlemelere kaldı. Çalışmaların ortaya 
çıkaracağı sonuç bunu gösterecek. Birçok çalışmayı konferansa 
bırakmıştık bundan sonra o çalışmaların örgütlenmesi yapılacak. 
Ona göre de arkadaşların dağılımı yapıldı. Tartışmalar içerisinde 
önerilerimiz olacak.  
 
Feride Arkadaş;  Maxmur alanı biliniyor. 5. kongrede kadın 
açısından kadın katliamının en fazla yaşandığı alan olarak ele 
alınmıştı. Tasfiyeciliğin en fazla oynandığı tahribatların en çok 
yapıldığı bir alan olarak değerlendirmiştik. Fakat bütün o sürece 
rağmen özgün kadın kurumları  iştar meclisi vakıf olarak 
kendisini korumayı içe büzülme  tarzında da olsa başarmışlar. 
İnsan böyle değerlendirebilir. Hem genel olarak gerek kampta 
gerekse genel kurumlarımızda ciddi tahribatlar, inanç kırılması, 
kafa karışıklığı yine tasfiyeciliğin yoğun etkileri oldukça fazlaydı. 
İlk etapta yaptığımız kongre aktarımlarını yapmak oldu. Kongre 
gel kongresinin aktarımları öncesinden yapılmıştı. Daha sonra 5. 
Kadın Kongresinin aktarımları yapıldı. Bu temelde yeniden bir 
örgütlenme model oluşumuna gidildi. Özgün kadın kurumları  
iştar meclisinde, vakıfta, akademide yönetim tarzı yeni modele 
uygun halde yeniden örgütlenme çalışması yapıldı.  Ardından 
Maxmur özgün kadın birliği oluşumuna gidildi. Mevcut durumda 
yaklaşık 20, 21 kurumun, barış anneleri ve dört özgün kurumun 
ve bütün kurumlardaki  bayan arkadaşların  kendi temsilini 
bulduğu özgün kadın platformumuz var. 15 günde bir toplantıları 
var. kadın gündemi ile bir araya geliyor. İki ayda bir dönem 
sözcüsü değişiyor. İlk dönem sözcülüğünü PAJK aldı. Artık ona 
bağlı olarak İştar Meclisi devam edecekti. Ben yaklaşık bir aydır 
orada değilim. Özgür Kadın Birliği platform toplantılarında kadın 
boyutuyla bütün kadınların çalışma ortaklaşması hem kampa 
dönük sosyal, siyasal kadın sorunlarının birlikte ele alınıp 
değerlendirilmesi bir çözüm planlamasına birlikte gidilmesi hem 
de ulusal siyasal alandaki gündemleri ulusal mücadeleyi 
karşılamaya dönük (kadın tavrına) mücadele birliğini oluşturmaya 
dönük gündemler oluşturuluyor. Bu temelde şu ana kadar 1eylül  
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için kadının  bir programı oldu. Çünkü Özgür Kadın Birliği 
toplantıları devam ediyor. Düzenlemeler de yapıldı hiç aksamadı. 
Bazen gençlik kurumu, kültür kurumu onların katılımında 
aksamalar oldu ve yeterli duyarlılıklar gelişmedi. Fakat gücü 
işletme konusunda kampın çok ciddi sorunları var. feodal yapı 
olduğu gibi kendisini koruyor. Özellikle kadın için çok baskıcı bir 
yapılanma. Siyasal olarak,  ulusal bakımdan belli bir düzeye gelse 
de çok evliliğin, başlık parasının, küçük yaşta evlendirilmelerin, 
çok çocuk yapmanın, genç kızların okula gönderilmemesi gibi 
geleneksel yapıdan kaynaklı ağır baskıların, şiddetin koca ve baba 
dayağı vb boyutların yaşandığı bir alan. Yine geleneksel yapının 
kendisini koruduğu bir alan. Dolayısıyla özgür kadın birliği 
platformu da en fazla feodal yapıyı çözmede ciddi mücadele 
birliği haline gelmeli. Diğer bir boyutta mücadele örgütü haline 
getirip işletmesi gerekiyor. En fazla  çözümlenmesi gereken 
feodal sosyal yapıdır. Ona denk içe dönük bir örgütlenme gerekli 
ama o anlamda yetersiz kaldığımızı belirtebilirim.      Daha fazla 
işletmek gerekiyor. Tekmil aktarma boyutuyla bunu 
değerlendirebilirim. Daha sonra değerlendirebilirim. Diğer 
çalışmalar çeşitli konulardan oluşuyor. Şu an mevcut 7 8 
birimden oluşuyor. Bunun içinde sağlık birimidir, kültür 
birimidir,  eğitimdir,çocuk eğitimleridir,  halkla ilişkilerdir, şehit 
eşleri ve çocuklarıyla ilgilenen birimler, dış ilişkiler vb birimler  
yer alıyor. Bu konuda tüm birimler kendini örgütlemiş durumda. 
İştar meclisini aynı şekilde kampa dönük  çalışmaları var. zaten 
heval Zaxo belirtmişti özgür kadın akademisine bağlı bir şubemiz 
oradadır.”Beritan çizgisinde Önderliği sahiplenelim” tarzında 9 
ekimde devresi başlatıldı. 21 öğrencisi var. o şekilde savunmalar  
üzerinde eğitimlerini başlattılar. Aktarılmıştı. Yine barış anneleri 
oluşumu var. altı yıllık bir oluşum. Çok başarılı olunamadı. Yer 
sorunu vb sorunlar vardı. Hem içe dönük hem de Ortadoğu’da 
diplomasi alanında  işletmeye dönük bir planlama ve düşünce 
vardı o çok fazla gelişmedi. Mevcut durumda kadın boyutuyla 
kadroya dönük bir çalışma yürütülmedi.  Kampta  bulunan 
arkadaşların önemli bir  kısmı bayan arkadaşlardan oluşuyor. 
Hem kadın kurumlarında hem de genel kurumlarda. Çalışan 
bayan arkadaşlar için şöyle bir aktarım yapabiliriz. Genelde daha 
iyi fakat sağlık, dolayısıyla orada  ve okullarda bulunan  



           Kadın Hareketi Genişletilmiş Yönetim Toplantı Tartışmaları 
 
 

 
 

61  
 

arkadaşlarda inanç kırılması güvensizlik daha derin. O biraz 
giderilmeye çalışıldı. Heval Asya sağlık komitesi olarak sağlık 
boyutunu aktarmaya çalıştı çünkü biraz iç içe geçen bir  çalışma. 
Mevcut durumda belli bir düzey var fakat tümden sorunlar aşıldı 
denilemez daha köklü bir çözüme ihtiyaç var zaten genel 
toplantıda bu konular  kapsamlı ele alındı. Özel bir gündem ile 
durum değerlendirildi. Bundan sonra da çalışmalar devam 
edilecektir.  
 
Arşem Arkadaş; Çalışmalar konusun da ilk önce bir araştırma 
durumuna gidildi. Bazı arkadaşlarla tartışmalar yürütüldükten 
sonra program ve tüzüğün son hali verildi. 
 
Dirok Siirt;    PRD kongresi oldu. Şimdiye kadar PRD de kadın 
çalışması çok nadir yapılıyordu daha çok içe dönük bir çalışma 
tarzıdır. Bu son kongre de bayan yapılanmasına gidildi. Dağda 
bulunan kadrosu çok nadirdir. Genel planlamamız kadroyu eğitip 
içeriye göndermektir. Xinere’de bir devresi açıldı. Kadına 
dönükte Özgür Kadın İnisiyatifi olarak örgütlendi. Kendi 
yönetimlerini de hazırladı. Bayan arkadaşları yine aynı temelde 
örgütleyip tekrar özgün konumda eğitimlerini görme ve içeriye 
dönük çalışmalarını yürütme. Eylemsellikler boyutunda özgün 
eylemsellikler  yapabilme ve diğer kurumlardaki arkadaşlarla 
kolektif bir çalışma tarzı yürütebilme temelinde bir hedef  önüne 
konuldu. En son yine bayan arkadaşlar olarak 17 Aralığa kadar 
içeriye dönük  eylemsellik planlaması yapıldı. Genel olarak bizim 
çalışmalarımız biraz yeni olduğu için bunu belirtebilirim. 
  
Zaxo Arkadaş;   Avrupa’nın raporu sanırım son gündem olarak 
kalmıştı. Birde Sozdar arkadaşın gönderdiği bir mektup vardı. 
Onları okuyalım. 
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PAJK KOORDİNASYONUNA VE İNŞA KOMİTESİNE 
AVRUPADAKİ KADIN ÇALIŞMALARININ ÖRGÜTLENME 
MODELİNE İLİŞKİN 
 
Bu sahada Kongra Gel’deki kadın çalışmalarının örgütlenme 
modeli ve YJA Avrupa ile çalışma tarzı üzerine Nil., Song., Dıl., 
Fat., E.  arkadaşlar ile YJA Avrupa’nın üçlü koordinasyonundaki 
arkadaşlarla ortak bir tartışma yürüttük. Şu ana kadar Kongra 
Gel’deki kadın koordinasyonunun nasıl oluşturulacağı, hangi 
bileşenlerden örgütleneceği, genel olarak tüm sahalardaki kadın 
temsillerinden oluşan bir koordinasyon olup olmayacağı, Avrupa 
sahasında nasıl örgütleneceği vb. konularda daha önce de 
sizlerden görüş istemiştik ancak buna ilişkin hiçbir görüş gelmedi. 
E. Arkadaşın genel Avrupa çalışmalarına bakmasından da 
kaynaklı bu sahadaki kadın koordinasyonunun veya hangi adla 
olursa olsun genel çalışmalardaki kadın yapısının örgütlenme 
şeklinin nasıl olacağı konusunda bir çalışma yapılamadı. Bu belli 
bir boşluğa yol açıyor. Bu nedenle bir araya gelerek hem buradaki 
kadın koordinasyonunu oluşturmak hem de YJA ile çalışma 
tarzını belirlemek ve kadın yapısından oluşabilecek kopuklukların 
önünü almak amacıyla bir örgütlülüğe ulaşmayı amaçladık. 
Ulaştığımız sonuçları sizlere iletmek, orada son yapılan toplantıda 
ulaşılan sonuçlar temelinde sizin de bunu tartışarak ortak bir 
görüş temelinde bu sahadaki kadın yapısının örgütlenme modelini 
ve genel bir işleyişini oluşturmayı daha gerçekçi bulduk. Buna 
göre ulaştığımız sonuçları aşağıda belirteceğiz. YJA şu an her 
yönüyle örgütlülüğünü oturtmasa da on beş kişilik bir 
koordinasyon ve üçlü sözcü ve ya çalışmaların yerinde 
denetlenmesi, sağlıklı bilgi akışı ve kolektif bir çalışmanın 
sağlanmasını öngören bir bileşenle ve koordinasyonun tümünde iş 
bölümü temelinde bir çalışmayı ve örgütlülüğü esas alıyor, bu 
tarzda çalışmalarını yürütüyor. Kitle çalışmalarındaki boşluklar 
koordinasyonun işlevli olmasını zorlaştırsa da sistemin 
oturtulmasına yönelik bir çaba sergilenmektedir. Bu sahada YJA 
CDK ‘de ( Demokratik Toplum Koordinasyonu- Kongra Gel alan 
örgütlenmesinde)  tüzel kimliği ile temsilini buluyor. Bu yönüyle 
bu koordinasyonda YJA sözcülerinden iki arkadaş CDK 
yürütmesinde tüzel kimliği ile yer alıyor. YJA kendi içinde 
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planlama, karar alma, uygulamada kendi inisiyatifi ile hareket 
etmektedir. Kendi çalışmaları hakkında CDK toplantılarına 
bilgilendirme temelinde rapor sunuyor. Genel konularda  stratejik 
planlama ve kararları ise kendi özgün çalışmalarına denk gelecek 
tarzda uyguluyor ( Merkezi etkinlikler, dönemsel merkezi 
kampanyalar vb. ) ancak kendi planlama ve kararları esastır. YJA 
kendi iç yönetmeliği veya tüzüğünü daha oluşturmadı, bu 
oluşturulduğunda hem kendi çalışma tarzını ve işleyişini hem 
genel çalışmalara yaklaşımını hem de kadın koordinasyonu ile 
nasıl çalışacağını ayrıntıda somutlaştırması gerekecek. Buna 
yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda hazırlanan 
metin sizlere de sunulacak. Bu sahada Kongra Gel’in 
komiteleşmelerinin tümü oluşturulmadı henüz. Şu an dış siyasi 
komite, basın-yayın komitesi, Önderlik komitesi örgütlenmiş 
durumda. Bir de gençlik çalışmaları kendi içerisinde bir 
örgütlülüğe sahip. Bu nedenle bu sahanın kadın koordinasyonunu 
örgütlerken mevcut örgütlenmiş komitelerdeki kadın yapısının 
örgütsel temsillerini esas almayı daha gerçekçi bulduk. Bu  
temsiller kendi yapısı tarafından  seçimle belirlenmiştir. Buna 
göre bu sahadaki Kongra Gel  Kadın Koordinasyonunu ilk etapta 
basın- yayından iki arkadaş ( görsel ve basın), diş ilişkiler, 
Önderlik komitesi, gençlik çalışmalarındaki sorumlu olan 
arkadaşların katılımı ve siyasi komitede yer alan Sa.  arkadaş ve 
E. arkadaşın katılımıyla oluşturmayı düşünüyoruz. Daha sonraki 
süreçte oluşacak diğer komitelerden de katılım sağlanır. Burada 
netleştirilmesi gereken bir konu da fazla sayıda kadın yapısının 
olmadığı, birey düzeyinde yer alınan komitelerdeki arkadaşların 
koordinasyona katılım tarzı nasıl olacak? Bizim yaklaşımımız 
belli bir kadın yapısının olduğu ve seçimle belirlediği yönetimin 
koordinasyonda yer alması. Ancak birey düzeyinde komitelerde 
yer alan arkadaşların da bir yerde kadın koordinasyonuyla 
muhatap olması gerekiyor. Doğrusu buna tam bir formül 
bulamadık. YJA Avrupa ile çalışma tarzında ise eşgüdüm ve 
diyalog içerisinde olma temel yaklaşım olacak. Kopukluk 
olmaması açısından da eğitim, geniş toplantıların ortak 
yapılmasını uygun buluyoruz. YJA’nın 45 günde bir yaptığı 
koordinasyon toplantılarına ise kadın koordinasyonun bir 
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bilgilendirme raporuyla katılım sağlaması ( kadın koordinasyonu 
bu toplantıya katılmadan önce kendi toplantısını yapacak ve 
raporunu hazırlayacak), sorunların ortak tartışılması, her iki 
çalışma sahasının özgün planlamalarını yapması, ortak 
yapılacakları belirlemesi biçiminde  bir çalışma tarzını daha 
gerçekçi bulduk.  PAJK ile  YJA ve Kadın Koordinasyonu kendi 
çalışmalarına ilişkin direkt diyalog ve  ilişkide olur, çalışmaları 
hakkında sistemli bilgilendirmeyi yapar. Kongra Gel’deki kadın 
koordinasyonu açısından tam bir netlik sağlayamadık. Oradaki 
tartışmaları bilmiyoruz. Bu konuda şimdiye kadar bize yansıyan 
bir durum da olmadı.  Bir temsil belirlenmiş ama bu temsilin 
kapsamı ne , sadece üstte bir muhatabı mı ifade ediyor yoksa 
Kongredeki tüm çalışma sahalarında yer alan kadın yapısının 
iradi temsili mi olacak, bu çok net değil. Bunun netleşmesi 
gerekiyor. Eğer Kongredeki tüm kadın yapısının iradi ve örgütsel 
temsillerinden oluşacak bir koordinasyon olacaksa  bu temsiller 
kimlerdir ve hangi çalışma sahaları bu kapsama girecek. Parça 
örgütleri, genel komitelerdeki kadın yapısı, legal saha vb. nasıl 
örgütlenecek? Tümü kadın koordinasyonunda temsilini bulacak 
mı? Kadın koordinasyonunun merkezi neresi olacak? Kongra 
Gel’de yürütme ve Başkanlık ayrışacaksa kadın koordinasyonu 
hangi kurumla muhatap olacak ve ya örgütlenme açısından nasıl 
bir konumlanmayı esas alacak? Mevcut durumda kadın temsili 
açısından E. arkadaş bulunduğu sahadan bunu nasıl 
gerçekleştirecek? Eğer belirtilen sahaların oluşumundan  bir 
koordinasyon olacaksa E. arkadaşın bu sahada bulunması çok 
gerçekçi olmayacaktır. Diğer bir konuda kadın koordinasyonu ile 
PAJK’ın işleyişi ve birlikte çalışma tarzıdır. Mevcut durumda bu 
konunun çok netleşmediği ortadadır. Örgütlenme tarzımızdan 
kaynaklı olarak kadın hareketinde objektif olarak parçalı bir 
durum doğuyor. Bunun aşılması için şu şuna bağlı demekten 
ziyade örgütsel bütünlüğün sağlanması için  örgütsel bir 
güvencenin yaratılması gerekmektedir. Eş güdüm ve 
koordinasyonun olduğu bir işleyiş esasının belirlenmesi 
gerekmektedir. Mevcut durumumuz kadın hareketinin örgütsel 
gücünü oldukça parçalı ve birbirinden kopuk kılıyor. Bu durum 
genel mücadele ve örgüt açısından da bizi eski konumumuzun 
çok gerisinde bir durumla karşı karşıya bırakmaktadır. Bunun 
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aşılması için hem genel mücadeleye tüm kadın çalışmalarının bir 
bütünlük içerisinde kalarak katılımının sağlanması hem de tüm 
kadın çalışmalarının bir birlik ve bütünlük içerisinde kalmasını 
sağlayacak bir örgütsel yapılanmanın belirlenmesi gerekiyor. 
Sadece ideolojik birlik ve yaklaşım örgütsel güvence yaratmaz, 
Kadın Hareketi bireyin tasarrufuna veya ideolojik yaklaşımına 
terk edilemez. Bu konuda da daha gerçekçi ve Kadın Hareketinin 
geldiği düzeyi riske sokmadan bütünlüğü esas alan bir örgütlenme 
ve birlikte hareket etme yaklaşımının belirlenmesi gerekmektedir. 
Bize göre hangi çalışma sahası olursa olsun nerede yer alınıyorsa 
PAJK’ın ideolojik kimliğiyle katılım esastır. Hepimizi bu çalışma 
sahalarına düzenleyen PAJK’tır. Bu durumda her birimiz nasıl 
PAJK’a karşı sorumluysak PAJK da sadece kendi 
bünyesindekilerden değil tüm çalışmalardaki kadın yapısından 
sorumludur. Bu temelde bir yaklaşımla ele alınmadığı takdirde 
bireyin insafına terkedilen ve ya parçalanan bir kadın iradesi veya 
hareketi ortaya çıkar. Ayrıca PAJK sadece PAJK bünyesindeki 
kadın yapısıyla ilgili değildir. PAJK genel mücadele karşısında da 
sorumludur ve genel mücadeleden kopuk, kendi içine kapanmış 
bir yapılanma değildir, böyle bir yapılanma olamaz. Bu temelde 
Kadın Hareketini bir bütünlük içerisinde ele alarak her sahayı bu 
bütünlük temelinde gerçekçi bir örgütlenmeye kavuşturmak ama 
mutlaka örgütsel güvenceyi oluşturmak bizim için esastır. Genel 
olarak tartıştığımız ve ulaştığımız sonuçlar bunlar. Anlaşılmayan 
yönler varsa tartışılabilir. Sizin ulaştığınız sonuçlar temelinde 
buradaki çalışmalarda bir örgütlülüğe gideceğiz.   Devrimci 
selamlar  ve saygılar  
 
 Sozdar arkadaşın mektubu var. YJA STAR güçlerine 
yazmış: 
Özgürlük uğruna bedeni tutsak edilen ama asla ruhunu teslim 
alınmayan özgürlük tutsaklığından tüm özgürlük savaşçılarına 
merhaba diyor, kutsal topraklara olan özlem Güneşimize olan 
bağlılık, Şehitlerimize verilen söz ve siz tarifi zor olan özgürlük 
savaşçılarına olan sevgimle selamlıyorum. Kadın yüreğinin 
derinliğindeki gizemli ruhuyla kucaklıyorum. 
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Değerli yoldaşlar: Gerek sahalar, Bölükler, Akademi ve bireyler 
olarak göndermiş olduğunuz direniş ruhuyla donatılmış mektup 
ve mesajlarınızın ulaştığını belirtmek istiyorum. Bu koşullarda 
bana ulaşmanızın mutluluğuyla kendimi yeniden yaratmaya 
çalıştığımı belirtirken bana büyük ilham kaynağı oldunuz. 
İlk aşkım, ilk sevdam, ilk doğuşum olan özgürlük dağlarından 
ayrıldığımdan beri şunu net olarak görebildim zamanında o kutsal 
toprağın ve yüce dağlarımızın kıymetini bilemedik. İnsan 
uzaklaştığında daha iyi anlamaktadır. Bizi biz yapan beş bin yıllık 
insanlık tarihine beşiklik yapan coğrafyanın militanı olmaktan 
hepimiz hepimiz gurur duymalıyız. En büyük gururun sahibi de 
her şeye rağmen tüm ihanetçilerin, tavsiyecilerin ve komplocu 
güçlerin dayatmalarına en güzel cevabı vererek Kandil’den 
Dersim’e, Botan’dan Amanos’lara, Zağros’tan  Amed’e ülkenin 
tüm ücra alanlarını gördüm. Siz yoldaşlara ait olduğuna 
inanıyorum. Halk savunma güçleri olarak YJA Star militanları 
olarak sizlerle ikinci kez özgürlük yürüyüşüne fizikmen 
katılmamanın özlemini çekiyorum. Fizikmen katılmamanın 
özlemini çekiyorum. 
Fizikmen bedenim dört duvar arasında olabilir ancak bilincimle, 
ruhumla, yüreğimle her an sizinle harekette olduğumu bilmenizi 
istiyorum. Bu zorlu koşullarda asla kendimi yalnız hissetmedim. 
Güneşimizin gücü ne denizleri, ne coğrafyaları, ne nehirleri ve de 
ne kalın duvarları, buzlu pencereleri, dikenli telleri, çelikten 
kapıları ve ne de egemen güçlerin oyunlarına aldırmadan, 
yüreğimi hep ısıtan ilham kaynağım olmuştur. Sizler nasıl hiz bir 
engeli tanımadan özgürlüğe koşuyorsanız Ben de her zaman bu 
otuz yıllık emeğe çabaya ve değerlere gölge düşürmeden layık 
olmak için çabalıyorum. Eğer sizlerin yoldaşlığını hak etmişsem 
halkımızın üzerindeki oyunlara alet olmamak için katkım olmuşsa 
bahtiyar olduğumu belirtmek istiyorum.  
Değerli YJA Star militanları: Özgürlük, demokrasi, barış, eşitlik 
ve halkların kardeşliğinin teşhisinde sizlere büyük görev ve 
sorumluluklar düştüğünün bilincinde olduğunuza inanıyorum. 
Beritan’ca tavır alarak Zilan’ca yaşama sarılarak, Erdal’ca 
komple kişiliğe ulaşarak, Sema’ca yerinde ve zamanında harekete 
geçerek her türlü içten ve dıştan dayatılan tasfiyeci, ihanetçi, 
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komplocu, çakal sürüsüne gereken cevabı vereceğimize olan 
umudumu korumaktayım. İnancım tamdır.  
Benimde birey olarak geçmişte yaşananlar ne olursa olsun 
eksikliklerden büyük dersler çıkartarak koşulların zorluğuna, 
Avrupa’nın iki yüzlülüğüne Anti Demokratik uygulamalarına 
karşın Apo’cu direniş geleneğini esas aldığımı ve bu konuda asla 
ama asla taviz vermeyeceğimi Kadının onurlu mücadelesinin 
kapsamında temsilini gücüm çerçevesinde gururla yürüteceğime 
inanmanızı belirtiyor, bir kez daha aradaki coğrafik uzaklığa inat 
ruhumla, düşüncemle ve yüreğimle sizlerle birlikte olduğumu 
vurguluyor en içten duygularla selamlıyorum. Saygı ve 
sevgilerimi sunuyorum 
Ya özgürce Güneşimizle yaşamak, yada asla! 
Sozdar Avesta 
Breda Cezaevi 
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ÖRGÜTSEL DURUM ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 
 
Zaxo Arkadaş;  Örgütsel gündem temelinde şimdi 
değerlendirmelere geçebiliriz. Değerlendirme yapmak isteyen 
arkadaşlar.  
 
Leyla Soran;  Ben kısaca Irak sahası üzerine değerlendirme 
yapmak istiyorum. Diğer toplantılarda da Irak sahası üzerine 
değerlendirmeler yapıldı. Ben de o çerçevede görüşlerimi  dile 
getirmek istiyorum. Çünkü oldukça önemli bir saha. Bayan 
arkadaşların içinde bulundukları konum hem  genelle hem de 
tasfiyeciliğin yaklaşımlarıyla bağlantılı. Ama biz bunlara karşı 
kadın hareketi olarak tavrımız nedir  nasıl mücadele ediyoruz 
sorusu da oldukça önemli bir konudur diye düşünüyorum.  Kendi 
içimizde  bulunduğumuz tehlikeli durumları ne kadar aştık? 
çünkü üzerinde tartışılması gereken bir konu. Bu süreçte hem 
birey olarak hem de parti olarak içinde yaşadığımız durum genel 
çapta bir komployla bağlantılı bu da içte yaşanılan durumlarla, 
dışarıda da karşı karşıya kaldığımız saldırılardan kaynaklı. Bu 
konuda güçlü saldırılar var. bu saldırılar karşısında güçlü 
mücadele etmesi gereken yine kadın gücüdür, kadın hareketidir.  
Bu konu üzerinde durulması gereken hassas bir konu onun için 
ben onun için genel bir  değerlendirme yapmak istiyorum. Kendi 
görüşüme göre bunlara  karşı bir mücadele yürütüldü, ama bunun 
etkilerini kendi üzerinden atma konusunda zayıflıklar görüyorum. 
Onun içinde bazı sahalar daha yoğun olarak kırılmaları, inanç 
sarsılmasını ve güvensizliği yaşadılar. Kadının kırılma yaşadıkları 
hem talimatlarda  hem Önderliğin görüşme notunda da geçen bir 
konudur. Önderlik bu kırılmayı kabul etmediğini dile getiriyor. 
Bayan arkadaşlar hiç bir zaman kendi içinde bir kırılmayı 
yaşamamalılar. İçinden geçtiğimiz genel durumlar içinden ister 
kadro olsun yönetim olsun böyle bir kırılma yaşanılıyor. Varolan 
ideolojik boşluk ve zihniyet yapılanmasından kaynaklı 
zorlanmalar hala yaşanılıyor. Diğer tarafta yeni zihniyeti 
yaratmada zorlanmalar devam etmekte. Önderliğin 
yakalanmasından sonra yapı içerisinde ciddi bir tartışma 
yürütülmedi. Belli bir üzerinde durma olsa da, Önderliğin istediği 
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düzeyde tartışmalar gelişmedi. Onu yaşama geçirmede, 
geliştirmede hala ciddi sorunlar  yaşanmaktadır. Onun içinde 
genel sahalarda yaşadığımız sorunlar birbirinden bağımsız ve 
kopuk değil. Genel sorunlar biraz birbiriyle bağlantılı. Birey 
olarak kongreye katıldım ve kongreden büyük beklentilerim vardı 
ve şüphesiz hala devam ediyor. Bayan arkadaşlar olarak bir 
toparlanmayı yaratıp o şekilde çalışmalara katılmalıyız. Öyle bir 
ruh kongrede de yakalandı. Yeni bir tarzla bir çok şey değişebilir. 
Kongrede  değişimler yaratılıp bir ruh kazanılmasına rağmen 
görüyoruz ki bunu çalışma içerisinde yaşama geçirmede hala belli 
eksiklikler yaşanmaktadır. Irak sahasında yürütülen bütün 
çalışmaların tümü Özgür Kadın Birliklerine bağlı. PAJK 
içerisinde bu birlikler üzerinde duran arkadaşlar Irak sahasında 
yaşanılan sorunlar, anlayışlar üzeride durup çözmeleri gerekirdi 
ama bu konuda istenilenler yapılmadı. Irak’ta ki bütün parça 
çalışmaları, hareketlerin bir koordinasyon çerçevesinde toplanıp 
kendi sorunları çözüp bir planlamaya gitmeliydi. Ama böyle bir 
şey olmadı. Çalışma içerisinde yaşanılan toparlanmama ister 
istemez çalışmaları etkiledi ve çalışmaların gelişmesi önünde bir 
engel teşkil etti. Ben birey olarak bunu bu konuya bağlıyorum. 
Irak’ta ihanetçilerin yaratıkları tahribatlara karşı mücadele 
yürütmeleri gerektiğini dile getiriyoruz ama eğer kadında bir 
birlik olmuyor ve kendi sorunlarımızı, düşüncelerimizi 
tartışacağımız bir koordinemiz yoksa ister istemez bu ihanetçiler 
karşısında istenildiği düzeyde bir mücadelede yürütemeyiz. 
İhanetçi güçler şimdiye kadarda bayan arkadaşların güçleri 
üzerinde çalışmak istiyorlar. Telefonla olsun mail olsun bu 
yollarla bayan arkadaşları kandırıp kendi taraflarına çekmek 
istiyorlar. Bazılarını kazanmak için bütün özel savaş 
uygulamaların yürütüyorlar. Ama biz bu oyunlara karşı cevap 
olamadık. Çünkü bizim dağınıklığımızdan kaynaklı. Ben bu 
noktada PAJK ı eleştirmek istiyorum. Kongreden sonra 3 ay geçti 
bazı sorunların üzerinde durulması gerekiyordu. Ama hala bazı 
sorunlar çözülmedi ve toparlanma olmadı. Belli bir süreden sonra 
en son toplantıda 45 günde bir toplantı yapma kararı alındı.  Bu 
kararı almada geç kalındı. Ciddi eleştiriyorum. Bu sorunlar ciddi 
sorunlardır. İster Irak olsun Suriye olsun Türkiye olsun yaşanılan 
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sorunlara karşı ve yürütülen çalışmalar karşısında koordineli bir 
çalışma tarzı oturtulmadığında objektif perspektifler ortaya 
çıkmaz. Irak sahasına ilişkin perspektif verilmesi gerekiyordu 
ama bakıyorsun o konuda yetersizlikler yaşanmakta. İstenilen 
çalışmalar yapılmıyor bunlar ciddi yetersizliklerdir. Hem 
koordineli bir çalışma tarzı hem de Özgür Kadın Birlikleri 
çalışmaları üzerinde durulmadı. Bu çalışmaların yürütülmesi ve 
ulaşılması gereken nokta önünde önemli bir engel olarak 
görüyorum. İlk başta bu konuyu eleştirmek istedim. Söylediğim 
gibi bu bizim tavrımızla bağlantılı. Irak sahasında bayan 
arkadaşların durumuna ilişkin bazı şeyler dile getirmek istiyorum. 
Çünkü bazı şeyleri hem hassas görüyorum hem de hayati olarak 
değerlendiriyorum. Bayan arkadaşlar olarak bu toplantıda bazı 
şeylerin üzerinde durmazsak bazı tehlikelerin önünü alamayız. Bir 
deniz gibi insanları ve kadroyu yutabilir. Her ne kadar ideolojik 
boşluk ve bireylerin içinde yaşadıkları boşlukla bağlantılıdır 
diyorsak aynı zaman da çalışma tarzı ve yöntemiyle de 
bağlantılıdır. Bunu değerlendirirken bütün bayan arkadaşları aynı 
şekilde değerlendirmiyorum çünkü çok dürüst ve fedakar bayan 
arkadaşlar da var. Bazı arkadaşlar çalışıyorlar, bazı arkadaşlarda 
kendilerini yaşatmak için çalışmalarda yer alıyorlar. Dağdan inip 
şehre gelmek istiyorlar ama nasıl çalışacakları konusu çok önemli 
değil gibi bir izlenim ortaya çıkıyor. PÇDK kadın kolları olarak 
bu konuda zorlanıyoruz. Arkadaşların arasında ortaya çıkan 
anlayışta halk için çalışma neden yapılır. Çok anlamsız görülüyor. 
“Eski modelle, eski tarzda halk içine ev ev  girip insanlarla 
tartışarak propaganda yapmaya ihtiyaç kalmamıştır. Gerekli 
değildir. Artık  Parti şaşırmış böyle bir tarz geliştirdiğine. Kendi 
dönemin de kazanımlar elde etse de  bu günün koşullarında 
değişim- dönüşümü iddia ettiğimiz bir dönemde böyle bir tarz 
gerekli değildir.” Böyle bir anlayışla yaklaşmayı bir tehlike olarak 
görüyorum. Sakat bir yaklaşım. Bu yaklaşımlara karşı 
duruşlarımız gelişmiş, hem yönetimdeki arkadaşlar hem yapıdan 
arkadaşlar. Ancak kadroda böyle bir anlayış var. Bu noktada 
zayıflıklar görüyorum. Tehlikeleri barındırıyor. Bu yaşama bağlı, 
ucuz çalışma bugüne kadar arkadaşların psikolojilerinde, 
zihniyetlerinde bir yaşam tarzı olarak yer edinmiş. Bu noktalarda 
genel anlamda kadın hareketi olarak bir karşı duruş, ret- 
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kabullerimiz olmalı. Maddi yaşam örneğin ben bu noktayı önemli 
buluyorum. Tüm alanlarımızda daha fazla maddi yaşama bağlılık 
çok ön planda. İki insanın ilişkilerini izlediğinde çok basit, maddi 
ilişkilere dayalı geliştirebiliyor. Parti karşıtı konuma geçilebiliyor, 
tahribatlar verilebilir. Grupçuluğa kadar gidebiliyor. Bu noktalar 
temeli oluşturuyor. Eğer insan, sistematik olarak baştan aşağıya 
kadar gözden geçirmezse kendi içinde tekrarlara yol açar. Parti 
içinde ortaya çıkan ihanetçi grup bu anlayışları içimizde geliştirdi. 
Ona karşı bir duruşta esas güç olamadık. Bunu önemli bir nokta 
olarak görüyorum. Eleştirilmesi gereken bir diğer nokta ise 
çalışmalar için arkadaşlar istendiğinde bu- PAJK da olabilir, 
askeri güçlerde olabilir- en son askeri güçlerden iki arkadaş geldi. 
Bu arkadaşları ne yapacağız, nereye koyacağız ki onları 
konumlandırabilelim, durdurabilelim. Bunun yanında yaşam 
tarzında, çalışmalara katılımında çalışmalar için olmuyor. 
İstenilen arkadaşlara baktığımızda ve gönderilen arkadaşlara 
baktığımızda  arkadaşlarda yük oluşturan, kişilik ve yaşam 
sorunları olan arkadaşlar çalışmaya gönderiyorlar. Bu arkadaşlar 
çalışmalarda da önemli bir gelişimi kat edemiyor. Ciddi bir 
çalışmayı yürütemiyorlar. Kişilik sorunları ortaya çıkıyor. Kişilik 
sorunları ortaya çıktığında ona karşı bir yaklaşımı geliştirme 
zorunluluğu doğuyor. Karşı durduğunda da kaçıyor. Son dönemde 
ortaya çıkan durumlar böyle yaşanıyor. Askeri güçlerden gelen 
arkadaşlar eve gitmeyi dayattılar. Eve gidemeyince de kaçtılar. 3-
4 gündür kaçmışlar. Bu noktaları önemli buluyorum. Neden dile 
getiriyorum. Halk çalışmalarını kadının esas çalışma gücü olarak 
görüyoruz. Bu temelde ciddi bir yaklaşım olmak zorunda, bu 
yaklaşımları aşmamız gerekir. Bu çalışmalar için hangi arkadaş 
uygun, yapabilir, bu çalışmayı geliştirebilecek kadro olması 
önemli. Bu güne kadar gelen arkadaşlarla çalışmada zorlanıyoruz. 
Arkadaşlarla uğraştığımız kadar çalışma ve halkla 
ilgilenemiyoruz. Bu önemli bir nokta. Bu dönemde çalışma içinde 
bu tarzda sorunlar ortaya çıkıyor. Yönetim olarak da kendi 
eksikliklerimizi de görüyorum. Yürütülemeyen çalışmalarda, 
ortaya çıkan zayıflıklarda kendi payımızda var. Daha fazla 
yönetimde bu noktada zayıflıklar görüyorum. Yönetim düzeyinde 
o kadar bayan arkadaşlar yer alıyorduk yada farklı arkadaşlarda 
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yer alıyordu. Biz bir araya gelip toplanabilirdik. Tartışıp bir bayan  
güç olarak, salt PÇDK kadın kollarını kast etmiyorum. Bir kadın 
gücü olarak orada tartışıp genel anlamda proje oluşturabilirdik. 
Buna karşın kendini sorumlu görmedik. Bunun özeleştirisel bir 
nokta olarak üzerinde durmamız gerekiyor. Herkes kendini 
çalışmasıyla sınırlı bıraktı. Örneğin PÇDK kadın kolları olarak 
daha fazla kendi içimizde sınırlı kaldık. Sadece kendi 
çalışmamızla, iyiyi yapma çabasına girdik. Diğer arkadaşlar kendi 
çalışmalarını nasıl yapıyorlar, yapmıyorlar. PJAK’tan arkadaşlar 
1 yıldır Irak’ta iki defa bile onları görmemişimdir. Neden? Çünkü 
aramızda kopukluklar var. Kendi açımdan ciddi bir eksiklik 
olarak görüyorum. Gerçektende ciddi bir durum. Biz kendimiz bu 
noktalarda inisiyatif kullanabilirdik. Çalışmalarımızı destekle 
daha düzenli geliştirebilirdik. Buda TJAK olarak da daha fazla 
daralmasına sebep oldu. Çalışmamızın dar bir çerçeve de 
kalmasına neden oldu. Bu noktada özeleştiri verilmesi gerekir.  
TJAK’a dönük bir kaç noktayı dile getirmek istiyorum. Irak’ta 
ortaya çıkan en temel çalışma kadın çalışmalarımızdır. Özgün 
olarak yürütülen çalışma kadın çalışmasıdır. Saddam’ın 
devrilmesinden sonra PÇDK’den ayrılıp bağımsız bir 
örgütlenmeye kavuştu. İlk dönemlerde çalışmanın 
geliştirilmesinde arkadaşlarda bir sıcaklık vardı. Maddi- manevi 
bir moral görülüyordu. Ama insan o noktada şunu görebilir. PJA 
ve sonrası PAJK olarak o arkadaşlara sahiplenilmedi. Hem o 
arkadaşlarda, yönetim düzeyinde de Derya, Dirok arkadaşlar gibi 
yönetimde bu çalışmalardan sorumluydular. Gerçekte inançla bu 
çalışmayı geliştirip yürütmekte zayıflıklar ortaya çıktı. TJAK 
çalışmalarında  kadro arkadaşlarda kaçtı veya eve gitti. O 
dönemin çalışma tarzlarından da kaynaklı ortaya çıktı. 
Çalışmalara dönük ne kadar inanç taşıyor, geliştirmede en fazla 
zayıflıklar bu noktadaydı. Arkadaşları da bu noktada 
eleştiriyorum. Bazı arkadaşların durumları gözler önündeydi. 
Arkadaşları çekelim noktaları dile getirilmedi. Üzerinde 
durulmadığından şu anda çalışmalar içinde yer alan bayan 
arkadaşlarda güvensizliğin yaşanmasına neden oldu. Çalışmalar 
da yer alan güneyli arkadaşların bir çoğu çalışmaları bırakıp 
evlerine gidip otururdular. Ben bu noktaları ciddi görüyorum. 
Yine söylüyorum o arkadaşlar uzak kaldılar kimse onların 



           Kadın Hareketi Genişletilmiş Yönetim Toplantı Tartışmaları 
 
 

 
 

73  
 

sorunlarıyla ilgilenmedi. Kongra gelden heval Newroz, PAJK tan 
da heval Feride, heval Zaxo bu konular üzerinde durmadılar. Bu 
konular biraz ciddi. Buda heval Derya’nın  çalışmadan uzak 
kalmasına neden oldu. Üzerinde durulması gereken diğer bir 
noktada Irak sahasında çalışan arkadaşlara iki ayda bir genel 
toplantının  yapılması gerekir.  Çünkü Irak ta kalan arkadaşların 
bir çoğu hem bir çok şeyden uzak kalıyorlar hem de dağın 
eğitiminden uzak kalmaları doğalından bir sınırı beraberinde 
getiriyor. Sadece kendinle kalma, kendi başına kalma ve bir çok 
siyasetin göbeğinde kalmadan kaynaklı ister istemez bir 
soğukluğa da neden oluyor. Aynı zaman da bir çok şeyden 
uzaklığa yol açıyor. Bundan dolayı çalışma içinde yer alan 
arkadaşların çalışmaları etkilemeyecek bir şekilde buraya gelip 
bir iki hafta eğitim görüp yine kendi yerlerine geri dönebilirler. 
Bu hem çalışmaları etkilemez hem de arkadaşlar açısından bir 
moral kaynağı olur. Derya arkadaş içinde bir öneri yapmak 
istiyorum. Çünkü o arkadaşın durumu biraz özel. Güvensizliktir, 
ikirciliktir vb  durumları ciddi yaşıyor. Belki de evde oturma 
kararı almış olabilir. Arkadaşlar üzerinde durabilirler. Bir iki 
arkadaşın onunla gidip tartışmasını öneriyorum. Sorunu anlayıp 
insan üzerinde durabilir. Bu sorunun üzerinde durulmasını önemli 
görüyorum. Durumu net değil hem evde oturmak istiyor hem de 
gelip çalışmak istiyor. Onun içinde böyle bir öneri yapmak 
istedim. Eğer tartışılırsa onu kazanabiliriz. Çünkü evlerinde bir 
çok şehit var. Üzerinde  durulması gereken diğer bir boyutta, 
Güneyli arkadaşların bir çoğu okumak istiyorlar. Bu konu biraz 
ciddi. Heval Hemrin hem okuyor hem de yönetim de yer alıyor 
ama bu şekilde çalışmalarda yer alamıyorlar. Bazı arkadaşlar hem 
okuyup masraflarının da arkadaşlarının karşılamasını bekliyor. 
Heval Estera da aynı şekilde okumak için arkadaşların onayını 
bekliyor. Bu konu üzerinde durulması gereken ciddi bir konudur.  

                     
Ronahi Serhat; 5. kongre öncesi yaşanan sorunları kongrede 
değerlendirdik. Kararlaşma düzeyi buna son noktayı koydu. 
sadece sorunların kaynağının tespiti değil aynı zamanda 
savunmalar ekseninde zihniyet yanılgılarından tutalım yeni 
zihniyete giriş, çalışma tarzı, mantık ve anlayışından tutalım yeni 
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çalışmaya giriş, kadro tanımından tutalım yeni kişiliği yaratma ve 
bütün bunları da kapsayan bir sistem, adına da yeniden yapılanma 
dedik. Neden  Kongre sonrası hem Kongre Gel açısından hem 
5.kongre açısından yürütülen bu pratiği değerlendirdiğimizde 
ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldık. Kadın açısından da biz bunu 
değerlendirdik. Önceki toplantıda bir bütün genel çalışmalar 
açısından değerlendirdik. Bu toplantıda kadın, sorunlarının 
tespitini güçlü yaparak, çözümünü ortaya koyarak yeniden 
yapılanmadan alıkoyan anlayış, yaklaşım, sistem sorunlarını 
gidererek  eksik kalan yanlarını tamamlayacak. Bu toplantının 
böyle bir anlamı var. şimdi, yaşanan sorunları kongreden itibaren 
ele almak gerekiyor. Orada da tartışıldı ama her şeyin bir bütün 
kararları için olmasa da yeni bir sisteme geçişi formüle eden 
kararlar açısından bir anlayış bütünlüğüne ulaşılamadı. Bu yüzden 
kongrenin pratikteki sahiplenilmesi çok yarım kaldı. Herkesin  
kendi doğru bulduğu ölçüde pratikleştirme çabası oldu. Yer yer 
tartışma konusu da oldu. Kararlar üzerinde de tartışmalar 
yarattı.Kongre aktarımları için gidilen alanlarda yapılan 
toplantılarda yine yer yer karşılaştığımız durumlarda bu ortaya 
çıktı. Bence esas sorun burada başladı. Oysa ki Önderlik, 
görüşme notunda kadınların yaratıcılıklarını kullanıp bu duruma 
şaşırmamaları gerektiği ve bu sistemin altının doldurulması 
gerektiğini ifade ediliyordu. Fakat biz bunu bir işbölümü olarak 
ele almadık. ÖKB ,YJA STAR, ideolojik çalışmalar birbirinden 
ayrıştırıldı. Eskiden  alışmıştık. Tek bir merkezden 
yönlendirilmeye. Yine bizi bir sınırda tutan kurallar çerçevesinde  
birbirimizi dikkate almaya, dinlemeye aslında buda itaat 
mantığından kaynaklıydı. Şimdi  yeni sistemin o boşluğu açığa 
çıkınca geleneğimizin o güçlü mirasıyla bu boşluğu 
giderebilirdik. Bunun yerine işbölümüne dayalı ayrılık  yerine 
ayrıksılık ortaya çıktı. Parçalılık bundan kaynaklandı. Çokça 
eleştirdiğimiz şu duruma hepte düşüyoruz. 5.kongrede  iktidar 
çözümlemesi de yapılmıştı. Kadındaki iktidar yaklaşımı. Şimdi 
alanları bölüştürdük. Ancak alanlarda ideolojik çizgimizi yedirme 
yine ortak hedeflere göre bunun uzmanlaşmasını sağlayıp daha 
güçlü yapılanmayı ortaya çıkarmak yerine biraz bulunduğun alana 
karışmamayı aslında  nerden bakarsan bak bir mülkleştirme 
yaklaşımı da oluyor. Ya da çözümlediğimiz iktidarın devamı 
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olduğunu da açığa çıkarıyor. Bu  anlamda Kongre Gel 
toplantısında açığa çıkan devletçi, iktidarcı yaklaşım birebir bizim 
açımızdan da geçerli. O  yüzden özgürlüğün tarifidir, 
demokrasinin tarifidir, biz bunun teorisini 5 yıldır yapıyoruz. 
5.kongrede de açığa çıktı biz bunu ne kadar dışımızda ele 
alıyoruz, ne kadar soyutluyoruz ki bir o kadar çizgi dışılık 
yaşandı. Önderlik  karşıtı bir duruma gelindi. Tabi bunu bilince 
çıkarmada 5.kongrenin büyük etkisi oldu. Ancak pratik olarak 
bunun yansımaları ,zorlanmaları, engelleyici yanları da var. Yani  
sürecinde hem dış siyasi gelişmeler açısından hem de 
örgütümüzün içinden geçtiği bu kaos aralığı olarak ta belirtmek 
gerekiyor, yani bu iç ve dış yaşadığımız gelişmeler fazlasıyla 
kendimize göreliğimizi yada bunun zihniyetine tek tek girmeye 
fırsat olmadan yada böyle bir lüksümüz olmadan sürecin dayattığı 
zorunluluklar var.Bu yüzden hızla toparlanmaya ihtiyaç var. bu 
yüzden Kongre Gel projesinin pratikleşmemesinin nedenleri 
orada tartışıldığı kadar burada da kadın açısından yeni dönem 
yapılanmasının pratikleşmemesini sağlayan nedenleri tespit edip 
çözüm için bu toplantıyı bir başlangıç olarak ele almak gerekiyor. 
Yani erkeği ele alıp değerlendirdiğimiz kadar  ki antidemokratik 
yada egemen sistemin bir öznesi durumunda ele alıyoruz, kadın 
açısından da bizimde öyle demokratik düzey, kültür nerde 
anlayışı, hoşgörüsü, nerde uzlaşın, gerçekten ilkelere göre 
birleşerek nerde onun mücadelesini, amaçlarımız için 
mücadelesini verme bu çok fazla gelişmiyor. Bir eşgüdüm dedik 
gerçekten altından çıkamadık. Çalışmaları ayrıştırdık bir ortaklığı 
sağlayamadık. Yada inisiyatif dedik ,inisiyatif alanları biraz 
tasarruf alanlarına dönüştü. Ve ben bu konudaki düşüncelerimi 
hiçbir kaygıya girmeden bu toplantının bileşimine olan güvenimle 
ne denir nereye çekilir kaygısına girmeden, gelecek eleştirileri de 
büyük bir saygıyla karşılayacağımı belirterek bu konuda 
düşüncelerimi dile getirmek istiyorum.Bu hassasiyetlerden 
kaynaklı olarak genel eleştiri- özeleştiri gücümüzü öldürüyoruz. 
Ben ilk kez böylesi bütün kadın çalışmalarının  yürütüldüğü bir 
çalışmada görev alıyorum. Geçmişe oranla gelişiyor. Bu son 
derece bana şaşırtıcı da geliyor, yani öyle bir durum ki heval bir 
sürü çalışma sahaları da oldu. Bunlar ihtiyaç temelinde geliştirildi 
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ama biz kadın açısından da nerdeyse birbirimize karşı diplomasi 
faaliyeti yürütmek zorunda kalıyoruz. Aman hangi kelimeyi nasıl 
söylesek te yanlış anlaşılmasa, kırk kere ölçüp biçmek zorunda 
kalmak; yani niye? bence bu ortaya çıkan hassasiyetlerden. Farklı  
çalışmalarda olanlar birbirimizi değerlendirdiğimiz zaman bu 
hassasiyetler fazlasıyla var ve bu yüzden yerinde ,zamanında 
uyarı,eleştiri ,gereken  değerlendirme, öneri vb. yöntemleri 
işletmediğimiz için her alan kendi kapasitesiyle sınırlı kalıyor. 
Kendi yöntemleri en doğru yöntemler olarak kalıyor. Yada sadece 
o yöntemleri değiştirmeye bulunduğu alandaki yapıyı katabiliyor. 
Bu yüzden bizde alanların ayrışması neredeyse ciddi bir 
dezavantaja dönüştü. Genel kadın hareketini sürece göre ortak 
örgütlemede, onun  çizgini oturtmada, onun politikasını 
oluşturmada, sorunlarına çözüm bulmada fazlasıyla ayrıksı bir 
duruş var. yani herkes bulunduğu alan itibariyle çözüm bulmaya 
çalıştığı için de her birimizin yaşadığı zorlanmalar ortada. Hangi 
sahada çözülme yok ki hangi kadın yönetimi bu süreçte 
zorlanmıyorum diyebilir. Güveni oluşturdum, inancı geliştirdim, 
kadroyu motive ettim, onun şevkini geliştirdim, moral verdim, 
yok heval yani biz bunu PAJK kampı içinde söyleyebiliriz. Hala 
inançsızlık, güvensizlik, beklentili duruşlar; işte bu duruşlar 
Kongre Gel kongresiydi, bu beklentili duruş 5.PJA  kongresiydi. 
Şimdi bu beklentili duruş  toplantılar la kendisine ömür biçen, 
toplantıdan toplantıya durum belirleyen, bunun üzerinden örgüte 
katılımını netleştirecek olanlar, hala böylesi durumlar var. Kongre 
Gel’inde hazırladığı bir talimat vardı. Kadro sorunlarını açığa 
çıkarmak anlamında. Ben talimatı burada değerlendirmek 
istemiyorum. Eleştirdiğim, katılmadığım bazı kişisel şeylerde var 
fakat PAJK olarak ta bu dönemi tahlil ettiğimiz zaman mesela 
cihaz üzerinde de alanlarla tartışıyorduk. Orada da 9 ekim şeyini 
örnek vermek istiyorum. Askeri saha açısından yapılan 
değerlendirmeler farklı ilişki arayışları, kaçışlar, sorumluluk 
duymayan ama diyelim bunu değişmemesi bir gerekçe olarak 
doğru bir olgudur. Ancak hiçbir şey yapmadan oturduğu yerden 
sadece  beğenip beğenmeme hakkı varmış gibi yaklaşımlar var. 
Bu her alanda var. Bu yüzden hiçbir çalışmaya daha ilerlemiş, 
rotaya girmiş diyemeyiz. Düşünsel olarak, anlayış olarak bir 
ortaklığı sağlamak gerekiyor. Ancak bu sınırları ortadan 
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kaldırırsak. Bence bu çalışma sahaları sınırları oluşturdu. Nasıl ki 
devletlerin sınırları var, zaten böylesi bir toplantı bu gidişatın 
önünü almak içindi. O yüzden önemli. Bizde biraz bunu 
oluşturduk. Kabul görüyorsan girebilirsin, kabul görmüyorsan 
giremezsin. Bir eleştiri yaptığında bu çok farklı şeylere de 
kayabiliyor. O yüzden birbirimizi doğrultuya çekmede hangi 
mekanizmaları kullanacağız. Bu kadar mı birbirini 
anlayamayacak, uzak, yabancılaşma durumuna geldik. Böyle 
olmuşsak bunun burada çok kaygısızca tartışmasını da eleştiri-
özeleştirisini de  vermek gerekiyor. Bu yüzden savunmalarda ya 
da teorik olarak ifade ettiğimiz kadının doğallığı, sadeliği, özü 
dediğimiz yani ben bu sorunlarla karşılaştığımda bunlar pratik 
gerçeklik ve birbirimize yaklaşımlarımız çok fazlasıyla neolitik 
,kolektif, komünal değerlerimizi aşırı soyutlaştırıp ve bunun 
gerçeği de farklı olduğundan bu bir inançsızlık nedeni de oluyor. 
Neyi yarattığımıza dair, neyi yaratacağımıza dair. Bu yüzden 
buradaki arkadaşları kendimde başta olmak üzere iktidar 
mantığını çözelim, devletçi, tasarrufçu, mülkleştirici yaklaşımları 
çözelim. Özel  alanlar belirlemeye götüren yaklaşımlarımızı 
çözelim yani çözemezsek sadece kendimize değil bir bütünen 
sürece de kaybettirme riskimiz olacaktır. Neden çünkü Önderlik 
geneli toparlamada da kadına çok önemli bir misyon biçti. 
Çağrıda bulundu. Bir sahada yaşanan tahribat sadece o sahayı 
ilgilendirmiyor, yada yanlış bir uygulama sadece o sahayı 
ilgilendirmiyor, yani biz kadın hareketini bir beden olarak ele 
aldığımızda onun bir uzvunun işlemez hale gelmesi bir bedeni 
özürlü hale getirecektir. Şimdi bu çalışma alanlarını organlar 
olarak ele aldığımızda bir çalışma diğerinden daha önemli yada 
önemsizdir değil, birbirini tamamlayan çalışmalardır. Bu yüzden 
parçalı harekete katılım, çizgiye katılım ya da Önderlik çizgisine 
katılım çokta bir güç yaratmıyor. Yaşanan sorunlara karşı 
toparlanma kadın hareketi olarak komple bir özeleştiri vermeyi 
ifade ediyor. Sorunlara karşı farklı görüşler olabilir ancak ben 
bunları çeşitlilik olarak değerlendirmiyorum. Neden? çünkü 
 farklı görüşler zenginlikten çok karşıtlıklar yaratıyor. Buda 
sorunların tanımında da farklılıklar, çözümünde de farklılıkları 
ortaya koyuyor. Bu yüzden biz sadece ihtiyaca göre kongre 
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sonrası pratik değerlendirildiğinde ilişkiler nasıl sürdürülecek 
sistemsel olarak sorunlarımız var. Önderlik bunu son görüşme 
notunda özgür kadınlar topluluğu olarak ortaya koyuyor. Bunu bu 
toplantı planlamasında da ele almak gerekecek fakat kendi rolünü 
tanımlamada yine ilişkinin devamında az çok bir anlayış düzeyi 
bir geleneğimiz vardı. PAJK açısından sadece ihtiyaca göre 
ilişkilenme bu çok gerçekçi ve doğru değil. İdeoloji, siyasi 
ihtiyaca göre ilişkilenme fazlasıyla  insafa göre bir yaklaşımı, 
kendine göre bir yaklaşımı ortaya çıkarır. Bunlar devreye girerse 
bir çizgi doğrultumuz kalmaz. Bu şu anlamada gelmiyor. Bir tek 
çizgiyi sadece oturtacak olan PAJK tır. Ben bunu söylemiyorum 
ama aldığı görev itibariyle işi odur. Bu anlamda ideolojik 
yoğunlaşmayı yaşayıp bunu bütün sahalara yedirmesi gerekiyor. 
bu şu anlama gelmiyor; diğer çalışmalar bu ideolojik üretimin 
dışındadır bu çizgiyi koruyamaz, ya da farklı yönelimlere  açık, 
yada temsil gücünün zayıf olduğu alanlar anlamına gelmiyor. Bu  
sistemsel bir sorun olduğu kadar  ciddi anlayış sorunumuzdur da. 
Sorunu her iki açıdan da ortaya koymak gerekiyor. Doğru bir 
başlangıç açısından önce anlayış düzeltmesine gitmemiz 
gerekiyor ardından düzeltilen anlayış üzerinden sistemi ifade 
edelim. Çünkü ne kadar güçlü modeller ortaya çıkarılırsa 
çıkarılsın ona hayatiyet kazandıran bireyler ve anlayışlar olduğu 
için bu yüzden güçlü bir modelin pratikleşme şansı yine anlayış 
gücüne takılıp kalabiliyor. Onun için tartışmamızı anlayış 
üzerinden yapmamız gerekiyor ki yeniden yapılanma gündeminde 
açığa çıkaracağımız sistemde  hayatiyet kazanabilsin. Mesela her 
arkadaş kendi sahasından da yola çıkarak, sorun işte yüzlerle 
ifade etmek değil ancak bu sahada kaçışlar, istifalar 
gündemdeyse, kimse kendisini yönetimlere talip görmüyorsa çok 
ciddi yönetim, kadro krizi yaşadığımız açık. Mesela Irak sahasına 
yönetim olarak kimi göndereceğini kırk kez düşünüp tartışmak 
zorunda kalıyorsun. Bir Kongre Gel siyasi komiteleri 
yapılandırma öyle, bir PJAK ın konferansı oldu. Yönetim krizi 
var biz burada ki Kongre Gel kadın yönetimine de sunduk. Bir 
alternatif  bulamadık. Yada eğitim ihtiyacı çok  ciddi bir sorun, 
mesela Xınere şubesi açısından da, koordinasyondan bir arkadaştı 
ancak ihtiyaca göre iki yaptık. Bu biçimiyle bile zorlanılıyor. 
Çünkü sürecin kadroda yarattığı sorunlar, zorlanmalar çok ağır. 
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Bu yüzden hiçbir şeyi eskisi gibi ele alamayacağımızda açık- ki 
bu konu da yaşanılan Xınere kadro okulu pratiği var, eğitim 
yeterince amacına ulaşmadı. Sadece verenler açısından değil, bir 
dönemin komple eğitim ortamına yansımasıdır. Bunları ele 
almamız gereken ortak sorunlar olarak değerlendiriyorum. Biz 
bunları ortak değerlendiremezsek ,yine PAJK ın yapılanmasını, 
yada farklı çalışmaları ortak değerlendirip eleştiri gücüne 
ulaşamazsak yada bunların özeleştirisini veremezsek ne kadın 
hareketi olarak bir toparlanmayı yaşarız ne de genel hareket 
olarak  toparlanmaya katkı sunarız. Tüm bunları işleterek yapıcı 
olabileceğimizi düşünüyorum.    
Yapıla bilinecekler anlamında herkesin rolü vardır. Ancak 
zihniyete girmeme anlamında da aşabilmek yine kendimizi 
aşılmaya açık tutmak değişimin zihniyetine girmek incelik ve 
anlayışını da göstermek gerekiyor. pratikte yaşanan sorunlar var. 
mesela Kandil’de bulunan kadınlar arasında voleybol maçları 
oldu. Dostluk adına yapılıyor ama orada da birbirine hiddet içeren 
yaklaşımlar çıkabiliyor. Bu örneği gündemleştirmek için değil 
beni çok etkilediği için veriyorum. Bu örgütsel bir sorun olarak 
ağırlığını ifade edebilecek kadar yaşadığımız karmaşa var bir de 
bunu yaşamda ki bir ayrıntıyı vermek açısından veriyorum. 
Güven ortamını geliştirmesek ortaklık anlamında sadece insafa 
bırakan durumda değil de  bunun da önüne geçebilecek örgütsel 
tedbirler almak gerekiyor, yoksa diğer türlü anlayış sınırlarımızın 
duvarlarına çapıp geri döner. Yada bireysel olarak yaşadığımız  
zorlanmalar karşısında  ihtiraslarımıza kurban ederiz. O yüzden 
yapılanma gücü; bir sahayı toparlamak bir süreci toparlamak 
netleşmek anlamına gelmiyor. Bunun için kadın hareketini bir 
bütün ele almak gerekiyor. yani bulunduğumuz noktada ne kadar 
haklı olduğumuz hep bir ısrar geliştiğinde –ki bu süreçte öyle 
oldu. Bu bir katılığı, retçiliği getiriyor. Tartışmaya zemin 
sunmayan yaklaşımı getiriyor. Bu haliyle ne dayanışma ne 
ortaklık nede paylaşım gelişebilir. Bütün bunların altından 
kalkabilmek biraz açık tartışmayla olabilir. Çok rahat şunu 
diyebilmeliyiz ve birbirimize şu fırsatı verebilmeliyiz. Sen şunu 
şu kadar yanlış yapıyorsun. Bunu bir bütünen bir kuruma 
yaklaşım olarak ele almamak gerekiyor. yani işte ÖKB şöyle bir 
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yaklaşımı ifade eder, askeri güçlere bu yaklaşımı ifade eder. 
Değil. Sonuçta  onun sorunları varsa düzeltmeye oradan 
başlamalıyız. Bunu diyebilmeliyiz. Ama bunun üzerinden  politik 
duruş gelişirse, kendini tartışmama gelişirse bir koalisyon durumu 
ortaya çıkar bununda ne kadar yapıcı,toparlayıcı olacağıda açıktır. 
Kadın açısından ortaya çıkan anlayışlar çok ciddidir. Bir sistem 
boşluğunun olmasına rağmen biz bu süreci ortak götürebilirdik. 
Ortak götüremeyişimiz başta her sahada bulunan biz yönetimlerin 
sorunudur. Belki parçayı kurtarayım derken bütünü görmeme 
yada bütünü ele alırken parçayı görmeme yaklaşımları oldu. ÖKB 
açısından da bir çok sorun var. Örnek  anlamında vereyim; Suriye 
açısından, örgütsel soruna bir sahayı ne kadar ortak örgütleye 
biliyoruz a örnektir. Bir program-tüzük hazırlamak için komite 
oluşturuldu. Ama PAJK ın bu konudaki görüşleri nedir, bu 
komitenin hazırlığı nedir? Bir tartışma olmadı. Bu toplantıda 
öğreniyoruz ki zaten gündemde, orada kadın çalışmaları bağımsız 
mı yoksa genel yönetime bağlı özerk mi diye tartışılmış bu karara 
bağlanıp  pratiğe geçiriliyor. Suriye’nin realitesi kaldırmaz diye. 
Ben yadsımıyorum bir sahayla ilgilenmek onun sorunlarına vakıf 
olmaktır. Ama  şimdi bir kongre kararı var. Tamam  zorlayan 
koşullar var fakat bu objektif olarak dışında tutmaktır. Kendi 
bildiklerinin üzerinden yapmaktır. Gerçekten sorumluluğa 
yeterince katmıyorsun, davet etmiyorsun. Bunu örnek olarak 
veriyorum. Bunun tartışmaları güçlü yapıla bilinirdi. Neden 
yapmıyoruz. Ortak yapma, tartışma bize en fazla güç vermez mi? 
Bir projeyi daha fazla bir bileşimle tartışmak daha  
zenginleştireceği gibi örgütsel açıdan da bu gereklidir. PAJK 
içinde sorunlar gündeme geldiğinde çok fazla  hassaslaştırmadan 
anlamaya dönük bir yaklaşım olsa da böyle diyalog, toplantı, 
ziyaret gibi yöntemlerle bunun da tekniksi kaldığını  
düşünüyorum. Yani özde ihtiyaç duyulan noktalarda özeleştiri 
verilmediği sürece, bunun eleştirisi açık yapılmadığı sürece diğeri 
biraz diplomasi çalışmasına giriyor ve ben bundan bireysel olarak 
rahatsızlık duyuyorum. Şöyle bir ruh haliyle konuşmak istemem 
geçmişi, partideki konumunu, şunu bunu  gözeterek aman şunu 
şöyle söylemeyeyim de yanlış anlaşılmasın. Hayır, bir kadın 
yaklaşımıyla rahat dile getirmeliyim. Değerlendirmeleri de, 
eleştirileri de. Bunun bir sahaya dönük politikaya dönüşmemesi 
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gerekiyor. Ama bu yapılıyor dolayısıyla fazlasıyla politize olmuş 
duruşlar var. Bu duruşları aşmak gerekiyor. Yoksa yapılanmanın 
teorik izahını güçlü yapıyoruz ama 5 yıldır neden giremiyoruz ? 
bu politik duruş, denge oluşturan yine iktidar, herkes her ne kadar 
bundan kaçsa da ama bir şekilde içinde barındıran bir gerçeklik 
olarak var. Bu yüzden ne kadar dışındayız değil  ne kadar 
içindeyiz diye bir sorgulamayı yaparsak doğrultu anlamında bu 
anlayışı oturtabiliriz. Ortaklık ve birliktelik kadın açısından 
tartışılması abes bir konu ama maalesef sistemsel olarak değil 
çünkü yaklaşımlar itibariyle de bunlarla karşılaştık. En önemli 
özelliğimizdi bu kadın olarak. Örgüt olarak ta öyle yeniden 
yakalamayı önemli buluyorum. Yoksa hiçbir çalışma tek başına 
bu kadar dünyanın bile altından kalkamadığı sistemsel arayışlarını 
ve onun zorlanmalarını kendi kurduğumuz  ve yetki, inisiyatifle  
bütünleştirip dokunulmaz alanlar yaratarak bu sistemin değil 
üstesinden gelmek altında kalır ve eziliriz. Bu böyledir. Bu 
yüzden ideolojik birlikteliği pratik uygulamalarımız ortaya 
koyacaktır. Önümüzdeki süreç açısından  herkesin bunun 
eleştirisini yapması bir rahatlığı da getirecektir. 
 
Ejin arkadaş; Irak denince aklıma Filistin geliyor. çünkü 
içerisinde düşmanda, dostta çalışma yapıyor. Hem kahramanlık 
hem de ihanet çizgisi yürütülüyor. Yürütülen pratik dikkat 
çekiyor. Irak’ın durumuna kongrede bir eleştiri vardı. Yinelemek 
istiyorum. Çünkü hala devam ediyor. Irak’a giden kadro 
kesinlikle eğer güçlü değilse sınavda kalır. 
Oraya gönderilen kadro kendi sosyalitesine göre gönderiliyor. 
Sahanın sosyalitesine göre gönderilmiyor. Birkaç örnek vermek 
istiyorum. Bu sonlarda birkaç kadro gönderilmişti. Bağdat’a 
göndermemiz gerekiyordu ama arkadaş gitmiyor, Musul’a gitmek 
istiyor. Daha önce gönderilen kadrolarında çalışmaktan ziyade 
tedavi ihtiyaçları vardı. Tartıştığında çalışmaktan çok tedavi 
olmak istediğini söylüyor. PJAK Koordinasyonu bu durumu 
tekrar ele almalıdır. Gönderilen kadrolarla her yönlü 
tartışılmalıdır. Çünkü Irak gerçekten bir deniz gibi kadronun 
kaybolması zor değil. Gelenler farklı arayışlara giriyorlar. O 
yüzden bu nokta ciddi; hem genel örgütün durumuna bağlı hem 
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de gönderilen kadroların durumları aktarılırsa iyi olur. Orada 
partinin kurum, kuruluşları oluşturuldu. Ama bu oluşumlardan 
parti çok olumlu sonuçlar almadı. Genel toplantıda da ele 
alınmıştı. Daha ziyade parti maliyesi üzerine tasarruf var.oradaki 
partilerin alternatifiydi. Demokratik Irak için. Yine kurumlar 
demokratik bir yaşam için öyleydi. Ama bakıldığında bir ısrar 
yok. Yürütülen siyaset fayda sağlamıyor. Kadronun yürüttüğü 
siyaset dost düşman ayrımı yapmıyor. Kendi içerisinde yürüttüğü 
siyaseti dışarıda da yürütüyor. O yüzden sonuç alınmıyor. Mesela 
oradaki başka örgütlerin farklı siyasetleri var. Bir durum 
olduğunda hemen dost olabiliyorlar. Arkadaşlarda buna 
kanıyorlar. Kimlik yapmak için kurulan ilişkilerden kadro 
kaybımızda oldu. Yürütülen siyaset bu yüzden bize kaybettiriyor. 
PÇDK de yaşanan sorunları TJAK tan ayrı ele alamayız. Leyla 
ark. değindi ben fazla girmeyeceğim. Güneyli  kadrolar içinde 
yaşanan sorunlarda oldukça ciddi. Umutsuzluk, inançsızlık, 
dayatma farklı yöntemler çıkabiliyor. Arkadaşlar biliyorlar Irak’a 
müdahaleden önce bir karar çıkarılmıştı. Okulu bırakan 
arkadaşların devam edebileceklerine dönük. Çalışmaların 
gelişmesi içindi. Ama bazı şahıslarda bu ters döndü. Mesela 
Şirin’in durumu vardı. Öğrenci, gençlik çalışmaları için okula 
başladı. Ama gitti, evlendi. Kadro ölçülerinden kopuk yaklaşımlar 
çıktı. Xemrin’den bahsedildi. Siyasi okulumuzun üyesiydi ama 
çalışmalardan şu anda çekilmiş durumda. Okuma bahanesiyle 
çalışmalardan uzaklaşıyorlar. Bireysel yaklaşımlar çok çıkıyor. 
PAJK tan arkadaşların Derya arkadaşla tartışmalarını öneriyorum. 
Çünkü gerçekten  arkadaşın çalışmaları biliniyor. Verimli bir 
arkadaştır. Çalışmalardan ayrılması olumsuz etki yaratacaktır. 
Ayrıca bir çok bayan ark okula gitmek istiyorlar. Bu kadar 
yürütülmesi gereken çalışma varken tekrar düzene dönme istemi 
var. Bunun önünü almak gerekiyor. Önerim genel bir karar 
çıkarılıp okula gitmelerin olmamasının açıklanmasıdır. 
  
Emek arkadaş; Örgütsel yapılanmamızı bu süreçte ele almamız 
daha kapsamlı değerlendirmeye zemin sunan bir yandır. Çünkü 
sorunlar kapsamlılaşıyor, çözüm kendisini dayatıyor. Gelmeden 
arkadaşların düşüncelerini almıştık. Onları aktarmak gerekiyor. 
öncelikle Önderliğin durumuna karşı kadın hareketinin yaşadığı 
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pasifizm, kendi rengini koyamama, genel örgütü aktifleştirmede 
rolümüzü oynayamayışımız, yine eylemsellik konusunda bir 
pasifizm yaşanıyor. Demokratik eylem tarzının zengin 
kılınamadığı bunların tartışılması gerektiğini koydular. Yine 
kongreden sonra geçen 4 ay göz önüne getirildiğinde aslında 4 
aylık planlamanın bütün örgütlerimizi bağladığı halde işleyişin 
yerine getirilmeyişi, bu ortak işleyişin yerine getirilmeyişinin 
nedenlerinin tartışılması bundan sonrası için tüm kadın 
çalışmalarını bağlayan somut bir planlamaya gidilmesi gerektiğini 
belirttiler. Yine yaşadığımız örgütsel krizi aşamadık, devam etti. 
Bunun için arkadaşların bir önerisi kaçışların, istifaların, 
kopuşların bir dökümünün çıkarılarak analizinin yapılması 
yönündeydi. Bununla nedenlerin bilinerek doğru politikanın 
oturtulması gerektiğini yine PAJK olarak PKKnin yeniden 
inşasında yer alan bayan ark ,Kongre Gel’de yer alan bayan ark 
lar olarak yeniden yapılanma gündemine ne kadar girdik? 
savunmaları yaşadığımız sorunların çözümünde bir temel kaynak 
biçiminde ne kadar ele aldık sorusunun da tartışmaya ihtiyacı 
olduğunu arkadaşlar belirttiler. Yine ideolojik derinlikte, 
çalışmalarda kadronun ne kadar motive edildiği her çalışma 
açısından ele alınmasını belirttiler. Parçalı duruşun 
aşılamamasının temelinde aslında özgün mücadelenin herkesin 
kendi cephesinden ele aldığı yönünde arkadaşların düşünceleri 
vardı. Özgün olarak bazı eleştiriler vardı. Mesela siyasal 
gelişmelere dönük özellikle  basın politikası çok eleştiri konusu 
oldu. Bu konuda da kadın olarak önümüzdeki süreçte aktif olarak 
içine girmemiz gerektiği belirtildi. Önemli gündemler olmasına 
rağmen basınımız çok tali şeylerle geçiştirebiliyor. Önderliğimizi 
hedef göstermişlerdi, avukatlara saldırılar vardı, genel kurmayın 
bize yönelik açıklamaları oldu. Bunlar örnek verilerek basın 
politikasının tartışılmasını arkadaşlar belirttiler. Arkadaşların 
aktaracağım görüşleri bunlardı. Şimdi kendi değerlendirmelerimi 
yapmak istiyorum. Bence de kongre sonrası  gelişmeler aslında 
kongrenin ne kadar içselleştiği üzerinden değerlendirilirse daha 
somut olur. Çünkü kongre ortamına halkın katılımı, kadronun 
geniş katılımı, yaşanan sorunlar çok ciddi bir tartışma düzeyi 
açığa çıkarmıştı. Bence en büyük yetersizlik o anda da Önderlik 
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savunmalarının daha önce gündeme girmeyişi ve bunun üzerinden 
bir kongre geliştirmeyişimiz.Fakat yaşanan güncel sorunların 
değerlendirilmesi açısından çok önemli tespitler yapılmış, 
tartışılmıştı. En temel nokta kongre sonrası ortaya çıkan 
sonuçların ortak sonuçlar olarak sahiplenilmesinde açığa çıkan 
yetersizliklerdir. Kendine göre bakış açılarının sürdüğü 
kanısındayım. Bu genel kadro açısından da genel yönetimlerimiz 
açısından da öyledir.   
Bunun kongrede görülememesi boşluklar yarattı. Ben o zamanda 
tüzüksel ifadelerin çok önemli olduğunu düşünüyordum. Mesela 
kurultay yılda bir toplanacak dedik ama bunun altını fazla 
doldurmadık. Bunun tüzüksel ifadesini, işleyişini oturtmadık. 

Kadın hareketinde ciddi parçalanmalar var bu bizi daha 
önce neredeyse sağ eğilimle birlikte bütün kadın hareketini ele 
aldıran noktaya götürmüştü. O noktada saldırılar gelişmişti kadın 
hareketine. İçteki parçalanmayı da giderek derinleştiren bir nokta 
haline gelmişti.  Bu tespitleri de yaptık. Bunun üzerinden 
değerlendirmelerde yapıldı. Kongre Gel birinci kongresinde 
işleyişte açığa çıkan boşlukların bizi nereye götürebileceği 
noktasında değerlendirmelerde oldu. Fakat biz bu sorunları 
karşılayacak örgütsel mekanizmaları çok fazla oluşturmadık. 
Şunun da payı var; yaşanılan parçalılık aslında öyle bir düzeye 
gelmişti ki aslında herkesin kendi cephesinden halletmesi biraz  
çözüm olarak da görülmüştü. Ben de öyle değerlendiriyorum. 
Ortaya çıkan mekanizma biraz onu yansıtıyor. Çünkü dört aydır 
bir araya gelemedik. Bunun çok fazla tüzüksel dayatıcılığa 
dönüştürebileceğimiz noktalar da olmadı. O anlamda ideolojik 
kimlikte ortaklık en genel çözüm yoluydu. Fakat bunun üzerinden 
çok farklı yöntemlerimiz  olamaz. Kadın olarak biz kadın kurtuluş 
ideolojisi çatısı altında birleşme bu çatı altında bir faaliyet 
yürütmek içinde bir söyleme zaten gidilemezdi. Bu zaten 
kendisince inkarı  anlamına gelecekti. Fakat pratikleşmedi. O 
zaman şöyle bir sonuç olması gerekiyordu. Ya herkes gerçekten 
kendi cephesinden dört dörtlük kadın kurtuluş ideolojisini 
anlayacak, yaşamsallaştıracaktı. Ki aslında bu ben merkezci  
yaklaşımında devamı olacaktı.  Ya öyle olacaktı. Yada boşluklar 
kendisini sürdürmeye devam edecekti. Bu parçalılık kendisini 
sürdürmeye devam edecekti. Birinci şıkkın ben çok fazla  
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gerçekten geçtiğimiz süreç açısından bir bütünen inkarı 
anlamında söylemiyorum. Önümüze sorun olarak çıkan noktalar 
açısından bu yaklaşımın belirleyici olduğunu düşünüyorum. 
Kendisini  ideolojik yaklaşımda ben merkezci ele alan, ben 
merkezci değerlendiren her çalışma sahası açısından bu böyledir. 
Daha ideolojik yaklaşımlar dışında açığa çıkan sorunlar açısından 
belirtiyorum. Şuan bir arada da olamazdık ve tartışamazdık. 
Sorunlarımızın ağırlıklı bundan kaynaklandığını düşünüyorum. 
Aslında ideolojik tartışmalar genel hareketi  bağlar, ideolojik 
yoğunlaşma kadın hareketi açısından çok fazla ortaklaşmıyor. 
Yani kadın hareketi açısından ideolojik tartışmalarımızda 
ortaklaşmadı. Mesela içinden geçtiğimiz süreci değerlendirirken 
süreci nasıl aşacağımıza dönük bir yaklaşım belirlemedik. Biraz 
parçalılık oldu. O noktada parçalılığın olması en temelde 
kaynağını oradan alıyor. İdeolojik tartışmalar özellikle  sürecin 
sorunlarını ele alış tarzı, mesela bir yeniden yapılanmaya bakış 
açısının farklı olması kaynağını ideolojik bakış açısının farklı 
olmasından alır. Güncel sorunları ele alış tarzı kaynağını nereden 
bakarsak bakalım pratikte açığa çıkan sonuçlar kaynağını 
ideolojik tartışmalardan alır. İdeolojik bakış açısının 
farklılığından alır. En başta bunun platformunu gerçekten 
oluşturamadık. Bir Kongre Gel toplantısı bizim açımızdan, bütün 
kadın hareketi açısından bağlayıcı olabilir. Fakat özgün bir 
toplantı yapamadık. En başta bunun temel bir  ihtiyaç olarak  
görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa çok ciddi tehlikelerin 
de önümüzdeki süreçte devam edeceğini düşünüyorum. Bu 
olamadığı için yerine getirilmesi gereken bazı görevlerde  yerine 
getirilemedi. Önderliğin mesela istemi vardı.  Bütün örgüt 
açısından çok belirleyici konumda olan arkadaşlar vardı. Bunları 
özeleştiri sürecine sokma istemi vardı. Bu noktada bizim 
pozisyonumuz çok net olmadığı için, çok ortak bir irade 
olamadığımız için, bunu başaramadığımız için, bunun 
gerçekleşmemesi,  yerine getirilememesi  genel kadroya 
inançsızlık olarak yansıdı. Bu pozisyonun da çözümlenmesi 
gerekiyor. Kadro yapısı açısından da bakıldığında kendini 
bireylerin duruşuna göre ayarlayan, ona göre kendisine pozisyon 
biçen hatta kalıp kalmamayı ona göre ayarlayan o noktada aslında 
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Önderlikle, ideoloji ile bağlarını son derece zayıflatmış olan 
kadro duruşunun da tabi ki çözümlenmesi gerekiyor. Ama bizim 
pratik duruşumuzun da sorunların büyümesinde 
giderilememesinde neye yol açtığını gerçekten biraz daha 
çözümleyip, bundan sonraki sürece öyle yönelmemiz gerekiyor.  
Ortak irade olamadık. Ortak hareket edemedik. Buda bakış 
açısındaki parçalılığı devam ettirdi. Herkesin kendi cephesinden, 
kendi bulunduğu zemininden olaylara bakması (bir bütünen değil 
tabi öyle olsaydı onu vurgulama gereği duyuyorum bu noktada 
böyle yersiz şeylerin yaşanmasını istemiyorum) fakat sorunların 
büyümesine neden olan bir yan olarak belirtiyorum. Kendi 
cephesinden bakış açısı devam ettikçe bu örgüt içinde aslında 
yeniden yapılanma sürecinin gelişmemesi gibi bir tehlikeye yol  
açtı. Tek avantaj olarak şunu görüyorum; kongrede PAJK’ın ilanı 
aslında kadın hareketinin bundan sonraki kendi iradi duruşunu 
açığa çıkarmada kendi örgütlenmesini oluşturmasında büyük bir 
avantaj yarattı. Bir parti olarak ilana gitme aslında Kongre Gel 
mekanizmasından tutalım genel mekanizmaya ve örgütlenmelere 
kadar katılım tarzımızın belirlenmesini,  kendi iradi duruşumuzu 
savunmalardan anladığımızı yaşamsallaştırmada biraz daha kendi 
irademizi yansıtma noktasında şeyler açığa çıkardı. Bu bir 
avantajdı. Yeni eşgüdüm olarak tanımlama, bu bir avantajdı. Ama 
tüm bunlar bizim yaklaşımlarımızla ortaklaştığında geçmişin 
parçalı duruşlarının hala giderilememesinin hala o diyalog 
ortamlarının yakalanmamasının geçmişte yaşanan kopuklukların 
işte çeşitli tepkilenmelerin yarattığı zeminlerle birleşince tüzükte 
yer alan kadın hareketini ortaklaştırmaya dönük açık zeminleri 
kullanmaya değil  de koparmaya dönük zeminlerin kullanılmasına 
götürdü. Bizim açımızdan ciddi değerlendirmemiz gereken, 
özeleştirisini verilmemiz gereken bir noktadır.  Bu Önderliğe 
verilen bir tekmile kadar  yansıdı. Bu insanı çok zorlayan bir 
nokta. Bu ciddi bir çelişki olarak da ortaya çıkıyor. Bizim her 
gittiğimiz yerde sorulan bir nokta. Arkadaşlar soruyorlar bu 
tekmil neyin nesidir. Bu yapıya çok değişik bir şekilde yansıyor. 
Yapıya yansıması bir yana, Kadın hareketi olarak kendi 
tekmilimizi verme durumumuz bile gelişmedi. Böyle bir 
mekanizmaya bile gitti bu kopukluk. Şu noktaları bence çok 
karıştırdık. Eleştirmekle birlikte bir bütünen örgütsel yapılanmayı 
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ret etmek. Bu PAJK içerisinde de  savunmacı bir yaklaşıma 
götürdü. Hem koşullardan kaynaklı Kongre Gel’e yeteri kadar 
katılımı sağlayamama, hem de dış saldırılar bu süreçte en çok 
kadın ve gençlik üzerinde yoğunlaştı ki bu son toplantıda da 
öyledir.  Yaşanılan süreç, genel örgüt açısından 
değerlendirdiğimizde merkeziyetçi yaklaşımın güçlendirilmesiyle 
aşılmaya çalışıldı. Bu yapılacak en büyük hatadır. Önderlik 
nihilizmin çözülmesi açısından en büyük eleştiri olarak şunu 
koyuyor. Diyor ki:  içinden geçilen kritik süreçlerde nihilizmin en 
büyük hatası merkeziyetçiliğe yönelmesidir. Bugün de öyledir.   
Bu gün de en çok zorlandığımız nokta, hareketi Türkiye’de 
kitleye dayandırmadığımız için şu anda rantçılık almış başını 
gidiyor. Bizim içimizde de öyledir. Bizim açımızdan en fazla 
zorlandığımız nokta  budur. Örgüt içi demokratikleşmeye 
zorlamada, bunun kadro zihniyetini, yönetim zihniyetini 
oluşturmada, kadının ortak iradesini en başta geliştiremediğimiz 
için bu ciddi bir dönüşüm açığa çıkarmadı. Ve bunun parçalara 
yansıması da aynı biçimde oldu. Şu an da yeniden yapılanma ve 
parçalar açısından baktığımızda Türkiye’de en fazla baskı altında 
tutulan kadın ve gençliktir. Yeniden yapılanma sorunları 
içerisinde en  çok tartışma noktası olan konular özgür kadın 
birliklerinin örgütlenmeleridir. Biz bunu bu süreçte başaramazsak 
bu süreçte adımlarını atamazsak, belki güncel bazı sorunların 
çözümlenmesi anlamında değerlendirildiğimizde bize çok 
çözümlüyormuşuz gibi gelebilir ama uzun vadede 
değerlendirdiğimizde   koskoca bir  hareketin  demokratik 
yapılanmasını sekteye uğratabiliriz. O anlam  da dış sahalarda 
gerçekten ranta açık kapıların önünü alamayacağımız  gibi bir 
kaygıyı kendim yaşıyorum. Bu süreçte Türkiye açısından 
değerlendirdiğimizde AB yakın çizgilerin son derece hareketli  
olması sözkonusu. Bizim buna dönük ciddi bir tavrımız olacaksa 
bunun kitle örgütlenmesi ile önünü almaktır. Sadece yaptığımız 
şudur eylemliliklerde Önderliği merkez  alan söylemleriyle öne 
çıkarmak bu anlamda halkın talepleri açısından Önderliğin 
konumunun ne anlam ifade ettiğini biraz daha söylemektir. Ama 
bunu örgütsel bir yapıya kavuşturamıyoruz. Bu kendi içimizdeki 
örgütsüzlükten  sistemsizlikten yaşanılıyor. Bu anlamda  özgür 
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kadın birlikleri yapılanmasını ele almadığımızda  şöyle bir şey 
açığa çıkıyor kongrede tartışıldı. Bir yıllık yapılanmasını PAJK’ın 
yürütmesi gibi bir  misyonda biçildi. Bunlar sistem olarak 
Önderliğe tekmili de verilen şeyler.  En genel anlamda tartışıp 
karar aldığımız noktalar. Böyle bir şeyde gelişti. Ama şunun 
mekanizmasını neden oluşturamadığımız noktasında ben 
soruyorum. Çeşitli sahalarda kadın çalışmaları açısından da 
yaşanan şeyler en son bilgilenme merceği oluyordu. Bir diyalog 
kurulmuyordu. Ortaklaştırmayı yaşayamadık. O noktada heval 
Ronahinin yaptığı iktidar mantığı  perspektifine katılıyorum. 
Gerçekten kadın açısından kadın hareketinin ortak bir sisteme 
kavuşması açısından en çok önümüze dikilen ve en çok bizi 
sekteye uğratan mantık iktidarcı mantıktır. Genel  hareket 
içerisinde yaşanan sorunların ne olduğunu  görmemize  rağmen  
kendi içimiz de aşamayış mantığımızdır. Bu anlamda bazı şeyleri 
aştırarak ele almak gerekiyor. İlkesel bir yaklaşım  olarak 
demokrasiyi  sürekli ön planda tutma sürekli kadronun katılımını 
ön plana çıkarmak ayrı bir noktadır. İdeolojik yanılgılarla ortak 
mücadeleleri yürütmek ortak irade açığa çıkarmak çok ayrı bir 
noktadır. İkisini birbirine karıştırıp kendi yetmezliklerimizi çünkü 
ortak bir sistem olmayınca ortak tartışmalar olmayınca  ideolojik 
tartışmalarda zenginleşmiyor. Biz bu parçalı duruşumuzun açığa 
çıkardığı yetmezlikleri bu seferde yöntem zayıflıklarına düşerek 
yaşıyoruz. Böyle devam ederse kan kaybımızı önleyemeyeceğiz. 
Hem içte önleyemeyeceğiz hem de dıştaki ranta açık kapıları 
gideremeyeceğiz. Süreç açısından  çıkış kapısı olarak ele 
aldığımız kararlarımız bizi tartışmaya soktu. Çok geri yaklaşımlar 
var. mesela özgür kadın birliklerinin örgütlendirilmesi önünde 
çok ciddi engel olarak çıkan yaklaşımlar vardı.  Biz bunları süreç 
sorunları bazında ele alıp değerlendirirsek  süreç sorunları olarak 
bağlantısını kurup değerlendirip haklılık payı verirsek o zaman en 
ilkesel yaklaşmamız gereken bir süreçte en politik tutumlara 
düşmüş olacağız. Bu nokta da parçalılığımız çok fazla etkiliyor. 
Bu anlamda kopuklukların giderilemediğini ve içinden geçtiğimiz 
süreçle birlikte değerlendirdiğimizde  geçmişe göre daha fazla 
tehlike arz ettiği tespitine gitmek gerekiyor. 5. kongre sürecine 
göre daha fazla bir tehlike arz ediyor.  Bu anlamda önderliğin 
koma Jİna bilind perspektifini çok önemli görüyorum. Bütün 
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kadın yapısı ve örgütlenmelerini bağlayan ortak platformlarımız 
mutlaka olmalıdır. Her parçayı kendi içindeki anlayış, denge ve 
zorlanmalarla başbaşa bırakmak aslında bize en fazla 
kaybettirecek noktalardan biridir. Bunun ötesinde eleştirmek 
istediğim noktalar vardı, ama şimdiye kadar ortak bir tartışma 
zemininin olmayışı benim sorunları dile getirmem önünde bir 
engel yaratıyor diye düşünüyorum. En temel zayıflığın  bu olarak 
açığa çıktığını  belirtiyorum. Diğer bir nokta, kadroya yaklaşım 
açısından yine arkadaşların tartışmada belirttiği bir nokta vardı. 
Kadroyu ele alış tarzı. Düzenlemelerin çok sorun yarattığı, bir 
yerden düzenleme yapıldığı diğer bir yerden ret edildiği böylesi 
düzenlemelerde  koordinesiz yada farklı yaklaşımların, herkesin 
kendi cephesinden yaklaşımının kadroda bir güvensizliği, 
inançsızlığı geliştirdiğine dönük yaklaşımlar vardı. Bunların 
değerlendirilmesi gerektiğini  arkadaşlar söylüyorlardı. Bununla 
ortak ele almadığımızı düşünüyorum.  Bu noktalarda dönem 
dönem  yaşanan sorunlar oluyordu. En genelde sürecin açığa 
çıkardığı kadro gerçeği, sürecin açığa çıkardığı ihtiyaç var. Bu 
ortak sorunların tespitine gitmeden, birbirimize yaklaşım 
sorunları derinleştiren bir nokta olarak açığa çıkıyor. Bir HPG  
çalışmalarına yaklaşımdan tutalım, genel bir kaçış eğilimi var. Bu 
eğilime karşı ortak mücadele etmek ayrı bir noktadır  ama bunun 
örgüt bazında örgüt şahsında değerlendirmek çok ayrı bir 
noktadır. Dönem dönem böyle hatalara düşüldüğünü 
düşünüyorum. Açığa çıkan pratik bana bunları söyletiyor. Yine 
alan ihtiyaçları açısından dile  getirilen söylemler oluyor. İşte 
kadro ihtiyaçları dile getiriliyor. Ama en genel kadro 
zorlanmasının mevcut kadro sorunlarının her yerde yaşandığı 
gerçeğini kabul ederek biraz da bu süreçte ona gitmek gerektiğini 
düşünüyorum. Her alanın kendi içerisinde uzun vadeli  kadro 
yaratma politikasını oturması gerektiğini düşünüyorum. Buda bizi 
çok ciddi zorlayan noktalardan biridir. Örgütlenmelerimizi karşı 
karşıya getiren noktalardan biride oluyor. Çelişkilerimiz şu 
olmuyor. Kürt sorunu çözümünde şu yolu izleyelim üzerinden 
olmuyor. İzlenecek yolun farklılığı üzerinden  olmuyor. Böyle 
dile gelmiyor düşenceler. Mantık yapılanmalarımızın farklığından 
ve herkesin kendi bulunduğu cepheden  sorunları elealış, ona 
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anlam yükleme ve birilerine de kuruculuk misyonu yüklemekten 
kaynaklanıyor. En temel sorunumuzun bu olduğunu 
düşünüyorum. O yüzden ihtiyaçlarımızı ortak tartışamadığımızı 
düşünüyorum. Mesela şunu sorgulatıyor; bir PAJK açısından 
düşündüğümüzde bir taraftan böyle bir mekanizma oluşturma bir 
taraftan da bilgilendirmenin en son ulaştığı yer o, ama hesap 
sorma mekanizması açısından da kongrenin  ele alış tarzı ve 
kongrede ulaşılan kararlar düşünüldüğünde  ilk karşıma çıkacak 
olan PAJK  yapılanmasıdır. Bu süreçte dışardan da çok 
gündemleştirildi, tasfiyeci ilan etmeler vb. şeyler de oldu. bunlar 
aslında  yeniden yapılandırma dinamiğini bastırmaydı. Ben öyle 
değerlendiriyorum. Kadın ve gençliğin yaşadığı sorunlar ne 
olursa olsun yönelim yöntemi anlamıyla  bu süreçte geliştirilenler 
biraz kendi içimizde geliştirilen demokratikleşme dinamiklerini 
bastırmaya dönüktü. Yoksa sorunlar her yerde aynı düzeyde 
yaşanıyor. Fakat bu süreçte öyle geldi. Bizim kendi içimizde ki 
bu kopukluklarla birleşince  eleştirileri yerli yerine 
oturtmamalarla birleşince ben PAJK ta çok ciddi bir  büzülmeyi  
görüyorum. Bu anlamda bizde kendi içine büzülme gelişti. Biz 
aslında saldırıları hem kendi içimizdeki yaklaşımlarla kendi 
ideolojik organımızı buna PAJK koordinasyonundaki 
arkadaşlarda dahil bu süreci tahlil edememek açısından bizlerde 
dahiliz fakat biz en başta bunu içe büzdük. Bu ortak mekanizmayı 
yaratmamakla biz bunu çok fazla  içe büzdük diye düşünüyorum. 
Bunu aşamazsak  önümüzdeki süreç açısından çok ciddi 
zorlanmaları  yaratacağını da  düşünüyorum. Bu açıdan başta 
burada başlamak üzere parça perspektiflerini de dış saldılar 
merkeziyetçi eğilim, başta kadın ve gençliği dışta tutmaya dönük 
gelişiyor. Rantçı eğilimler daha çok bunun üzerinden kendisini 
oturtuyor. Çünkü kitleye gidebilen gençlik ve kadın 
çalışmalarıdır. Buraya dönükte bu temelde bir perspektifle 
yaklaşım ve kendi özgün mücadelemizi net ortaya koymazsak bu 
süreçten sonra karşısında savaşmakta daha çok zorlanacağımız 
merkezi yapılar ve bunun üzerinden kendisini besleyen rantçı 
çevreler olacaktır diye düşünüyorum. Bu anlamda 
demokratikleşme, hem bizim kendi örgütümüz içerisinde 
Önderlik çizgisinde yürüyebilmenin garantisidir. Bunun en temel 
dinamiği de ortaklaşabilmemiz ortak bir mekanizmaya 
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kavuşabilmemizdir. Bunun ciddiyetini vurgulamak açısından 
belirtiyorum. Belki çok genel doğrulardır ama içinden geçtiğimiz 
süreçte en yaşamsal  olduğunu hissettiğimiz doğrulardır aynı 
zamanda. Hem burada bunu oturtmakta hem de dışta bunun 
mücadele perspektifini vermede ortaklaşmamız gerekiyor. En 
temel ilkemiz bu olmalıdır. Bunun dışında pratik noktalarda 
ayrışmalar olabilir pratik bir sorunu ele alış tarzında ayrışmalar 
olabilir fakat burada ortak bir mekanizma oluşturmak gerekiyor, 
biz bunu çok yaratamadık. Neden, çünkü özgür kadın birliklerinin 
şöyle bir perspektifle ele aldık dedik parça örgütlenmelerimizdeki 
bütün kadın örgütlenmelerimizin bir araya geleceği ortak iradesini 
genele yansıtabileceği ki demokratikleşmenin özü budur, kadın 
partileşmesini de Önderlik böyle koydu. Genel anlamda 
demokrasi kadın için birebir bir demokrasi olmayabilir dedi. 
Toplumsal  cinsiyetçiliğin yarattığı bakış açısını zihniyetini onun 
üzerinden şekillenen erkeğe dayanan ideoloji, gerçekten bu 
süreçte çok fazla görmemeden kaynaklı başta burada böyle bir 
şeye gidemedik. Başta biz burada ortaklaşamadık. O yüzden 
verdiğimiz perspektifler hep havada kaldı. Burada ki sorunlar 
yada benzer mantıki gelişmeler buranın yansıması değil her 
alanın kendi içinde bir gelişim diyalektiği var. ama o gelişim 
diyalektiği ve burada aşılamayan sorunlar, verilemeyen doğru 
perspektifler alanlara yansıdığında bunların ikisi aslında yeniden 
yapılanmayı sekteye uğratıyor. En başta bunu gidermek 
gerekiyor. Bu anlamda şey kargaşası yaşanıyor. Genel 
örgütlenmelere katılım tarzını belirlemede cins mücadelesinin 
genel örgüt açısından neyi ifade ettiği kendi ortak irademizi ve 
ortak katılımımızı  belirlemede ben bu toplantı örneğine dönerek 
vermek istiyorum. Bunu çok algılayamama var. ama biz bunu 
örgüt içerisinde yapamadığımız oranda da biz ne örgüt içi 
demokrasiyi gerçek anlamda kendi ortak irademizle 
gerçekleştirebiliriz buna dönük katkılarımızı sunabiliriz ne de 
parçalarda başını alıp giden rantçılığa karşı mücadele edemeyiz. 
Bu noktayı en başta görmemiz gerekir. Biz burada bunu 
oturtamazsak parçalarda şunu söyleyemeyiz. Kadın örgütlerimiz 
açısından ortak bir mekanizma olmalı şöyle bir paylaşım 
ekseninde birbirinize şöyle yaklaşın iktidar mantığıyla ele 
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almayın diyemeyiz. Bunu burada yapamadığımız için orada da 
yapamıyoruz. Bu noktada çok ciddi zorlanmalar açığa çıkıyor. O 
yüzden Koma Jina Bılınd perspektifi açısından en temelde benim 
ele alış tarzım bunun üzerinden şekilleniyor. Görüşme notu 
tartışıldığında da  hemen hemen  PAJK’taki bütün arkadaşların 
ortak görüşü şuydu. Önderlik tarafından verilen şimdiye kadar 
yaşanan örgütsel boşlukların giderilmesine dönük bir 
perspektiftir. Birliği de partiyi de red etmeyen çünkü parti yada 
birlik yetmiyor diyordu Önderlik. Bunlarında üzerinde kadının 
ortak iradesini tüm örgütler açısından bağlayan bir ideolojik 
yapılanmayı da bağlar. Bu platform aynı zaman da bir PAJK 
üstüdürde. Bu platform Kongre Gel’de yer alan bayan 
arkadaşlarında üstüdür. Aynı zaman da bizim bu çalışmalarda yer 
alan bayan arkadaşlarında üstüdür. Parça çalışmalarımızda yer 
alan bayan arkadaşların üstüdür. Bu anlamda bir çalışmanın diğeri 
hakkında eleştiri yapabilme düşünce  öneri yapabilme ve kararlara 
gidebilme platformu oluşabilmesinin gerektiğini düşünüyorum. 
Bu çalışmalarında ayrışmasını ret etmiyor. Bir çalışmanın diğeri 
olması anlamına da gelmiyor. Bütün örgütlerimizi bağlayan bir 
organ. Çünkü şunun garantisi de yoktur. Herkes kendi cephesinde 
kendi misyonunu bulunduğu noktada yerine getirmiş bir 
tanımlamayı çok fazla aşamıyoruz. Siyasal bir örgütlemedeysek 
oradaki tek karar gücü gibi yada ideolojik bir örgütlenmede isek o 
şekilde askeri bir örgütlenmedeysek ele alış mantığını 
aşamadığımız için bütünlük oradan da açığa çıkmıyor. Bu 
anlamda ne ideolojik çalışmanın bütün ortak iradeyi ele alacak 
ortak platformlarımız olmazsa yansıtma şeyi yoktur. zayıf bırakır. 
Örgütlenme ona dönük olabiliyor. Ama böyle bir ortaklaşmanın 
olmaması zayıf bırakır. Siyasi askeri alan içinde bu böyledir. O 
yüzden öncelikli olarak  en başta böyle bir düzenlenişe gitmemiz 
gerekiyor. Bu konudaki düşüncelerimi yeniden yapılanmada dile 
getirmek istiyorum. 
Derya arkadaş; Kadın sorunlarını giderme  konusunda genelde 
arkadaşların belirtiklerine katılıyorum.  Böyle bir çalışmanın 
yönetiminde ilk defa yer almamdan kaynaklı kendi açımdan da 
yaşadığım zorlanmalar var. kadın hareketinin bir bütün kendi 
içerisinde yaşadığı ciddi parçalanmışlığın, örgütsüzlüğün içine 
girdikçe daha yakından görmenin, tanımanın  psikolojik olarak 
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yarattığı çok ciddi rahatsızlığını yaşıyorum. Böyle bir dönem 
şunu hep kendime sordum acaba gerçekten bu kadar ağır 
sorunlarla karşı karşıya olduğumuz bir  dönemde bir de kadın 
hareketi bu kadar parçalı bu kadar örgütsüz gerçekten manevi 
olarak güç alacağım bir örgütlülük de çok fazla yok ortada. 
Gerçekten bu sorunların altından kalkmada ne kadar başarılı 
olabiliriz. Buna ne kadar kendimizi katabiliriz ne kadar iddialı 
olabiliriz sorusunu bir çok defa kendime sormakla karşı karşıya 
kaldım açıkçası. Şu anlamda değil. Kendimi geriye çekip 
çalışmalara katmama anlamında değil. Ama bunun insan üzerinde 
yarattığı korkunç bir psikolojik baskı var. Geçmişte de biz bu 
sorunları yaşadık yaşıyorduk da. Belki bu boyutlarda değildi ama 
en azından kadının kendi içerisinde oluşturduğu bir örgüt iradesi 
vardı. Bir çok sorun karşısın da çok daha güçlü mücadele 
etmesini beraberinde getiriyordu. Bireyler düzeyinde de bu 
böyleydi örgüt açısından da bu böyleydi. Fakat geldiğimiz 
aşamada maalesef böyle bir durum yok. Bu çok acı verici bir 
durum. İnsanı oldukça zorlayan bir durum. Ama böyle bir 
gerçeklikte var. kongreden bu yana olan boyutları bende bir kaç 
hususla değerlendirmek istiyorum. Yaşanan zorlanmalar orada da 
tespit edildi. Kadın hareketi açısından bu örgütsüzlüğün bu 
parçalılığın iktidar mantığının tümden kadın hareketi içerisinde 
içselleşmesi, erkeğe benzeşmenin ortaya çıkarttığı sorunlar örgüt 
olarak bizi nereye götürdüğü boyutları detaylarıyla tartışılmıştı. 
Geliştirdiğimiz çözümlerle kadın hareketinin kendi sistemini 
yaratmada tam olarak ona cevap verecek bir örgütü yaratamadık. 
Genel hatlarıyla kongrede açığa çıkan modele inanıyorum, 
katılıyorum da. Fakat bu modelin kendi içerisindeki sistemi 
yaratmada çok içini dolduramadık. Savunma yeni gelmişti. Çok 
özümsenemedi üzerinde tartışılamadı. Önderlik’te bunu fark etti 
onun için hep bize şunu da söyledi acele etmesinler tartışsınlar. şu 
anda da Önderlik koma jina bilind modelini dile getirdi. Biz kendi 
kongremizde  özgür kadın kurultayı olarak  isimlendirdik. Şunu 
tekrardan yapma hatasına  düşmememiz gerektiğini 
düşünüyorum. İşte çok acele ederek şöyle tanımlayalım şu kalıba 
koyalım şöyle sınırlar içerisine koyalım yaklaşımına çok fazla 
katılmıyorum. Çünkü  hep tanımlayamadığımızdan içini iyi 
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dolduramadığımızdan daha sonraki süreçlerde  pratik içine 
girdikçe yine boşluklar olduğunu görüyoruz. PAJK açısından da, 
sadece bir kadro çalışması ideolojik çalışma merkezi onu bu 
biçimiyle mi tanımlayacağız. Önderlik ısrarla dile getirdi acele 
etmesinler, kendilerini tanımlasınlar. Tanım getirsinler. Eğer salt 
bu boyutlarıyla ele alırsak DAB gibi marjinal bir örgüt kendi 
içinde tartışan konuşan üreten yazan çizen bir çalışma mı olacak. 
Tüm kadın hareketinin içerisinde ideolojik olarak yönlendirme 
rolünü oynayabilecek bir hale mi gelecek. Bir çok boyutuyla 
insan bu soruları kendisine sorup pratikte ortaya  çıkan sorunlarla 
birlikte ele alındığında da o açıdan bizim çok daha ciddi bu 
tartışmaları yoğunlaştırmamız çok daha objektif gerçekliğimize 
ve realitemize göre bir sistemi yaratmamız gerekiyor. Bu gerçek 
olan bir şey. Pratikte yaşanan sorunlar boyutuyla da ele aldığımız 
zaman en azından bizi zora sokmayacak kadının örgütlü iradesini 
açığa çıkartacak bir sistemi kendi içimizde yaratmamız gerekiyor. 
Ben buna da inanıyorum. Heval Ronahi bir nokta belirtmişti. Ben 
bunu çok önemli görüyorum. Bizim sistemimizde boşluklar 
olabilir eksiklikler olabilir biz sistemimiz de kendimizi çok doğru 
tanımlayamamış olabiliriz ki kongrede bu konuda çok eksik 
konular kaldı.  ama kadın hareketinin yıllardır yürüttüğü 
mücadele ile birlikte kendi içerisinde geliştirdiği anlayış, bir 
gelenek ve kültür var. insana çok acı geliyor. Ama sanki bu 
süreçte bunların hepsini  unuttuk gibime geliyor. Adeta unutuldu. 
Aramızda tüzüksel bir mekanizma olmasa bile ben  bir çalışma 
sahasındaysam diğer çalışma sahasına kendi çalışmalar hakkında 
bilgilendirme yapma görüş sunma ve almaya dönük bir yaklaşım 
belirleme bunlar çok fazla gelişmedi. Adeta o geleneğimiz, 
kültürümüz bizi var eden temel olan ki bunlar tüzüksel 
bağlılıklardan çok daha önemlidir ama bunların bir tarafa itilmesi 
bizi hareket olarak oldukça zorlayan bir duruma soktu. En başta 
buradan bazı şeyleri sökmemiz gerektiğine inanıyorum. Biz farklı 
bir çalışma sahasında da olabiliriz. Hiç PAJK’la yada Kongre Gel 
ile alakamız da olmayabilir ama ben kadın isem bir yerde bir 
çalışma içerisin de isem benim kadın hareketinin tüm 
çalışmalarına karşı sorumluluk duyacak bir pozisyonda olmam, o 
konuda öyle bir yaklaşım içerisine girmem, öyle bir çalışma 
tarzını yakalamam gerçekten gerekiyor. Bu çok önemli. Bu 
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noktada çok daha fazla duyarlı yaklaşan bir yaklaşımı 
geliştirmemiz gerekiyor. çok ciddi zayıflıkları  görüyorum. Bir 
bu, ikincisi kongremizde sistem boyutunda ciddi eksiklikler vardı. 
Ama farklı zeminlerde tartışma konusu yapmak tartışılır hale 
getirmek sanki sadece bunu diyelim  bir özgür kadın birlikleri 
açısından kongre bileşimi koordinasyona verdi bu kongreden bu 
yana çok ciddi bir tartışma konusu olarak hep karşımıza çıktı. İşte 
özgür kadın birlikleri koordinasyona niye verilmiş özgür kadın 
birliklerini koordinasyon niye örgütlüyor biçimiyle farklı 
ortamlarda farklı zeminlerde arkadaşlar dile getirdiler. Yanlışları 
da olabilir. bu konuda çok doğru kararlara gitmemiş de olabiliriz. 
Bunlar hiç düzeltilmez diye de değil. Ama bunları bizim kendi 
tarafımızdan tartışmaya koymak çok yıpratıcı oldu. biz bunu 
kendi zeminimizde çok daha güçlü tartışıp giderilmesi noktasında 
birbirimizi daha çok zorlayabilirdik. Bunu yapabilirdik ısrar 
edebilirdik. Ama bunu erkek zemininde tartışma konusu haline 
getirmek çok zedeleyen bir durum haline geldi. Niye buna ihtiyaç 
duyuyoruz. Bunu farklı yerde farklı gündemde dile getirmek 
tartışma konusu yapmak neyi çözüyor. Bir çözüm getiriyor mu, 
getirmiyor. Süreç açısından çok zorlayıcı oldu. aşağıdaki 
toplantıda dile getirdim. Bir tekmil verildi. Bütün toplantılarda 
karşımıza o tekmil çıktı. Kadın hareketi hedef haline geldi. Ben 
orada çok zorlandım. Kadın hareketini bu biçimiyle gündeme 
getirmeye, hedef haline getirmeye bütün tepkileri kadın 
hareketine yöneltmeye kimin hakkı var? ideolojik olarak, siyasal 
olarak, örgütsel olarak çok yanlış yapmış olabiliriz. Pratiksel 
boyutta da yanlışlıklar olabilir bunun da mücadelesi  
yürütülebilinir. Bu kadın hareketiyle birebir tartışılabilir. Ama 
sanki bir dönemin bütün başarısızlıkları PAJK kendisini ayrı 
görüyor ondan kaynaklanmış gibi karşımıza çıkması birey olarak 
bu beni çok kırdı. Hala kabullenemiyorum. İçselleştiremiyorum 
bu durumu. Pratikte bazı sorunlar olabilir biz bunları çözebiliriz. 
Bu konuda diyolaga birbirimizi kapatma  birbirimizin önünü alma 
gibi bir yaklaşım içerisinde olamayız. İnsanların çalışma istemini, 
zevkini kıracak bir pozisyona giremeyiz. Önderliğin gündemine 
konulacak bir duruma gelinmesini hala kabullenmiyorum. Hala 
kendime gelmiş değilim, hala kabullenemiyor ve 
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içselleşiterimiyorum. Yapılan bütün toplantılarda arkadaşlar açık 
söylediler. Ben aşağıda da söyledim burada da söylemek 
istiyorum. Kadın hareketi geçmişte yaşandığı gibi  yine sorunlarla 
karşımıza çıkarsa biz kadın hareketini kabul etmeyiz. Kim olursa 
olsun.  Arkadaş yapısı çok net. Arkadaş yapısının kadronun 
halkın istemlerini çok fazla görmek istemiyoruz. Askeri birliklere 
çok fazla bir şey tartışılmak yada  yansıtılmak istenmiyor 
deniliyor öyle de değil. Çok bilinçli çok sorgulayan yaşadığımız 
sorunların adını çok gerçekçi koyan bir arkadaş yapısı var. Orada 
bile arkadaş yapısı çok net tavırlar koydu.  Biz kadın hareketi 
olarak erkeği olsun kadın hareketi aynı sorunlarla önümüze 
çıkarsa  kim olursa olsun alsa kabul etmeyiz. Şimdi böyle bir 
durum var. çalışmalarla içerisinde bir bütünselliği yakalamada 
söylediğim gibi sorun bir sistem sorunu bunu kendi yerinde 
çözme noktasında ısrarcı olamıyorsak çözüm geliştiremiyorsak 
bunun farklı zeminlere taşıyorsak  bu bizim için çok ciddi bir 
zaaftır. Bu süreçte  bu zaafların üzerinde çeşitli politikalar yapıldı. 
Bizi Kongre Gel’de ki arkadaşları, yeniden inşayı, kadroyu da 
zorladı. Bunu görmemiz gerekir. Bütün kaygılarımız, 
hesaplarımızdan politikalarımızdan bir çok şeyimizden çok daha 
bağımsız bir şekilde kadın hareketini mücadelenin  geleceğini 
nasıl kurtaracağımız noktasında bizim de bir katkımızın olması 
noktasında katılım göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Her 
arkadaşın olduğu gibi benimde kaygılarım var. kendi zemininde 
bunu çözecek güç benim için en esasıdır. Buna kendimizi 
yatırmamız ve bunu esas alacak bir yaklaşıma girmemiz daha 
fazla güç verir. Onun için bu toplantıdan önce toplantı yapmamız 
çok önemliydi. Biz çok örgütlü bir şekilde toplantıya giremedik. 
Ayrıksı durmadık ama çok örgütlüde değildik. Yönelimlerde oldu 
her zaman olduğu gibi bir noktada başarısızlık varsa bunu kadınla 
izah etme yaklaşımları gelişti. Bütün çalışma sahalarında ve genel 
çalışmalarda en aktif yer alan emek harcayan üreten kadının 
kendisi. Genel sorumluluklar hemen hemen kadındadır. Ama 
bunu örgüt iradesini dönüştürmesine bakıyorsun çok cılız. Bu 
insanı çok zorluyor. Bu aşamadan sonra kabul etmek ve arkadaş 
yapısına izah etmek çok zor. Bazı şeyleri düzeltmek istiyorsak her 
şeyden önce büyük sorunumuzdan en küçük sorunumuza kadar 
her şeyden önce kadını kendi zemininde çözmesi bu yaklaşım 
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esas alınmalıdır. Bir şey hakkında karar vereceksem  yanlış 
olacaksa kadın yapsın doğru da olsa kadın yapsın kendi zeminde 
çözsün. En doğru yaklaşım da budur. Biz geçmişte bunu 
yapabilmek için bunun mücadelesini verdik. Bir düzeye kadar 
yaptık. Avrupa’dan arkadaşların gönderdikleri bilgilendirme 
vardı. Yıllardır ortaya çıkardığımız örgütlülüğün kazanımlarını 
bir kenara atamayız. Yanlışlıklarımız var ama bir o kadar kazanım 
ve değerlerimiz var. Bunlara ters düşecek bir yaklaşım içerisine 
girmek kim olursa olsun hiç bir birey açısından kabul edilemez. 
Böyle bir dönemde buna müsaade etmek göz yummak ta bir o 
kadar Önderlik çizgisine sahip çıkmamaktır. Niye bir ihanetçiliğe 
karşı çok aktif mücadele içerisine giremedik. Önderliğe niye 
sahip çıkmadık. Bundan kaynaklı. Kendi zeminimizde kendimizi 
irade edecek bir güce kavuşturamadığımız için herkes kendi 
sazını çaldı. Kendi anladığımız biçimde vurduk. Sonuçta böyle 
bir şeyle karşı karşıya geldik. O açıdan bu nokta daha çok kendi 
içinde, kendi zemininde  ideolojik mücadele eden, taviz vermeyen 
bir şeyi kendi içerimizde geliştirmeliyiz. Bu çok önemli. Biz 
Haticeyi kongrede çok açık ideolojik ayrılıklarını, ideolojik 
karşıtlılıklarını ortaya koymasına rağmen hassasiyetler adı altında 
Hatice’ye tavır koyamadık. Bir birey YJA STAR olarak 
tanımlandı. Öyle anladık. Bir kişi orada kalkıp Hatice’ye bir şey 
söylemiş olsaydı YJA STARA söylenmiş olacaktı. HPG ye 
söylenmiş olacaktı. Öbür çalışma merkezleri açısından da öyle. 
Bir arkadaşa sen bir eleştiri getirsen yada PAJK tan da bana bir 
eleştiri gelse sanki PAJK ın  bütününe gelmiş. Hala 
zihniyetlerimiz de böyle yargılar var. En başta kadın olarak 
birbirimize karşı ideolojik mücadele yürütemedik. Onun için en 
başta bu konuda bir düzeltilmenin kendi zeminimiz de yapılması 
gerektiğini düşünüyorum.  PAJK açısından bu süreçte  yaşanan 
bu sorunlarla birlikte bunu kendi açımızdan Özgür Kadın 
Birliklerinin PAJK ka verilmesi bunun yapılması hem yeniden 
yapılanma çalışmalarının PAJK’a verilmesi böyle bir çok ağır 
çalışmaların bize verilmesiyle birlikte ki 15 arkadaş, bir çok saha 
boş bir çok yönetim sorunu var, çok ciddi kadro sorunu var.  biz 
3-4 aylık bir koşuşturma sürecini yaşadık. Bundan kaynaklı da 
ideolojik çalışmaları erkenden başlatamama ve ona ağırlık 
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verememe gibi bir durum ortaya çıktı. Buda bizim açımızdan 
ciddi bir zayıflık. Bizim PAJK olarak onun özeleştirisini 
vermemiz gerekiyor. Pratikte bazı şeylere cevap olma bazı şeyleri 
kurtarmıyor. O anı o şeyi kurtarabilir. Ama uzun vadede seni 
çalışmanı örgütlü kılacak bir şey ortaya çıkartmıyor. Birde bizim 
açımızdan bir eleştiri konusu bizim bu konuda da özelleştiri 
vermemiz gerekiyor. Bir çok saha da hem kadro hem yönetim 
düzeyinde ihtiyaçlar vardı. Biz kendi kendimize bunu yapmaya 
çalıştık ama tümden kadın hareketini de bunun içine katarak 
yapma noktasında pratik bir yaklaşımı geliştiremedik. Onun için  
PAJK’ta bulunan arkadaş  yapısının bir kısmının süreç karşısında 
yaşadığı ciddi  zorlanma vardı. Bir çok arkadaşı, bir çok 
çalışmayada katamıyorduk. Hep biz kendimiz koşturmak zorunda 
kaldık. Şuraya gidelim buraya gidelim 1ay burada 3 ay orada 
kalalım bu biçimde çalışmaları kurtarmaya çalıştık. O da ne kadar 
kurtarabildiğimiz ortada. Bizim kendi açımızdan da bütün 
çalışmaları ortaklaştırma noktasında bir yaklaşım belirleyememe 
pratik çözümleri geliştirememe çok fazla bütünleştiren bir 
pozisyona girememe gibi durumumuz vardı. Bize bu görevler 
verilmişti ama biz herşeyin merkezinde değildik. Biz herşeyi 
kurtaramazdık. Kadın hareketinin kadın çalışmalarını 
ortaklaştıracak bir pratik boyutu en azından göstermemiz 
gerekiyordu. O boşlukları tespit etmemize rağmen pratik çözümü 
geliştiremedik. Bizim açımızdan da PAJK açısından da ciddi 
zaaftı. Büyük bir yetersizlikti. Özeleştirisinin ben verilmesini 
gerektiğini düşünüyorum. Daha fazla çalışma merkezlerinin 
ortaklaştıracak bir yaklaşım içerisinde olmamız gerekiyordu.  
Yaptığımız şeyler diplomatik boyutta yada bazı şeylere girip 
çıkma boyutunda oldu ama bir bütünselliği oluşturmadı. Girip 
gördüğümüz yerde kadın hareketin daha önceden yaşadığı 
sorunlardan kaynaklı PJA’ya ve PJA yönetimlerine karşı büyük 
bir rahatsızlık var. şimdi bunun hemen sonrasında PAJK oluştu. 
Bundan kaynaklı PAJK karşıda bir yargı var. Bu geçmişten 
kaynaklı  sorunlarla bağlantılı. Yargıların tümden kırılması bizim 
en başta çok ciddi bir şekilde genel çalışma açısından olsun kadın 
hareketi açısından olsun bir güveni oluşturmamızla mümkün. Biz 
ne kadar çok güven oluşturabilirsek o kadar bu yargıları 
kırabiliriz. Kongreden sonra yetmezliklerimizde olsa çok daha 
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fazla kongreyi de sahiplenen bir şekilde bu yargıları kırma 
noktasında bir çaba gösterilmeliydi. Ben bunun çok yetersiz 
olduğunu da söyleyebilirim. Bazı bireyler bunun politikasını 
yapıp fırsatını bulup boşluklarını değerlendirdiler. Buda zorlayıcı 
bir durum oldu. bununda önümüzdeki süreç açısından kırılması 
gerekir. PAJK sadece PAJK koordinasyonuna ait bir yer 
değil.Tüm kadıların sahip çıkması gerekiyor. YJA STAR da 
sadece YJA STAR da olan arkadaşlara ait değil. Kongrede 
Kongre Gelde ki arkadaşlara ati değil. Ama bu kadro yapısına 
kadar yansımış. Ben bunu çok bariz gördüm. Sen PAJK lısın sen 
YJA STAR lısın. Bu anlayışı, bu yaklaşımı en başta kıracak 
bizleriz. Yönetim düzeyinde  yer alan arkadaşlardır. Niye 
birbirimizin çalışmalarını birbirimizin çalışma alanlarını 
sahiplenmiyoruz. Bu yaklaşımı göstermiyoruz yada bunun 
politikasını yapmak isteyenlere karşı mücadele yürütmüyoruz. Bu 
ciddi bir durumdur. Yönetimde yer alan arkadaşlar en başta eğer 
ben bugün PAJK yönetimindeyim ve kendimi YJA STAR 
yönetimi olarak hissedemiyorsam bu duygu, bu ruh ve düşünceyle 
katılım gösteremiyorsam, bu pozisyonumu bulunduğum alan, 
bulunduğum alanda bulunduğum kadroya mutlaka yansıtırım. 
Zaten bir örgütsüzlük var bunun üzerinde ciddi bir şekilde 
şeylerde gelişir. Onun için bizim bu noktada  bazı şeyleri kırmak 
istiyorsak bunun mücadelesini yürütmek istiyorsak daha ciddi bir 
yaklaşımın içine girmemiz gerektiğini, daha doğru bir anlayışı 
kadro yapısına vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada 
bunun söylemek istiyorum.  17 aralığa kadar genel bir planlama 
çıkartıldı. Genel planlama dışında biz de bir planlama çıkartabilir 
miyiz. Gücümüz pozisyonumuz kitlenin durumu bir çok yerde 
örgütlerimizin yaşadığı sorunları göz önünde bulundurulduğu 
zaman bu konu da ayrı örgütlenmeler, ayrı eylemsellikler 
yaratabilir miyiz, sorusunu insanın aklına getiriyor. O açıdan 
benim düşüncem bu konuda; 17 aralığa kadar genel kapsamlı bir 
planlama çıkartıldı. Bu genel planlama ve eylemselliklerin 
içerisinde kadının çok aktif katılmasını sağlayacak bir şey 
gösterebiliriz. Ama bunun yanında olabilecek sahalarda, yerlerde 
daha çok kitlemizin, halkımızın, örgütümüzün sağlam olduğu 
yerlerde bu tarzda özgün eylemlerin yapılması gerekiyor. 
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Önderliği sahiplenme bizim bunun basın yoluyla toplantıda 
kararlar alındı. Kadın hareketi olarak kadın boyutunda Önderliğe 
yönelik saldırılara karşı özellikle medyayı iyi kullanarak çok 
ciddi bir mücadele yürütmemiz yine kendi içerimizde aynı 
zamanda buna tüm arkadaş yapısını duyarlı kılma, sahiplenen bir 
yaklaşım içerisine sevk etme, yine ihanetçi çizgiye karşı  
tasfiyeciliğe karşı daha güçlü bir pozisyonda bir mücadeleyi 
başlatma, bu konuda liberal pasif bir duruştan çıkacak aktif bir 
süreç içerisinde olmak gerekecek. Bunun temposunu, yaklaşımını, 
anlayışını bu süreçte yakalamak gerekiyor.  
Bese Erzincan; Bu örgütsel gündeme ilişkin bir kaç şey belirtmek 
gerekecek. Çünkü genelde de çok tartışıldı. Kadın örgütünün 
durumunu da ayrı yeten tartışıp değerlendirmemiz gerekiyor. 
Hangi noktalarda yetersizlikler, eksiklikler çıktı bunların ortaya 
konulup daha güçlü bir katılım sergilenmesi gerekiyor. 
Yaşadığımız bu sorunları sadece dört beş aylık bir süreç olarak 
değerlendirmiyorum. Bizim bu sorunlarımız kadın örgütünün 
yaşadığı sorunlar, ulusal komplo sonrası yaşanan sorunlarla 
birlikte ele alınmalı. Hatta öncesi de var bir bütün olarak ele 
alınmalı. Çok parçalamamak gerekir. Çünkü bu son beş ayın 
zorlanmasının bir öncesi de var. Bu süreçle değerlendirmek 
yetersiz kalır. Şimdi model tartışmalarını biz yürütüyoruz. 
Önderliğin son savunmalarıyla birlikte yeni zihniyet yeni bakış 
açısı tartışmalarını yürütüyoruz. Özellikle kongrede boşluklar 
oldu, yetersizlikler var. tam bir modeli yakalayamadık. Parçalı 
bakışaçımız örgütsel modele de yansıdı. Önderliğin bir bütün 
savunmada ortaya koyduğu bakış açısını, zihniyetini 
yakalayamadığımız için bunun modeli de biraz o bakış açısına 
denk düşmedi. Çok parçalı örgütler arası bütünlüğü yeterince 
koyamayan o birliği sağlamayan bir model ortaya çıktı. Tabi 
bunun öncesi var. ulusal komplo sonra kadın hareketinin yaşadığı 
sorunlar vardı. Bir dönem konseye bağlanıp bağlanmama 
tartışması çok yürütüldü. Ondan sonra bir iki yıllık bir çok 
süreçten geçtik. Çalışmalar genele bağlı  bir biçimde yürütüldü. 
Bunun da özeleştirisi yapıldı. denildi kadın genelin içerisinde çok 
fazla kayboldu çok politize oldu. Çok çeşitli aşamalardan geçerek 
bugüne kadar geldik. Birinci Kongre Gel sonrası da genel örgüt 
içerisinde olmuyor, biz ayrı örgütlenelim kadın iradesi orada daha 
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fazla yansır. Bu tür tartışmalar yürütüldü. Alınan kararlarda o 
zemine dayanarak alındı. Ben o tartışmaları anlamsız 
bulmuyorum anlamlı. Fakat bizim bazı noktalarda çok fazla 
tekrarlara girmememiz gerekiyor. Kadın örgütü olarak çok önemli 
tecrübelerimiz olmasına rağmen  bir türlü bizim hem bütünlük ve 
birliğimizi koruyacak aynı zaman da irademizi yansıtacak 
rengimizi çalışmalara verebileceğimiz bir model yaratmada ciddi 
zorlanmalar yaşadık yaşıyoruz. Böyle bir sorunumuz var. Ben 
bunu anlayıştaki eksiklerden kaynaklı olarak yaptığımızı 
düşünüyorum. O parçalı bakış açımız ben merkezci bakış açımız 
kesinlikle örgütsel modele de kendisini yansımıştır. PAJK 
örgütlenmesi ve Kongre Gel açısından da son kadın kongresinde 
yaptığımız modelde bu bakış açısından kaynaklıdır. Onun için bu 
beş aylık süreçte çok ciddi örgütsel bir kriz yaşadık. Örgütlerin 
birbiriyle bağlantısından tutalım tekmil toplantısından tutalım, 
bütünlüğü sağlamandan tutalım zaten genelde böyle bir parçalılık 
var. kadın örgütü olarak biz bunun yaşadık. Bireylerin rolü var 
ben bireyleri yadsımıyorum. Her birimizin duruşu  Kongre 
Gel’deki, YJA STAR daki,  Özgür Kadın Birliklerin de kalan  ve 
PAJK ta kalan bayan arkadaşlar hepsinin duruşunda birey olarak 
hepimizin eksikleri var ama bu yanı da var; sistem olarak bizim 
sistemimiz  parçalı anlayışımız, anlayışımızda gelişmemiş ikisi 
birbirini besliyor. Gerçekten öyle bir  durum oluşuyor ki insan 
bakıyor yoldaşlıktan uzak tutum ve davranışlar sözler yaşanıla 
biliniyor. Resmiyete yansıma boyutu daha şey oluyor. Ama içten 
içe bunu yaşıyoruz. Genelde belirtmiştim ama burada belirtmek 
istiyorum. Çok ciddi sevgi yoksunluğu var, sevgi kıtlığı var. ben 
bunu ciddi buluyorum kadın açısından daha ciddi buluyorum. 
Bunun olmadığı bir ortamda ister on tane model üretelim, 
tartışalım ben bunu çok anlamlı bulmuyorum. Sadece bu süreç 
açısından bunu söylemiyorum. Uzun bir süredir  bu böyle. Çok  
ciddi bir sevgi yitirme var. yoldaşlıkta aşınma birbirinden 
uzaklaşma var. Daha zamanında kadın sevgisini, birlikteliğini 
tartışıyorduk ama şimdiki pratiğimize bakıyorum o noktada çok 
ciddi bir yozlaşma var diye düşünüyorum. O açıdan çok ciddi bir 
anlayış düzeltmesi gerekiyor. Herbirimizin bunu yapması 
gerektiğini düşünüyorum. Bu açıdan da arkadaşlar da belirtiler 
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bütün  örgütler olarak birbirini daha çok dikkate alan ve sorunlara 
yaklaşımda sadece kendi bulunduğu noktadan değil biraz 
karşısında olduğu noktadan sorunlara bakabilecek yeteneği 
gösterebilecek bir kapasiteye  ulaşmamız gerektiğini 
düşünüyorum. çünkü   hepimiz de bu hastalık var. sadece kendi 
olduğumuz yerden çevreyi değerlendiriyoruz bu çok ciddi bir 
krize yol açıyor.  Bu dönemde sosyal komite, kadın komitesidir, 
PAJK arasında çeşitli şeyler yaşandı. O da bizim sistemimizdeki 
boşluklardan kaynaklanan yanlarda vardı. Ama bu önceden de 
vardı. Birinci Kongre Gel sonrası ben kadın komitesinde yer 
alıyordum. İşte  PJA vardı, tamam anlayışta ve yaklaşımda 
sakatlılıklar vardı. ama biz de böyle bir şey var; biz olduğumuz 
çalışmayı hemen mülkleştiriyoruz. PAJK ta isek PAJK 
çalışmalarını mülkleştiriyoruz, Kongre de isek  o çalışmaları 
mülkleştiriyoruz, YJA STAR da isek onu mülkleştiriyoruz. 
Müthiş bir mülkleştirme, aidiyet duygusu gelişiyor. Biz 
özgürleşme noktasında kendimizi özgürleştirme noktasında ve 
ilişkilerimizi özgürleştirme noktasında hala ciddi bir klasik bir 
kişiliğe sahibiz. Gerçekten çok geriyiz. Kendimden yola çıkarak 
bunu belirtmek istiyorum çok büyük bir gerilik var bizde. Müthiş 
bir klasiklik, gerilik, geleneksellik, mülkleştirme duygusu örgütü, 
kadroyu, insanları mülkleştirme duygusu var. Bu anlamda çok 
ciddi olarak bizim kendimizi yeniden gözden geçirmemiz gerekir. 
Yeniden yapılanma diyoruz, yeni zihniyet diyoruz biraz içtenlikli 
bir biçimde politikadan uzak bir şekilde kongre de tartıştık, aşırı 
politize olmayı aşarak, onunla mücadele ederek o içtenliği, 
samimiyeti göstermemiz gerekiyor.  Bu konuda kadın olarak ciddi 
bir zayıflık görüyorum. Ben kendi adıma bunu burada 
belirtebilirim. Biz bu konuda çok ciddi bir yaklaşım 
gösteremezsek kadın örgütünü toparlayamadığımız gibi genel 
örgütü de toparlayamayız. Kadın örgütü olarak çok etkisiz kaldık. 
Bir çok yerde çalışma oldu ama ne kadar düşüncelerimizi örgüt  
içi demokrasiyi ne kadar  geliştirebildik insan yaklaşımı 
eleştirdik, kaba örgüt mantığını eleştirdik Marksist-leninist 
karakteristik bakış açısı olmuyor, o örgütlenme ile olmuyor. Ama 
kadın olarak ben de kendi adıma söylüyorum biz ne kadar 
yapabildik. Etkisizdik, etkisiz bir pozisyondan kendimizi 
kurtaramadık. Kadın beş aylık bir süreçte siyasette etkili biçimde  
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olmamıştır. Her yer de olmuştur çok çalışmıştır ama bir bakalım 
ne kadar etkili olduk. Etkili bir siyaset yapamadık. Bizim bir 
eksikliğimiz olarak ortaya koymak istiyorum. Biz siyaseti ve 
politikayı yaparken de önderliği takip etmede zayıf kalıyoruz. 
Önderlik dönem dönem çeşitli siyaset ve politika geliştiriyor. 
Örgüt içide buna dahildir. Önderliğin örgüt içine yönelik bir 
politikası, siyaseti var. eleştirisel ele alıyor. Ama biz bu noktada 
çoğu zaman zamanlamasına denk bir yaklaşım gösteremiyoruz. O 
noktada bir  dogmatiklik ve kendine görelik var. eski arkadaşlara 
yaklaşımda bir örnek vermek istiyorum. Önderlik bir dönem çok 
eleştirdi. Eleştiriler doğruydu, hepimizin canı gönülden katıldığı 
eleştirilerdi. Kendimizi de içinden görerek katıldığı eleştirilerdi. 
Ama mesela zaman zaman çeşitli biçimlerde değişikliklere gitti. 
Mevcut siyasal ve örgütsel değerlendirmeleri göz önüne alıyor, 
kaçış var, ihanet var bunları da göz önüne alıyor buna göre 
yaklaşım ve politika geliştiriyor. Ama biz bu konuda da Önderliği 
çok fazla takip edemedik. Biz anlamamış olabiliriz.  Okuduğum 
zaman diyorum acaba niye Önderlik böyle söylüyor. İnsan 
anlamayabilir. Ama bu konuda bir güvenle mutlaka onun takip 
edilmesi gerekiyor. O konuda da  biz yetersiz kalıyoruz. 
Özeleştiri istendi. Verdiler yetersiz, eksik, yanlış, doğru artık bir 
yaklaşım geliştirildi. Beğenelim beğenmeyelim bir yaklaşım 
geliştiriyorlar arkadaşlar. İlla bu konuda bu saatten sonra ısrar 
etmeyi doğru bulmuyorum. Bireylerle bu hareket yürüyemez biz 
hep bunu söylüyoruz ama hep oraya takılıyoruz. Ben de bu kadın 
hareketinde yer alan bir insanım, bunun yöneticiliğinde yer aldım, 
çalıştım. Ben çok yanlış olabilirim. Özeleştiri vermeyebilirim. 
Ben çok ters bir boyutunda da olabilirim. İlla onu istemek ne 
kadar mantıklıdır. Önderliğin bir yaklaşımı var. Arkadaşları 
çalışmaya katmak istiyor. Eleştirilerimiz olabilir. Bu yine 
anlayışla yaklaşarak  mücadele edilmesi gereken bir şeydir. 
Sadece dümdüz bir şeyle olmuyor. 
 
Bese Erzincan; Önderliğin istediği siyaseti politikayı anlama  
noktasında kısır kaldığımızı düşünüyorum. O açıdan bizim biraz 
daha  hassas davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Önderliğin 
bu konuda çok ciddi takipçisi olmamız gerektiğini düşünüyorum. 
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Ben bunun sadece böyle olduğunu söylemek istemiyorum. Ben 
demiyorum bu böyledir, büyük bir çaba var ama yetersizlikler 
var. Bu bireysel düşüncemdir. Bunun daha fazla giderilmesi  
gerektiğini düşünüyorum. 5 aylık süreçte kadın kongresinde 
örgütsel modelimizi yeterince derinlikli oluşturamadık. Bu bir 
eksiklikti. Bu boşluklar şu yada bu şekilde giderilebilirdi. Bütün 
örgütlerimizin PAJK konusunda hassas yaklaşmaları gerekiyor. 
Bu şu anlama gelmiyor. PAJK’ın bir  koordinasyonu var ve bu 
PAJK koordinasyonun her şeyi doğrudur. Hayır eleştirilir. 
Yanlışlıklar ortaya konulabilir. Fakat  bütün örgütler olarak yani 
parça örgütleri açısından bunu  söylüyorum. YJA açısından, 
Kongre Gel örgütleri açısından ben bunu söylüyorum. Bu toplantı 
da bunun sistemini oluşturmak zorundayız. O ayrı tartışılır. 
Bütünlüklü bir sistem oluşturmak zorundayız. Hemen bir şeye 
gitmeyelim ama bir sistem de oluşturalım. En azından bütünlüğü 
oluşturabilecek genel hatlarını oluşturacak bir sistem oluşturalım. 
Kongreyi beklemeyelim. Ama şunun da olması gerekiyor bir 
hassasiyetimizin de olması gerekiyor. Bu hassasiyetlerin yanlış 
eğilimlere varma, onlara katılma peşinde de değil ama uygun 
zeminlerde tartışarak giderilmesi gerekiyor. Bu noktada kendi 
başımıza hareket etmemeliyiz. Hassasiyetlerin geçmişle de 
bağlantısı var. ama şimdi de bunun üzerinden genelde bir siyaset 
yürütülüyor.  Biz öyle eskisi gibi katı bir mantıkla yaklaşmıyoruz. 
Kadın bir güçtür. Hep tartışıyoruz. Dünyada da bir güçtür. Siyaset 
yapmak isteyen her güç mutlaka kadını kendi yanına almak ister. 
Bu bir kuraldır. Devletçi-iktidarcı zihniyetin en temel mantığı 
budur. Bizde hala devletçi-iktidarcı zihniyeti aşmamışız. Ve aynı 
yaklaşımlar sürüyor. Ama bizim buna karşı kendi düşüncelerimizi 
yansıtabileceğimiz, kendi kendimizi güçlendirebileceğimiz bir 
sistem oluşturamıyoruz. O açıdan bizim bu süreçte bunu 
gidermemiz gerekiyor. Kongre Gel  deki  kadın örgütünün  daha 
örgütlü olması gerekiyor. Bu konuda bizde duyarsız kaldık. Ben 
kendi adıma söyleyebilirim eksiklikler oldu. Onu oluşturmamız 
gerekiyor. Sistemi oluşturalım.  Merkezileşme demiyorum çünkü 
merkezileşme daha farklı. Kongre Gel açısından da öyle olduğunu 
düşünüyorum. Kongre Gel’de çok büyük bir dağınıklığı yaşadı. 
Gerçekten bu dağınıklığın bir örgütsel toparlanmaya ihtiyacı var. 
Bir ortak görüşe ulaşmaya ihtiyaç var. toplantıda da ortaya çıktı 
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farklı farklı görüşler var. O zaman örgütsel toparlanma gerekiyor. 
Kadın açısından da bu gerekiyor. Örgütsel bir toparlanma, bu 
dağılmayı giderme, bunun ortak zeminlerini yaratmak 
gerekiyordu, biz bunu yapamadık. Eğer biz bunu yaparsak ve 
birbirimizi daha ciddiye ve dikkate alırsak bir toparlanma 
yaşanılır. Çünkü kadında ciddi bir birikim var. ben o zaman 
düşündüm boşuna bizim üzerimizde hesap yapmıyorlar. Biz çok 
ciddi bir gücüz. Ama biz bir türlü bunun sistemini, anlayışını 
geliştiremiyoruz. En azından bu süreç kış sürecidir. Bunun 
sistemini, örgütsel modelini yakalama yaklaşımı içerisinde 
olmamız gerekiyor. Ben genel bunu belirtebilirim. Bunun önemli 
olduğunu düşünüyorum.  
 
Zaxo arkadaş; Önderlik görüşme notunda yasama ve yürütmenin 
ayrışmasına ilişkin perspektif vermişti. Bir de PAJK 
koordinasyonundan bir arkadaşın da önderlik başkanlığında yer 
almasına ilişkin bir karar vardı. Bugün arkadaşlar dağılacaklar, 
çalışmaları var ama bu toplantıda belirlenmesi kararı alındı. Bu 
akşam o toplantıya seçilecek arkadaşın da gidip katılması 
gerekiyor.  
 
Feride arkadaş; Önderlik bir arkadaşın önderlik kurumunda yer 
almasını dile getiriyor. Burada PAJKın kendisini uzak tuttuğu 
organik bağın olmamasının tehlikesini dile getirerek belirtiyor. 
Onun içinde PAJK koordinasyonundan bir arkadaşında  önderlik 
başkanlığında yer alması konusunda  Kongre Gel toplantısında 
tartışma yürütüldü. Ondan dolayı biz  bir  sonuca ulaştık. 
Ulaştığımız sonuç odur ki; bayan arkadaşların da yer alması oldu. 
Fakat bu konuda bayan arkadaşlardan da öneri almak istedik. Her 
ne kadar PAJK koordinasyonu adıyla katılacak olsa da bütün 
bayan arkadaşları temsil ettiği için arkadaşların önerileri bizim 
için gerekli.  PAJK koordinasyonu olarak önerimiz Zaxo 
arkadaştır ama onlarında önerileri alınırsa iyi olur. Ben bu şekilde 
öneriyorum. 
Önderlik kurumu için ZAXO arkadaş seçildi. Biz örgütsel bölüme 
devam edelim. 
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Asya arkadaş; Genel toplantı öncesi kısmi bazı tartışmalar oldu 
varolan arkadaşlarla. Bu toplantının kritik bir dönemde yapıldığı 
açık. Hem genel hareket açısından hem de kadın hareketi 
açısından. O nedenle toplantının elbette ki amacıda önemli. 
Tekrar tekrar bazı sorunlarımızı dile getirmek, o  noktada ortaya 
dökmek o şekilde yeterince o platformdan ayrılmak pratik açıdan 
çok verimli olmuyor. Pratik  çalışmalarımıza bir bütünen 
yansıyor. O nedenle ikna olabileceğimiz sonuçlarla, 
içselleştirdiğimiz sonuçlarla  önümüzdeki dönem pratiklere 
katılmak önemli. Çünkü her döneminkine benzer bir pratik bizi 
beklemiyor. Tarihimiz açısından geleceğimiz açısından kader 
belirleyen aylardır. Gerek iki aylık süreç Türkiye’nin Avrupa 
birliğine giriş süreci gerekse, ondan sonraki süreç bahara kadar 
olan süreç hareket olarak çok kritik bir süreci ifade ediyor. Bu 
aylar sonrasında  tekrardan bir araya gelme şansımız  olmayacak. 
bu ayları kaybedersek, doğru değerlendirmezsek tekrardan bir 
araya gelerek keşke şöyle yapsaydık, keşke böyle yapsaydık 
şurada yanlış yaptık, şurada yanılgılı yaşamasaydık platformları 
olmaz. Bu nedenle platforma verilen anlam şuydu. Aslında bir 
çok değerlendirmede dile getirildi. Arkadaşların dile getirdikleri 
görüşler var. Ben genel anlamda ortaya konulan çerçeveye 
katılıyorum. İçinde kendimizi bulduğumuz müddetçe dile 
getirilen görüşlere katılıyorum. Bu sürece damgasını vuran 
yaklaşımlar açısından iktidar yaklaşımlarıdır   bir bütünen 
devletçi anlayışların etkileridir bize yansıyan, tarzları açısından 
dile getirilen noktalara katılıyorum. Sonuçta hepimiz bu tablonun 
birleşenleriydik.  Çünkü konumlarımız birbirinden çok farklı 
değildi. Kimilerimizin konumları biraz daha belirleyici, 
geçtiğimiz dönem açısından  bunlardan biride benim. 
Alışkanlıklarımız, algılamalarımız bunları pratiğe yansımaları 
birbirinden farklı değildi.  Fakat şöyle bir durum da var bu 
kompleksleri ileri süreçte sürdürme lüksümüz yok. Birey olarak 
ben bunu bilince çıkardığımı belirtebilirim. Kongre Gel öncesi 
dönemde inşa komitesine düzenlememiz oldu. Mevcut olan 
yönetim birleşimin önerileri ile görevlendirildik. Anlamlı bir 
görevlendirmeydi. Her ne kadar geçtiğimiz dönemde bu 
çalışmalara ağırlıklı bir şekilde önem veremezsek de çok 
derinleştiremezsek de anlamlı bir görevlendirmeydi. Fakat 
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birleşimde olan arkadaşlar olarak bir araya geldikten kısa bir süre 
sonra PJA yönetiminde bulunan arkadaşlarla belli zorlanmaları 
yaşadık. PJA nın iradesi ile seçilmiş bir birleşimdik. Fakat bir 
süre sonra genel bir zeminde, farklı bir çalışma zemininde yer 
aldıktan sonra ilişki sorunları diyalog sorunları baş gösterdi. Belki 
ondan önceki süreçte içinde bulunduğumuz farklı farklı 
pozisyonlarda farklı zeminlerde bu çok belirgin değildi. Yada 
yaşadığımız  çelişkiler bir bütünen harekete yansımıyordu.  Ama 
o çalışma ile birlikte giderek yürüttüğümüz çalışmada kaçan grup 
geri gelmişti. O grupla yürüttüğümüz çalışmalardı. Ben oradan 
başlatmak istiyorum. Birey olarak benim açımdan bazı şeyler 
oradan başlıyor. Öncesi kuşkusuz var. arkadaşlar dile getirdiler. 
Öncesi çok ayrı platformlarda tartışıldı. Fakat sonrasında şu 
hassasiyeti hep hissetik. Zaman zaman kendi komitemiz de yer 
alan arkadaşlarla yürüttüğümüz tartışmalarda oldu. Nasıl 
yapmalıya ilişkinde tartışmalar yürüttük. Diyalog zeminini güçlü 
tutmaya da çalıştık. Yürütülen tartışmaların yansıtılmadığına 
ilişkin arkadaşların eleştirileri oldu. Akademi ortamına zaman 
zaman bu rahatsızlıklar yansıdı. Önderliğin avukatları geldiğinde 
gerçekleştirilen aktarımlar oldu. O zaman bu hassasiyetler 
.....hissedildiğinde biz ....bir şekillenme alıyoruz, bir psikoloji biz  
de gelişiyor.  
 Böyle bir hassasiyet gelişiyor. Genel zeminlerde yer alan 
arkadaşların yaklaşımları da olabilir. Böyle bir refleksimiz hep  
gelişiyor. Bu salt bu dönem açısından değil, geçmiş dönem 
açısından da gelişmiş. Birey olarak benim Avrupa’da 
bulunduğum süreçlerde hissettiğimiz şeylerdir  bunlar. Kadın  
çalışması dışında bir çalışma yürütüldü mü böyle hassasiyetlerle 
karşılaşma kaçınılmaz oluyor. Şimdi bu hassasiyetleri bir 
olgunlukla karşılamak mümkün. Anlam vererek sağlam 
diyalogları geliştirmekle aştırmak mümkün yada bu 
hassasiyetlerin zorlayıcılıklarıyla kişisel psikolojilerle ele almak 
bu hassasiyetleri daha derinleştiren yaklaşımlara  girmek 
mümkün. Birey olarak bu süreç benim açımdan böyle geçti. Ağır 
geliyor. Yıllarca kadın ortamında kalıp şu yada  bu düzeyde  
çalışma yürütüp te bir kaç farklı zeminde kalma eğer böyle bir 
güvensizlik, böyle bir yaklaşım ve kaygı gelişiyorsa bunu ciddi 
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sorgulamak gerekiyor. Birey olarak benim de sorgulamam 
gerekiyor. Bu kişisel bir platform değil. Platform olsa insan daha 
derinlikli ve ayrıntılı ele alabilir. Fakat sonuç itibariyle bu salta 
benim yaşadığım bir sorun değil, bu bizde genel bir yaklaşım. Bu 
yaklaşım zorlayıcı bunu görmek gerekiyor. Önümüzdeki süreçte 
biz bu çalışmaları yürüteceğiz. Kadın zemininde genel zeminlerde 
yürütüp, daha farklı ve dar birimlerde arkadaşları 
görevlendireceğiz. O noktada bir güveni oluşturmamız gerekiyor. 
Kuşkusuz duruştan kaynaklanır, örgütsel tecrübelerden ve katılım 
biçimlerinden kaynaklanır. Güvenin dayanakları bunlardır. 
Pratiksel dayanakları bunlardır. Fakat o noktada çok alışılmış  
kalıplarla ve çok alışılmış doğrularla yaklaşımlarımız 
gelişebiliyor. Ben o süreçten başlatmak istedim. Ondan sonra 
bilindiği gibi Kongre Gel genel kurul öncesi tartışmalarıydı. 
İkinci genel kurul Kongre Gel süreciydi. O süreçler açısından çok 
hazırlıklı olduğumuz çok yoğunlaştığımız bir dönem söz konusu 
değildi. Bizim için önemli olan, varolan örgütsel sorunları 
gidermekti. Örgütün bütünlüğünü sağlayabilmekti. Önderliğin 
sunmuş olduğu perspektifler  temelinde hareket edebilmek ve 
örgütü mevcut komplodan kurtarabilmekti. Temel kilitlendiğimiz 
nokta oydu, verdiğimiz sözlerde buna dönüktü. İnşa komitesine 
girdiğimizde Önderliğe yaklaşım ve çizgiye bağlılık noktasında 
verdiğim sözler var. Birey olarak bu sürece kadar ayakta tutan 
takip etmeye çalıştığımız sözler biraz bunlardı. Pratikte ne kadar 
bunun cevaplarını güçlü verebildik o ayrı bir tartışması konusu. 
Ama sonrası Kongre Gel kurul sürecinde örgüt açısından açığa 
çıkan bir iddiasızlık ve iddia sorunu vardı. O dönemde yönetimde 
yer alan arkadaşlar açısından bunun getirdiği bir bocalama elbette 
ki oldu. Biz şunu isterdik, arkadaşlar genel toplantılarda 
eleştirdiler. İnşa komitesinde yer alan arkadaşlar olarak çok farklı  
çalışmalara girmeden sadece ideolojik çalışmalar boyutuyla belli 
bir yoğunlaşma, ortaklaşma, anlayış bütünlüğünü sağlama ve o 
temelde mevcut ideolojik boşluğu giderecek ürünleri ortaya 
çıkarma. Buna hem bireyler düzeyinde ihtiyaç duyuyorduk hem 
de böyle bir örgütsel ihtiyacın varlığında farkındaydık. Fakat 
açığa çıkan tablo buna el vermedi. Ve o nedenle çok ikna 
olmadan çok içselleştirmeden de olsa genel kurulda yer almak 
zorunda kaldık. Fakat bu zoraki girişlerin bir yürüyüşleri oldu 
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bizim açımızdan. Bunun dışında çok suni tartışmalarda oldu. Ve 
işte daha önceden önerilmeyen başka arkadaşlarla birbirimizi ikna 
etmek için yönetim toplantılarında çok yoğun çaba yürüttük. O 
toplantılar da çok kendilerini önermeyen, çok iddialı olmayan 
arkadaşları ikna etmeye çalıştık. Yoğun bir tartışma süreci gelişti. 
Çünkü örgüt yönetimsiz kalacaktı. Bir sürü  değerlendirme ve 
tartışma yürütüldü ama örgütün  yönetimsiz kalması söz 
konusuydu.  Bir çok arkadaşla yürüttüğümüz tartışma sonucunda 
ikna olarak yönetime koyduk arkadaşları. Kendimizin  katılımına 
kendimizi zor ikna ederek koyduk arkadaşları. Zorakilikler 
temelinde ihtiyaçları gidermeye dönük bir yaklaşım yani kendi 
kişisel ihtiyaçlarından ötürü varolan ihtiyaçları karşılamaya 
dönük bir yaklaşımdı. Bunun getirdiği bir zorlanmaydı  fakat suni 
bir çok tartışmada yaşandı. İşbirlikçiler, kurnaz bunlar vb.  bu 
tarih açısından çok yabancı olmadığımız tartışmalardır. Ben 96-
97  süreçlerini çok bariz yaşadım. O dönemden de böyle 
tartışmalar yürüttük. O tartışmaların özeleştirisini  3. kongre 
sürecinde verdik. O kongrenin eleştirilecek bir çok boyutu olabilir 
ama tartışma konusunda önemli bir birikimi de oluştu. Ve 
onlardan biride o noktada geliştirmiş olduğumuz   
değerlendirmelerdi. O kavramları yerli yersiz kullanıp siyasal 
içeriğinden boşaltmamızdı. O noktada yarattığımız 
hassasiyetlerdi. Bütünleşmemizi, ortaklaşmamızı engelleyen 
noktalardı. Erkek bu noktalar üzerinden kendi politikasını 
geliştirdi. Kendine göre yaklaşımlar geliştirdi sonuçta kadın 
açısından bir katliam yaşanıldı. Sonuçta kendi cinsine yabancı 
olmayan, cinsine uzak olmayan  ve dolayısıyla doğru bir 
yaklaşımla kazanabileceğimiz bir çok arkadaşı kaybettik. Bir 
kısmı şehit düştü. Böyle bir tarihi yaşadık. O nedenle birey olarak 
yürütülen tartışma bana çok anlamlı gelmiyor onu belirtebilirim. 
Çok fazla kulak vermemeye de çalıştım. Sonuç itibariyle bir 
hassasiyet gelişti. Fakat arkadaşlar gelişen hassasiyetleri bir şeye 
kurban etmeyelim diyor, hassasiyet yaratmamak lazım. Kurban 
etmemekte lazım ona katılıyorum. Kadın kongresine çok 
hazırlıklı katılmadık. Eğer bir yaklaşım geliştirilecekse, 
özeleştirisel geliştirilecekse bu noktada sağ- sol bir 
değerlendirmeyi anlamlı bulmuyorum çok hazırlanarak 
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katılmadık. Çünkü öncesinde diğer grupla yürütülen tartışmalardı, 
diğer kongrenin hazırlıklarıydı, belgeleriydi, koşuşturmasıydı 
derken çok özgün, çok derinlikli yoğunlaşarak genelde 
oluşturduğumuz modele denk düşebilecek bunu besleyip 
güçlendirebilecek bir kadın örgütlenme sistemi, modeli, anlayışı 
nasıl olmalı tartışmasını çok fazla yürütmedik. Mevcut bir 
birleşim vardı. Bu birleşimin tartışmalarıyla belli kararlaşmaların 
taslağını oluşturdu. Bizim açımızdan bu hazırsızlık 
değerlendirilebilir. Kongre sürecinde özellikle tartışmalar 
geliştikçe bazı şeyler somutlaştıkça yani en azından sorumlu bir 
katılım ben sergilemeye çalıştım kendi adıma. Var olan örgütsel 
tecrübelerimize de dayanarak sağlıklı bir diyalog nasıl 
kurulabilir? Nasıl bu tartışmalar ortaklaştırıla bilinir?   
Bunun tartışmasını dar gruplar halinde yürüttük. Genel kongre  
birleşimi ile tartışmalar yürüttük. Görüşlerimi gerek Kongre 
Gel’in örgütlenmesine ilişkin gerek kadın örgütlenmesine ilişkin 
genel toplantıda dile getirdim. Ama sonuç itibariyle açığa çıkan 
karar düzeyini çok fazlasıyla örtüştüremedik. Eksik kalan 
yanlardan bu günde arkadaşlar bahsediyor. Bir şeyler eksik kaldı. 
Çünkü 4 aylık bir pratik yaşadık. Bu 4 ayın 5 ayın sonunda 
tartışıyoruz bazı şeyleri. Yaşayarak öğrenme tarzı bir Kürt 
öğrenme tarzıdır. Bu çok fazla gerekli değil, ama sanırım bu artık 
bizde  içselleşen bir tarz. İlla bu şekilde bir öğrenme artık gerekli 
değil diye düşünüyorum. Bazı şeyler önceden düşünülebilir, 
anlaşılabilir, tartışabilir ve ona göre kararlaştırılabilir. Örgütler, 
hareketler ayları bu şekilde kaybetmeyebilirler. Çünkü aylar çok 
önemli. Fakat o tarzda bir  yaklaşım geliştiremedik. Tartışma 
sürecinde şu duyguyu çok yaşadım. Sosyal komiteydim, Kongre 
Gel başkan yardımcıydım. Şunu hep hissetim bazı 
değerlendirmelerde cevabı verildi.  Yürüttüğümüz bütün 
tartışmalar, geliştirdiğimiz öneriler sanki Kongre Gel’in tasarrufu 
altına bazı çalışmalar alınmaya çalışılıyor öyle algılanılıyor. Buda 
işte her şey sosyal komiteye bağlanmaya çalışılıyor. Sosyal 
komitenin tekeline alınmak isteniliyor bazı çalışmalar. Ondan 
kaynaklı refleksler, savunmalar açığa çıktı. O noktadan sonra ben 
çok fazla katılmamaya karar verdim.  Çünkü çok  anlamlı 
olmayacaktı. Sonucu değiştirmeyecek bir katılım olacaktı. 
Kaygılar vardı. Sosyal komitenin tekeline girecek çalışmaların 
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genele endekslenebileceğine dönük kaygılar vardı. Bizde geneli 
temsil eden kadınlar olarak o platformdaydık.  Ben kongreye 
katılım boyutuyla şu eksikliği belirtebilirim. Dile getirdiğimiz 
görüşlerin altını ideolojik boyutta çok daha fazla  güçlü 
doldurabilirdik. Parça parça görüş getirildi ama altını çok güçlü 
doldurabilerek bir katılım sergilenmiş olsaydı getirecek ve 
götürecekleriyle sanıyorum daha sağlıklı bir yaklaşım  olabilirdi. 
Daha farklı yorumlara da çekilmezdi. Ama onu hissettikten sonra 
madem böyle iktidar yaklaşımlarıyla algılanılıyor işte çalışmaları 
tekelimize aldığımız tarzında algılanılıyor o noktadan sonra bir 
geri adım atma şeyimde gelişti. Ve sonrasında şöyle bir durumda 
açığa çıktı. Bir model geliştirebilmek için içselleştirebilmek 
gerekiyor. İkna olabilmekte gerekiyor ki uygulayabilesin.  
 Ete kemiğe büründürebilesin. çünkü sosyal komite; Kongre 
Gel’in en geniş komitelerinden bileşenleri itibariyle, çalışmaları 
itibariyle. Fakat ona rağmen yaklaşımlardan Kongre Gel’in altının 
çok fazla doldurulmadığını düşündüm. Arkadaşlarla bireysel 
tartışmalarımda da dile getirdim. Kongre Gel’in altı boşaltılıyor. 
Biz bir çalışmayı yaparken bir başkasını yıkmak zorunda değiliz. 
Birbirini besleyecek bir yaklaşım geliştiremez miyiz. Kendimizi 
örgütleyelim, irademiz olsun özgün olalım kimse buna karşı 
değil. Ama bunu bir şeylere rağmen, bir şeylerin altını boşaltarak 
yapamayız. O noktada açığa çıkan mantığı çok doğru bulmadım. 
Çok fazla o mantıkla ortaklaşmadım, görüşlerimi de dile getirdim. 
Sonrasında işin kötüsü bunu uygulamaktı. Bir  sorumlukla karşı 
karşıya kaldık. O daha zordu. İçselleştirmeden neyi nereye 
oturtacağını tam bilemeden içini tam dolduramadan bir çalışmayı 
yürütmek zorundasın. Öncesinde kongre ortamında arkadaşlarla 
yürüttüğüm  tartışmalar oldu. Kendimi geri çekmeyi düşündüm. 
Çünkü kaldıramayacağım, hesabını veremeyeceğim 
sorumlulukların altına girmek anlamlı gelmedi, ahlaklıda 
gelmedi. Sonuçta kaç ay sonra az çok neyin olabileceği tahmin 
edebiliyorsun nereye gidecek. Çok fazlasıyla ortağı olmadığın 
yada benimsemediğin yaklaşımlarda var. ona rağmen hesap veren 
bir pozisyona düşmek ve bu örgütün karşısına bu tarzda çıkmak 
çok kaldırabileceğim bir durum değildi. O nedenle görüşlerimi de 
arkadaşlara belirtim. Fakat bunun çok doğru olmayacağı kongre 
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de bir kararlaşmanın açığa çıktığı bunu gölgeleyeceği vb 
yaklaşımlardan örgütsel kaygılardan onu da durdurduk. 
Geçtiğimiz beş ayı o şekilde yürütmeye çalıştık. Anlattıklarım 
arkadaşlara bir hikaye gibide gelebilir. Farklı görüşlerimiz, 
düşüncelerimiz olabilir. En son toplantıda da dile geldi. Farklı 
farklı düşünceler var. Bu belki de demokrasinin bir gereği 
olabilir. farklı düşüncelerin farklı görüşlerin olması elbette bir 
tehlike bir tehdit değil. Fakat kavramlara yüklediğimiz farklı 
anlamlar var. Kongre tartışmalarında şunu hissettik biz örgütü bir 
yönüyle insafa bırakıyoruz. Sonuçta eş güdüm demek 
alışkanlıklarımız ortada kişilik özelliklerimiz ortada, yaşadığımız 
örgütsüzlük ve dağınıklık ortada ama buna rağmen sağlam 
örgütsel mekanizmalarla tedbirlerini geliştirmeden bizde sanki bir 
şeyler gelişmiş yaratmış bir yaklaşımla modelleri oluşturup  
geliştirmeye çalışırsak sağlıklı yürümüyor. Arkadaşlar dile 
getirdiler. En kötü model bile doğru bir anlayışla yürütülebilir. 
Ama ya anlayış oluşmamışsa. Oluşmamışsa o zaman bir anlayışın 
oluşmasını beklemekse ciddi bir zaman kaybı olur. Bu hareketin 
öyle bir lüksü olamaz. O nedenle onun tedbirlerinin alınması 
gerekiyor. Yönetiminden tutalım militanlarına kadar. Bir hareket 
böylesi tedbirlerle kendisini donatmak durumunda. Bir 
mekanizmaya kendisini kavuşturmak zorunda, bu merkeziyetçilik 
değil. Genel toplantıda tartışma sürecinde açığa çıktı. 
Merkeziyetçiliğe biçtiğimiz anlamlarda ortaya çıktı. Demokrasiye 
yaklaşımlarda da farklı yorumlar var. Yapı düzeyinde yürütülen 
tartışmalar olduğu kadar, yönetim olarak da aynı yaklaşımlarımız 
var. o noktada temelde bir ortaklaşmayı sağlamak durumundayız. 
O anlamıyla sorun ideolojik. Bu  kadar yıldan, hareketin geldiği 
düzeyden sonra kadın ideolojisinin karşısına düşmek gibi bir 
yaklaşımı olsun bilinçli yada niyetli bir durum değil. İdeolojik 
yüzeyselliklerimiz, eklektik yaklaşımlarımız, parçalı 
algılayışlarımız, alışkanlıklarımızı ele aldığımızda açığa çıkan bir 
tabloyla karşı karşıyayız. Yoksa çok bilinçli, çok niyetli içine 
girilen bir  durum söz konusu değil. Bir arkadaşta belirtti. Şu anda 
böyle bir tartışma ortamında böyle bir tartışma düzeyini 
yakalıyorsak, tartışıyorsak ve hala sorunları çözme temelinde bir 
iddiayı ortaya koyuyorsak bunun bir göstergesi.  
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O anlamıyla kadının dışında bir ideolojik yaklaşım söz konusu 
değil. Bu ideolojiyi kendimize göre yorumladığımız da açık. Ben 
merkezci bir yaklaşımla ele aldığımız bunu bir bütünen 
işleyişimize, modelimize de yansıttığımız açık. O noktada bunlar 
karşı bir tedbir geliştirmemiz gerekiyor, bir mekanizma 
oluşturulması gerekiyor. O noktada dile getirilenlere katılıyorum. 
Sonuç itibariyle belki şu anda platformlar var kendimizi izah 
edebiliyoruz, değerlendirebiliyoruz. fakat bu tür platformları 
gerçekleştireme yedebiliriz. O yönüyle genel toplantıda 
arkadaşlar sık sık bunu dile getirdiler. Belki karşısına çıkacağımız 
insanlar  olmaz. Karşısında özeleştiri verebileceğimiz  insan 
kalmayabilir. Kendimizi izah edebileceğimiz özeleştiri 
vereceğimiz  yapıyı karşımızda bulamayabiliriz. O nedenle kritik 
bir noktadayız kritik bir eşikteyiz diye düşünüyorum. Şu şeyi 
aşmak zorundayız.  Ben bu son toplantıda görev alma almama 
noktasında ikircikliği yaşadım. Yıpratıcı oluyor. Sosyal komite 
açısından belirtirsek kendi gündemi dışında sorunla meşgul olan 
bir komite  olma durumunu aşamadı. Komiteleşemedi, 
iradeleşemedi. Bunlar ayrı ama bir o kadar iktidar 
yaklaşımlarımızın en çarpıcı yansıdığı alanlar oldu. Yaşadığımız 
sorunları yada örgütün  geliştirdiği, eleştirdiği dıştan en çok 
eleştirilen kadın ve gençliktir tarzında algılarsak biz sorunları 
çözemeyiz. Bu anlamıyla gerek kadın hareketinin gerekse gençlik 
hareketinin yaklaşımları noktasında Kongre Gel projesi 
noktasında yetersizlikler yaşandı. Bu yetersizlikler bizdeki 
yaklaşımlarla da bütünleşti. Bu yanlışlıkları belki bizlerde 
besledik. Ama karşılıklı bir yanlışlık var. Biz kendimizi dıştan 
bize bir yönelim var, biz iradesizleştirilmeye çalışılıyoruz, 
özgünlüğümüz elimizden alınmaya çalışılıyor gibisinden şeylerle 
avutulursak kendi yanılgılarımız ve yetersizliklerimizi bilince 
çıkarıp izah edemezsek bunun nedenlerini doğru irdeleyemezsek 
bu bizi kurtarmaz. Bu dönem açısından kendimizi rahatlatabiliriz. 
Önümüzdeki dönem çok büyük bir krize yol açar. Genel örgüte 
yaklaşımda ciddi sorunların olduğunu düşünüyorum. Belki de 
şimdi genel çalışmalar içerisinde olduğumdan oradan bakıyorum. 
İçinde olduğumuz sahadan kaynaklı o bizde hakim. Ben sadece 
bu süreçte değil ondan öncede genel çalışmalarda yer aldım. 
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Avrupa’da bulunduğum süreçlerde de kadın çalışmasını yürüttüm 
bir dönemde genel çalışmalarda yer aldım. O dönemde de bu 
psikolojiyi çok derinden hissetim. İrade sahibi olmak gerekiyor. 
Oda kendi zemninde örgütlenerek kitleselleşerek güç haline 
gelerek oluyor. Onun dışındaki yaklaşımlar bizi çok 
iradeleştirmiyor daha da dağıtıyor, parçalatıyor, uçlaştırıyor. 
Bunu görmek gerekiyor. Kongre gel projesi en temel 
projelerdendir dedik en önemli projelerden biridir. Önderliğin ve 
halkın projesidir dedik fakat yaklaşım itibariyle pratik noktasında 
bu önemi veremeyen pragmatist yaklaşımlarla bunu ele alan 
maddi yada farklı boyutlarda kendi ihtiyacını karşılayan bir alan 
olarak gören, ama ne kadrosal takviye ne nitelik açısından kendi 
projeleriyle çok güçlü destek sunulmadı bu projeye. Beş ay sonra 
tekrar kongreden sonra tartışmak zorunda kaldıysak bu  hem 
parçalar boyutu hem de nitelik boyutuyla da olsa ortada. O 
anlamıyla bizim de bu projenin hakkını verebilecek o anlamda 
içini doldurabilecek bir yönetim bileşeni değildik. Kendi 
eksikliklerimiz kendimize göre iktidar anlayışlarımız kendimize 
göre yöneticilik yaklaşımlarımız da bunu besledi. Ama sonuç 
itibariyle olan projeye oldu. O açıdan yolun bir yerlerinden 
dönmeye çalışıyoruz. Virajdayız. Bir şeyleri dağıtmadan  
dağılmadan kurtarmaya çalışıyoruz. O nedenle şu kompleksle hep 
hareket edemeyiz. Ben egemenlikli yaklaşımlar yoktur yada 
hareket olarak egemenliğe karşı bir tedbirimiz olmasın  
demiyorum.  Fakat eğer yöneticiysem birlikte çalıştığım 
arkadaşlarımın sorunlarını dillendirmeyi sonuna kadar  iradi 
açıdan zorlayan yaklaşımlar varsa hareketin çıkarı açısından 
zorlayan noktalar olursa onların karşısında durmayı esas alırım 
ama geçmiş yıllarda yaptık. Yöneticilik sürecimiz oldu bir çok 
arkadaşla çalıştık bir sürü mücadelelerimiz de oldu ama böyle 
sonuç almayan yıpratan boşu boşuna didişen tutumların içine de 
girmedik geçen dönem açısından. Bir çalışma zemini yaratmaya 
çalıştık. Varolan zemin içerisinde sorunları çözmeye çalıştık. Çok 
mu bazı şeyleri  beğeniyorduk benimsiyorduk öyle de değil 
eleştirildiğimiz rahatsızlık duyduğumuz şeyler vardı ama o 
zeminde çözmeye çalıştık. Eskiden birbirimizle çok paylaşırdık 
tartışırdık. Bunları yapmadık. Ama şu anlama gelmiyor biz 
iradesiziz. Biz o anlamda bir irade sergilemedik. Sadece bazı 
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arkadaşlar irade sahibidir bazı kurumlar irade sahibidir biz irade 
sahibi değiliz  öyle bir durumda yok. Boşu boşuna ne irade 
gösterilerine gerek var ben bunun da çok anlamlı bulmuyorum. 
Ne ona gerek var nede zorlanmalara hassasiyetlere gerek var. 
hareket belli bir olgunluğu yaşıyor. Sonuç itibariyle bir miras var 
buda red edilmeyecek bir mirastır. Hepimizin şu bu düzeyde bu 
harekete geçmişte sunmuş olduğu katılımlar var, kazandıklarımız 
var bizde yaratılan bize  rağmen yaratılan değerler var. o kadar 
kolay değil. O noktada belli sözleşmeler yapılmışsa özgürlük 
noktasında sözler verildiyse sonuç itibariyle bu tür yaklaşımlara 
hiç mi hiç gerek yok. Geçmiş sürecin kazandırdığı şeylerden biri 
olarak ben şunu belirtebilirim. Yanlış bulduğum, katılmadığım 
şeylere geçmişte bunun özeleştirisini toplantıda da verdim. Çok 
fazlasıyla katılmadığımız halde iradeleşme adı altında bazı 
şeylere katılır gibi göründük. Sonuçta katılmadığımızın 
yansımaları pratikte açığa çıktı. Pratikte çok ciddi sonuçlar açığa 
çıktı. O iknasızlıklarımızdan kaynaklıydı. Bu dönem açısından en 
azından iknasızlığımızı yansıtmayı arkadaşlarla paylaşmayı 
anlamlı buldum. Şu zemine kaymış bu zemine kaymış gibi 
değerlendirileceğini hiç düşünmedim. Bunu açıklığın bir gereği 
olarak gerçekleştirdim. Böyle bir paylaşımı gerekli buldum. 
Çünkü doğru bir iradeleşme bunun üzerinden gelişir. Biz ikna 
olunmadık şeyler üzerinden iradeleşemeyiz. Suni ittifaklar olur, 
koalisyonlar olur, onlarda bir dönemden sonra dağılır. O nedenle 
süreç açısından da bunu belirtebilirim inanmadığım doğru 
bulmadığım katılmadığım şeylerin gene eleştirisini yapıp 
görüşlerimi dile getireceğim. Ama şu bu anlama gelmiyor kadın 
adına ilkelerimin pazarlanması, kadın adına ilkelerin satışa 
sunulması anlamına gelmiyor. O noktada bu ilkeler üzerinde 
sözleşme yaptığımız ilkelerdir. Ve ilkeler kimsenin tekelinde olan 
ilkeler değil. Ben bunu belirtmeyi gerekli görüyorum. 
Arkadaşların zorlayan yaklaşımları oldu. Bu komite çalışmasını 
yürüten başka bir arkadaş olsaydı belki sorunlar bu düzeyde 
derinleşmeye bilirdi. Sorunları çözen soğukkanlı anlayışlı 
yaklaşımlar yerine yargılı kolay kolay kendini ikna etmeyen o 
noktada uçlaştıran çözemediği noktada da kendi geri çeken kendi 
kabuğuna hapseden ilişkilerini sınırlandıran yaklaşımlar gelişti. 
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Sağlıklı bir ilişkilenme zeminin önüne geçti. Kendi açımdan bunu 
belirtebilirm.  Ben çok fazla meselelerin etrafından dolanmayı 
anlamlı bulmuyorum.  Benim açımdan böyle gelişti. Bu sorunları 
ve kaygıları daha derinleştirdi. Sonuç itibariyle hangi zeminde 
olursa olsun önümüzdeki  süreçte bir çok zeminde çalışma 
yürüteceğiz.  Bu kaygılarla birbirimizi ele almak ve 
komplekslerle yaklaşmak yerine güç sunulur, güç katılır 
eleştirilirde fakat bir o kadar pratikte destek sunulursa anlamlı 
olur. Yaptığımız eleştiriler kağıt üzerinden teorik boyut olmayı 
aşar. Pratikteki tamamlayıcılıklarımızda birbirimize dönük 
pratikteki yaklaşımlarımızda  biraz daha yargısız 
yaklaşımlarımızla sanıyorum. Sağlıklı  bir diyalog zemini aynı 
zaman da güveni de beraberinde getirir. Çünkü bu süreç açısından 
bu konuda bazı zedelenmeler var. sorun sadece yeni bir yönetimin 
oluşumudur ya da yapının güvensizliği var tarzında bir 
yaklaşımdan ziyade birbirimize yönelik  kırılan incinen bir çok 
şey var. o nedenle bunları da giderebilmekte bir süreç hem de 
karşılıklı bir emek işidir. Birey olarak ben  bu emeği çok sarfettim 
diyemem. çok  fazlasıyla bir noktadan sonra kendini geriye 
çekmek kendini kabuğuna kapatmak, kilitlemek zaten böyle 
yaklaşılıyor, bu projeye de böyle yaklaşılıyor, ihtiyaçlarda orada 
çalışmanın ihtiyaçları da ortada ama buna rağmen bu tür 
yaklaşımlar sergileniliyor. Kendi yağında kavrul. Böyle bir 
mantığı esas aldım. Böyle bir katılım biçimini kendime esas 
aldım.  
İşin içine duygu girdi. Farklı hassasiyetleri de derinleştirdi. Birey 
olarak şunun da farkındayım bu hareket hepimizi aşabilecek bir 
güçte. Hiç birimizin kendi hassasiyetlerimizle bu hareketi kendi  
hassasiyetlerimize kurban etme gibi bir lüksümüz olamaz.  
Önümüzdeki dönem açısından  bu dar boyutuyla da olsa bir 
somutluk açığa çıktı. Sanırım bundan sonraki süreç açısından 
toplantıda  kararlaşan düzeyle bir katılım sergilenilirse çok daha 
sağlıklı sonuç alıcı ve az yıpratıcı bir verimli bir sonuç açığa 
çıkabilir. Fakat benzer yaklaşımların tekrarı aynı pozisyonda kim 
olursa olsun benzer zorlanmaları açığa çıkarır. Bu dönem 
açısından da aynı zorlanmaları  kaldırabileceğini düşünmüyorum. 
Zaten sürecin zorlukları bir o kadar ağır. Görevler üst üste 
üstlenilen bir çok çalışmanın zorlanmaları sorumlulukları bir o 
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kadar ağır. Arkadaşlar belirtiler o anlamda manevi boyutta 
yaşanılan zorlanmalar geçmişte en fazla birbirimizden güç 
aldığımız  paylaştığımız ortamları  eski şeyleri bulamamak aşırı 
politize olmuş yaklaşımlarla bunun beraberinde getirmiş olduğu 
kırılmalarda üstüne eklendiğinde sürecin görevlerin  üstesinden 
gelinemeyeceği de açık. Birey olarak ben özeleştiri boyutunda 
çok daha derinleşmemiz gerektiğini düşünüyorum.    
 
Asya Arkadaş; Burada da karar alındı. Yürütme konseyine 
yazılacak raporlar vardı. Fakat yazılmamıştı. Bir kaç arkadaş 
dışında rapor yazılmamıştı. Kadın hareketi açısından da bir süreç 
belirlemiştik. Geçmişte yöneticilik yapmış, merkez düzeyinde 
roller üstlenmiş arkadaşların bu anlamda rapor geliştirilmesi, 
özeleştirel bir yaklaşım geliştirilmesi gerekiyordu. Böyle bir şeyi 
gündemimize almadık. Tam bilemiyorum kaç arkadaşın 
yazdığını, fakat ben çok fazla bunun koşullarını yaratamadım. Ne 
genele nede bayan arkadaşlara dönük böyle bir yoğunlaşma 
yaşayamadım. Önümüzdeki süreçte daha fazla yoğunlaşarak 
ideolojik temellere oturtularak daha sağlıklı derli toplu bir 
yoğunlaşma gerektiği kanısındayım.Bende bunu gerekli 
görüyorum ama bir bütünen yönetimde yer alan arkadaşlar 
açısından kendini gözden geçirmenin de bu temelde kendini 
yapılandırmanın önemli bir çıkış yaratacağını da düşünüyorum. 
Belki parça parça bazı şeyler dile geliyor ama bunların 
bütünselliğini yakalamak açısından çok daha sağlıklı bir 
yoğunlaşmaya ihtiyaç var. Pratik nedeniyle bunun koşullarını 
yaratamamak hep eksik bir katılımı, parça parça katılımı kendini 
tekrarlayarak sürekli bir katılımı beraberinde getiriyor ve bu 
tekrarlar hem bireyde rahatsızlık yaratıyor hem hareket açısından 
ciddi zorlanmalara yol açıyor. Bunların aşılması açısından bir 
yoğunlaşma süreci kesin gerekiyor. Zaten planlamalarımız da 
biraz ona dönük. Hem inşa çalışmalarına katılım hem de o yönlü 
yoğunlaşmalarla ideolojik yoğunlaşma ve tartışmalarla yeniye 
dönük kendini yapılandırma kişi olarak da benim özellikle 
önümüzdeki dönem olarak önüme olarak koyduğum bir görev 
oluyor. Olmazsa olmaz kabilinden hissediyorum. Yoksa şunu çok 
net görmek gerekiyor Önderlik savunmalarda da vurguladı; 



  

118  
  

egemenlikli sistem sonuç itibariyle kendi içerisinde çeteciliği 
türetiyor, devletçi klasik mantık kendi içinde çeteciliği türetiyor. 
Bunun kadın versiyonu kadına vurulduğunda biz de kendi 
içimizden işbirlikçiler üretecek bir sistem yaratmayalım. Bizim  
sistemimiz bunu üretmek zorunda değil. Mademki alternatif olma 
iddiasındayız o nokta da ne bu bir kaderdir, madem kader değilse 
o zaman sorunları doğru zeminlerde doğru tarzda ele almak, 
aşmak, derinleştirmek yerine aştırmak varsa, mantık hataları 
varsa, terslikler varsa çizgi dışılıklar sağlıklı diyaloglarla sağlıklı 
paylaşımlarla bunları aştırmak önemlidir. Ben önemli olduğunu 
düşünüyorum. Sonuç itibariyle Kongra gel zemininde yer alan 
bütün bayan arkadaşlar açısından da belli bir çaba var. Diğer 
bütün çalışmalar açısından da öyle. Mesela bir YJA STAR 
açısından da öyledir. Çalışmada yer alan arkadaşlar sonuçta kadın 
kimlikleriyle o çalışmada yer alıyorlar. Ötekileştirmemek 
gerekiyor. Önderliğin belirttiği koma jina bılınd açısından bende 
çok zamana yayılmadan geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Fakat tedbirler mekanizmalarından bir oluşum gerekiyor. Biz 
PKK nin inşa çalışmalarına başladık, hala inşa tartışmalarını 
yürütüyoruz. PKK tartışmalarının yürütüleceği zemini yaratmaya 
çalışıyoruz. Örgütsel sorunlar belki buna yol açtı ama bunu da 
anlamak gerekiyor; neye göre inşa edeceğiz? Bunlar üzerine 
güçlü tartışmak, ortaklaşmak gerekiyor. Önderlik PAJKı 
gündemimize koyar koymaz daha tam ne olduğunu anlamadan 
apar topar  PAJKı geliştirmek, ona göre ayrıştırmak bütün 
çalışmaların hepsini askeri, siyasi, kitlesel hepsini kucaklayacak 
bir sistemi en başta yaratamamak bizim açımızdan bir eksiklik 
oldu. İdeolojik parti bunun bir boyutuydu siyasal, askeri, kitlesel 
çalışmalar diğer ayaklarıydı. Kapsayacak bir mekanizması olmak 
durumundaydı. Biz  kendimizi mekanizmasız bıraktık ve o 
noktada partiye yüklenmesi gereken misyondan çok daha farklı 
misyonları yükledik böyle olduğundan yaratmış olduğu şeyler 
ayrıksılaştırıp, derinleştirdi de. O nedenle o mekanizmayı 
geciktirmeden kurmak, yeniden oluşturmak bütün kadın yapısı 
hakkında hangi sahada olursa olsun karar alabilecek eleştiri 
geliştirebilecek bir mekanizmayı oluşturmak bunu belli 
periyotlarla toplantı sistemiyle en azından önümüzdeki oluşuma 
kadar, gerçek anlamda bir kurultay gelişene kadar bu tür 
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boşlukları giderebilecek bir şey olur geçici olarak da olsa böylesi 
bir şeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Önemli bir tartışma 
düzeyini yaşadık, bu tartışmalar sonrasında hangi çalışmada yer 
alırsak alalım önümüzdeki dönemde birey olarak o noktada çok 
farklı bir kaygım yada kuşkum söz konusu değil. Bütün 
çalışmalarda, çalışmaları yürütebilecek arkadaşlar var fakat 
önemli olan böylesine bir ortaklaşmayı yakalayabilmek 
buluşabilmek. Bir birini kolay kolay sıfatlandırmamak, yargılara 
varmamak önemli. Bunu  belirtirken benimde çok kolay 
yargılayan çok kolay sıfatlandıran bir durum vardır. Bu belki 
egemenlikli bir yaklaşımda, belki o kadar eleştirdiğimiz, mahkum 
ettiğimiz bir şey ama bir o kadar da içselleşmiş bir durumda. Bu 
genelde de hakim olan bir şey. Ne kadın ruhunu geliştiriyor ne 
kadın ortaklaşmasını geliştiriyor sadece bazı kavramlara karşı 
antipati yaratıyor. İçeriği desen özüyle pratiği arasında uçurum 
yaratıyor bir güvensizlik bir uzak duruşu da beraberinde getiriyor. 
Heval  Ronahi’de belirtmişti. O nedenle iddialı olmak gerekiyor 
önümüzdeki süreç açısından. Bu iddiayla birlikte çok büyük 
hedeflere de gerek yok gücümüz oranında hedeflerle var olmak, 
kendimizi yaratmak ,o hedefleri geliştirmek, var olmak belki 
önümüzdeki dönem açısından esas almamız gereken bir yaklaşım. 
Aksi takdirde abartılı yaklaşımlar hem kendi karşısındakini 
ötekileştirme onlara farklı misyonlar biçme olmaması gereken 
ayrımları tümüyle bir çok çelişkiyi de beraberinde getirir. Bu 
tarzda yaklaşımlar gelişirse birey olarak daha ciddi ele almayı da, 
yoğunlaşmayı da ihtiyaç olarak görüyorum. Sonuç itibariyle bir 
tablo açığa çıkıyor; bir boyutu PAJK koordinasyonundaki 
arkadaşlar, YJA da ki arkadaşlar, her birimiz bir boyutundayız. 
Bir rengiyiz. O noktada renkler de farklılıklar da var. Ortak bir 
şeyde buluşturmak gerekiyor. Hareket açısından gerekli olanda 
bu, çünkü her birimiz bulunduğumuz yerden baktığımızda 
kendimizi haklı, karşımızdakini haksız buluyoruz. Kendimizi 
yargıç pozisyonlarına da sokuyoruz. Ama sonuç ta bütün bunlar 
hep mahkum ettiğimiz sistemin bize yüklemiş olduğu 
alışkanlıklar. Madem alternatif bir sistem yaratılması diyorsak en 
önce bizlerden başlamalı düşüncesindeyim. Benim önümüzdeki 
süreç açısından da bu kimliği inançlarım doğrultusunda savunma, 
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sahiplenme iddiam var o noktada iddialı olduğumu belirtebilirim. 
Yani  bütün bu yaklaşımlar beni kimliğim noktasında farklı bir 
sorgulamaya götürmüyor. Tam tersine çok daha güçlü 
sahiplenmeye götürüyor, çok daha içini doldurmanın gereğini 
hissediyorum ve önümüzdeki dönem çalışmalara katılımım da bu 
mantıkla ve bu yaklaşımla olacaktır. 
 
Roze Arkadaş;   Arkadaşlar  belli boyutlarıyla açtılar. Bu süreç 
çok sıcak gelişiyor. Önderliğin koyduğu modellerde uzun bir 
dönemdir tartışma konusuydu. Kongrede bazı sonuçlarıyla 
ulaşıldı. Ama hala netleştireceğimiz yönlerde var. Bu anlamda her 
toplantı yeni bir süreç açısında yeniliği ifade ediyor. Yine Aralık 
ayı önümüzde sıcaklığı bir başlangıcı ifade ediyor. En son Asya 
arkadaşta bazı noktaları açtı. Özet itibariyle Kongre Gel olarak 
yaşadığımız sorunlar yine PAJK’la dönemsel yaşadığımız 
ilişkileri bir çok boyutuyla açtı. Kendi açısından çıkardığı 
sonuçları ortaya koydu. Özellikle kongre sonrası ilişkiler 
açısından öyle gergin bir hava vardı. Hem bu ilişkiler konusunda 
karşılıklı, özellikle eylül ayında yaptığımız tartışma vardı. Aslın 
bu tartışmayla beraber karşılıklı diyalogla yaklaşılması, ilişkilerin 
güçlendirilmesi, ortaklaştırılması noktasında sonuçlar çıktı. Bu 
temelde çalışmalar başlatıldı. Önceki dönemde genel PAJK’taki  
arkadaşlarda –kendileri de değerlendirdi- her örgüt yeniden 
yapılanma sürecini kendi içinde sürdürmeyle karşı karşıya olduğu 
için dışa karşı o darlığı yaşadı. Bu PAJK açısından da böyleydi. 
Kongra Gel açısından da böyleydi. Herkes o dönemi kendi 
açısından süreci kendi çabasıyla biraz yürütmeye çalıştı. Sonra 
fark ettik ki bu sorunları kendi içimizde çözebilecek bir süreç 
değil. Ortaklaştırılması gereken bir süreçtir. Örgütün genel 
toparlanması gerekliydi. Bu anlamda ortak sorumluluk 
yüklenilmesi gereken bir süreçti. Dolayısıyla bu gelişti. Sorun 
biraz bireylerden bağımsız genelde yaşanan sorunlarda vardı. 
Ama arkadaşında belirttiği biraz bireylerden de kaynaklı sorunlar 
vardı. Bu aşıldı. Özellikle PAJK’ın son süreçte geliştirmiş olduğu 
komitelere verilmesi bu anlamda Kongra Gel de başkanlık 
düzeyinde görev alma aslında böyle bir şeyin çözülmeye gittiği, 
aşıldığının bir göstergesiydi. Dolayısıyla çok fazla geçmişin bu 
boyutta tartışılmasını artık uygun bulmuyorum. Benim açımdan 
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bu süreç kapandı. Daha çok ortak yapılması gereken bir çok 
çalışmanın olması gerektiğini düşünüyorum. Model olarak ortaya 
koyduğumuz sonuçların önümüzdeki süreyi taşırmaması 
gerektiğini düşünüyorum. Yani toplantı aktarımında yoktum. 
Fakat arkadaşların aktardığı kadarıyla  oluşacak başkanlık 
modelinde yer alacak arkadaşın yine aynı zamanda sosyal komite 
çalışmalarının da sorumlusu olacağı belirtildi. Bu konuda bazı 
düşüncelerimi belirtmek istiyorum. Sosyal komite içerisinde 5 
tane örgüt var. Her örgüt kendisini yeniden yapılandırması 
gereken bir süreci yaşıyor. Bir çoğu bir başlangıç bile yapmamış. 
Ortak bir irade henüz oluşturulmadı. Geçmişte Asya arkadaşın 
yaşadığı sorunlar önümüzdeki süreçte de yaşanacak anlamına 
geliyor. Mesela Asya arkadaş İnşadan sorumlu, başkanlıktaydı ve 
sosyal komite çalışmalarını yürütüyordu. Adeta bir sosyal komite 
çalışması dışında her türlü çalışmayla karşı karşıyaydı. Ama 
sosyal komitenin de çalışmasını yapamadık. O dönem yeni bir 
süreçti. Doğalında bir çok çalışma yeni başladığından bir çok 
nokta arkadaşlarla bağlantılı yansıyordu. Çalışmalara yansıyordu. 
Bizlerde yeniydik. Daha çok Kongra Gel çalışmalarına yeni yeni 
girdiğimiz için dolayısıyla arkadaşlarda her türlü çalışmanın 
içerisine giriyorlardı. Böyle bir sorun yaşandı. Önümüzdeki 
süreçte de bunun daha farklı olacağına inanmıyorum. Çünkü 
Önderlik şunu diyor “başkanlık daha çok teorik yoğunlaşması 
olan bir kurum olmalı.” Biz illa da başkan konumundaki bir 
arkadaşı getirip bir komiteden sorumlu yapmaya çalışıyoruz. 
Bence çok gerekli bir şey değil. Çünkü başlı başına komitenin 
sorunları varken oldukça çözümlenmesi gereken sorunla karşı 
karşıyadır. Bir ikincisi zaten arkadaş ve Zaxo arkadaşta aynı 
sorunları yaşayacaktır. PAJK’ın sorunlarıyla karşı karşıya kalmak 
zorunda kalacak. Yine aynı şekilde Kongra gel başkanlığında yer 
alacak. Komitenin tüm sorunları ile karşı karşıya gelmek zorunda 
kalacak. Bir bütünüyle adapte olma  aynı zamanda bütün 
çalışmalara hakim olma. Bunları yeniden düzenleyebilmek uzun 
bir dönemi alacaktır. Bence bundan bağımsız ele alına bilmeli. 
Başkanlıktaki arkadaş zaten bir bütünen kadın çalışmasından 
sorumlu olarak kalmalı. Ama aynı zamanda farklı bir komiteden 
sorumlu olmamalıdır diye düşünüyorum. Böyle bir önerim var 
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buna yönelik. Çünkü bir karmaşıklığı yaratıyor. Örgütsel şeyler 
henüz yaratılamadı. Belki ondanda kaynaklanıyor. Yoksa çok 
dışında bir sorun değil. Sosyal komitenin çalışması da bir PAJK 
çalışmasıdır. Yada bir başkanlığın çalışmasıdır. Bu anlamda bir 
ayrıştırma değil. Fakat model olarak bir şeylerin oluşturulması 
için en azından belli bir süreç böyle bir şeyin yaşanması 
gerekiyordu. Bunun çalışmalar açısından gerekli olduğunu 
belirttim. Bende  kongre sonrası böyle bir çalışmaya geldim. 
Fakat güçlü bir kadın çalışmasını yürütme yada proje oluşturma, 
bunun zeminlerini yaratma noktasında güçlü yoğunlaşma 
yakalayamadık. Daha çok sağlık işlerini yürütmeye çalıştık. 
Kendi çalışmalarımız dışında, kadın çalışmasının dışında her türlü 
çalışmalarla uğraştık. Dolayısıyla mevcut yoğunlaşma düzeyini 
yakalayamadık. Bu birey olarak benden de kaynaklı olabilir. 
Bağımsızda olabilir. Ama güçlü bir şey oluşturulamadı. Fakat 
komiteyi oluşturma çalışmalarını yürütüyoruz. O anlamda daha 
çok örgütlenmede yer alma bu anlamdaki modelleri yenileme 
yada yerleştirme, çıkarma bu konuda yoğunlaşma var ve devam 
ediyor. Artık önümüzdeki süreçte çalışmalarda güçlendirilebilir. 
Daha güçlü bir irade açığa çıkabilir.  
  
Rojen Rojhilat;  Genel anlamda Doğu çalışmalarının geldiği 
düzey biliniyor. Bu çalışmayı aktarmaktan öte görüşlerimi 
belirtmek istiyorum. Bugüne kadar yaşanan devrimlerden dersler 
çıkarmak gerektiğini düşünüyorum. Özellikle kongre ve sonrası 
içimizde farklı farklı çizgiler gelişti. İhanet çizgisi, iç ve dış 
komployla harekete dönük saldırılar yaşandı. Bu etkilerden uzak 
bir kaç nokta değerlendirmek istiyorum. Bu genel çalışmalarda 
bayan arkadaşlar potansiyel bir enerji kaybını yaşıyor. 
Arkadaşlarda belirtiyor. Genel çalışmalara katılımda daha fazla 
istekli bir yaklaşım söz konusu. Genel devrimlerde yaşanan da 
kadının genel gücü, cins mücadelesine aktarılmadığından cins 
mücadelesinde bir kaybediş söz konusuydu. Bu devrimimizde de 
yaşanıyor. Bu noktada eğer bir yanlışlık varsa arkadaşlar 
değerlendirebilir. Gerçektende kadın potansiyelimiz genelde 
harcanıyor. Bayan arkadaşların komitelerde yer alması beni 
sevindiriyor. Aktif katılıp yön vermeleri olumludur. Ama bazı 
noktalarda kaygılarda yaşatıyor. Çünkü cins çalışmaları yönümüz 



           Kadın Hareketi Genişletilmiş Yönetim Toplantı Tartışmaları 
 
 

 
 

123  
 

zayıflatıyor.  Kongra gel, sonra ve şimdiye kadar da böyle 
yaklaşımlar devam ediyor. Ben inançsız ve güvensiz değilim. Bu 
çalışmanın genç potansiyelinden inanç aldığımı belirtebilirim. 
Dün aktarılan tekmillerde bütün çalışmalar değerlendirildi. 
İnkarcı değerlendirmek gibi olacak ama bayan arkadaşların 
çalışma tekmilinde genel çalışmalara takılıp kalma yaşanmış. Bu 
belki genel sürecin karakteriyle de bağlantılıdır. Ama korkarım 10 
yıl sonra  değerlendirmelerimizde  kadın  potansiyelimizi cins 
mücadelesine aktaramadık denilecek.  Korktuğum nokta bu. 
Çünkü komite çalışmalarında da bu durum yaşanıyor. İkincisi ise 
kadın topluluğu olarak sistemden kopuk yaşıyoruz. Ama bir kadın 
olarak kendini her yönlü eğitim, savunmalar üzerinde görsekte  
sosyal, kültürel, teknik ve bir çok şey üzerinde eğitim sistemimiz 
bizi doyurmuyor. Bu sistemimiz devam ederse gün gelecek 
kimseyi bulamayacağız. Bana göre o insanları doyuramama 
noktasıdır. Bir çizgi, ideoloji, düşünce somut olarak Önderlik 
önümüze koymuş. Eğer insanlar düşüncelerinde net değilse 
düşüncelerin pratiğe de koyamaz. Bizim eğitim sistemimiz bir 
kadın olarak kendimizi hazır hale getirmeye yetmiyor ki var olan 
düşüncelerimizi toplumsallaştıra bilelim. Irak’ta ortaya çıkan 
sorunlar beni düşündürüyor. Mesela kendime soruyorum. İran’da 
legal bir konumum olsaydı daha iyi bir çalışma yapardım. Demek 
ki sorun bu değil.  Örneğin bir çok arkadaşımızın konumu Irak’ta 
legaldir. Ama neden çalışmalar gelişmiyor. Biz de sosyolojik bir 
topluluğuz. Biz bir hareketi, örgütü aşmış konumdayız. Bizim 
burada bağımsız bir sınıfımız var. Kendimizi  burada 
örgütlemişiz. Soruyorum bu  kadro eğitimindeki intiharlar nedir? 
Arkadaşlar buna sosyolojik bir tahlil getirsinler. Nedeni nedir. 
Kadın intiharlarına dönük o kadar tartışıyoruz. Gece gündüz 
değerlendirmeler yapıyoruz. Sorunları, şiddete maruz kalıyorlar, 
alternatif bulamıyorlar. ama bu insanlar alternatif olarak buraya 
geliyorlar. O zaman bu intiharların nedeni nedir. Köklü bir tahlil 
neden yapılamıyor. Ben bu noktalarda inançsızlıktan öte tahlilde 
yetersizlikler görüyorum. Yorumlamada yetersizlikler 
görüyorum. Kadın gücü olarak bunu tehlikeli görüyorum. 
Kendimizi alternatif olarak, dünya kadınına alternatif olarak ilan 
ediyoruz. Ancak içimize gelen bir insan intihar ediyor. Giderek de 
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artıyor. Kongre sonrası yaşanan bunalımda artıyor. Ama 
arkadaşlar bunun tekmilini çok rahat veriyor. Sosyolojik ve 
psikolojik bir tahlilinin ortaya koyulmasını istiyorum. Nedenleri 
nelerdir. Eğer içimizdeki intiharları bir çözümle durduramıyorsak 
dışarıdaki kadına, topluma nasıl alternatif sunabiliriz. Bende soru 
işaretleri yaratıyor. Bu nedenle dile getiriyorum. Korku ve 
kaygılarımı yeniden dile getiriyorum. Birincisi kadın 
potansiyelinin genel içinde fazla sarf edilmesi, ikicisi bir türlü 
yön alınamayan cins-ulus, ulus – cins bunu netleştirmeliyiz. 
Önderlik tarafından cins mücadelemizin ele alınması ön 
plandadır. En azından potansiyelinin bir bölümünü bu çalışma 
için hazırlamak önemli. Üçüncüsü ise eğitim sistemimizi 
oluşturamamamızdır. Şimdi var olan sistemimiz düşüncede, 
ideolojik çizgide netim. Ama var olan bilinci nasıl bu pratiğe 
aktaracağım. Pratize edecek bir mekanizmayı nasıl oluşturacağım. 
Tıkanmaları yaşıyorum. O zaman beni yaratacak bir sisteme, 
düşüncelerimi pratiğe dökebilecek bir sisteme ihtiyaç var. 
Savunmaların okunmasını ihtiyaç olarak görüyorum. Ama bazı 
arkadaşlarımız iki kadınla bile konuşmayı beceremiyorlar. Çok 
ciddi sorunlar yaşıyoruz. Üst bir yaklaşım kültürü gelişiyor. 
Kadın olarak haber dinleme vb kültürlerimiz yok. Gerçektende 
eğitim sistemimiz çok yetersiz. Kadın olarak önümüze 
koyduğumuz amaç ve hedefler temelinde tartışmalıyız. İnsanların 
bizden kaçmaması için insan yaratma sistemini nasıl yaratabiliriz. 
Bu insanların istemlerine nasıl cevap olabiliriz. Yarın topluma 
gönderdiğimizde ki kaçmasın. Kendime soruyorum. Arkadaşlarda 
neden okul okuma istemi gelişiyor. Değil ki bu yaklaşımı 
onaylıyorum. Eğer ben akıllı bir insan olsam bir cins anlayışı 
bende varsa kendimi ikna etmişsem nerede olursam olayım. 
Kadın çalışması yaparım. Bu örgüt içinde ve örgüt dışında da. 
Örgüt, okul okuma fırsatı da veriyorsa kendime stratejik bir 
yaklaşım sergilerim. 40-50 yaşımda kendi parçamda kadın 
öncülüğünü yapabilen kişi neden olmayayım. Ama ne oldu Şirin 
yıllardır bu hareketin eğitimlerindeydi. Derya arkadaş oturmuş 
ben şok geçiriyorum. Her yönlü zorlukları içimizde yaşadı. Şuna 
da inanıyorum. Biz kendi sorunlarımızı öyle köklü tahlil 
edebilecek bir güce sahip değiliz. Yapılan değerlendirmelerde 
örgütsel anlamda belirtilenler oldu. Dile getirdiğim bu dört 
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noktada eğer çözümler geliştirilemezse her yan yana geldiğimizde 
aynı şeyleri değerlendirmek zorunda kalacağız. 
Yapamadıklarımızı tartışacağız. Umuyorum ki bir gün 
yaptıklarımız üzerinden bir toplantı yapıp ne yaptık sorusuna 
cevap arayabilelim. İkinci defadır böyle toplantılara katılıyorum. 
Her ikisinde de yapılanlar, yapılamayanlar, ihtiyaçlar tartışılıyor. 
Bu nedenle kadın gücü olarak potansiyelimizin yönünü cins 
mücadelesine kanalize edelim. Biz Doğu kadın hareketi olarak iki 
gündür kurulmuşuz. PJAK hiç kalmayabilir de. Olsun olmasın biz 
kadın birliği olarak çalışmaların olması için çaba harcamalıyız. 
Genel çalışmalarda kadın potansiyeli fazla tüketiliyor. Sistem 
olamama, eğitimlerde bir sistemi yaratarak topluma inme, cevap 
olabilmede yetersizlikler yaşanıyor. İkincisi okuma yazması 
olmayan arkadaşlarımız var. Okuma yazması olmayan bir 
arkadaşı Mahabat’a göndermişiz. Dil okuyan bir kadının yanına 
gidince kendi yetersizliklerini görüyor. Küçük çocuk bilgisayar 
kullanıyor. Kendi yetersizliğini görüyor. Bizim sorunlarımız 
bunlardan daha köklü. Önderliğin belirttiği şeyleri bile 
kendimizde oturtamıyoruz. Sadece ezberlemişiz. Kendimizi öyle 
yeterli de görmeyelim. Biz toplumdan kopmuş kadınlarız. Bazı 
noktalarda eksikliklerimiz var. Bu eksikliklerimizi yeni bir sistem 
oluşturarak ortadan kaldıramazsak dediğimiz gibi etrafımızda 
insanları göremeyebiliriz. Toplantılar yapamayabiliriz. Genel 
çalışmamıza dönük dün tekmil verildi. Çalışmaları abartma 
hastalığı olmamalı. Çünkü en fazla bu hastalık bizim 
çalışmalarımızda var. Bir yıl bir arkadaşın yanındasındır. Kalkıp 
bir yılı değerlendirdiğinde sanki sen onun yanında hiç yaşamamış 
gibi oluyorsun. Öyle çok farklı aktarılıyor. Sanki dünyayı fetih 
etmişler gibi anlatıyorlar. Esas ta öyle bir şey yok. En azından 
Doğu çalışmalarındaki arkadaşlar bir araya gelip içlerini döktü. 
Nasıl oldu, olmadı değerlendirdiler. ----- var olan sorun bir eğitim 
sistem sorunudur. PJAK’ın bu sistem sorunu hal olamazsa genel 
doğu çalışmalarında da aynı yaşanan sorundur.  
 Önderlik 3 savunma daha yazsa dahi bazı noktalarda biz kendi 
kendimizi eğitme yolunu bulmazsak Önderliğin teorilerini 
pratikleştiren biz olamayacağız.  İtalya’da bir grup kadın adlarını 
“ Apoist kadınlar” yapmışlar. Bu ideoloji bizim tekelimizde 



  

126  
  

kalmayacak, bazıları bu ideolojiyle kendilerini örgütlüyorlar. İran 
kadını temsilcilik açmışlar. Ben acıyorum, insanlar bu devrime 
tüm zamanlarını vermişler. Bir de kendimize militan diyoruz. 
Ama kendimizi öyle donatmalıyız ki bu yaşamın hakkını 
verebilelim,faydalı olabilelim.gündelik bakalım ne kadar 
faydamız oluyor? Bence bunlar aşılmadan yeni oluşumlara 
gitmek fazla değişiklik yaratmaz. İstihbaratlar bile insanları 5 yıl 
eğitip 10 yıl ürün alıyorlar. Ama bizim eğitim sistemimize 
bakalım nedir, bir çok yetersizliğimiz var. Buda pratik 
mekanizmanın açığa çıkmasına engel oluyor.  
 Bu sorunlar çözülmeden Önderliğin verdiği perspektifleri 
pratikte uygulamada hep geri kalacağız. Sorun 
bizde,bilinçsizliğimizde, kadın olarak bunları nasıl aşacağız, 
bilinçlenmeyi nasıl sağlayacağız? oturup kendimizi eğitmemiz 
gerekiyor. Eğitim için nasıl bir sistem, tarz, nasıl maddi koşullar 
olmalı ki bu sorunları aşabilelim. PAJK Koordinasyonundan bir 
arkadaş yürütmeye geçti, farklı çalışmalara geçenlerde oldu. Ama 
ben diyorum ki bir arkadaşta bize destek sunmaya gelse iyi olur. 
Yine diğer çalışmalardan da arkadaşlar katkı sunsalar iyi olur. 
kışın  karargahta özgün bir eğitim devresi açmayı düşünüyoruz, 
katkı sunacak arkadaşların katılımları olumlu olacaktır.  
 
Beritan Dersim; Bu toplantıda bazı şeyleri daha özgün tartışıp 
çözüme ulaştırmakta fayda var. Özellikle Asya ve Bese 
arkadaşların belirttiklerine katılıyorum. Sürekli belirttiğimiz bir 
husus var. Önderliğin esaretinden beri içine girdiğimiz sürecin 
hassaslığı. Olağanüstü süreç; bunu belirttikçe yaklaşımlarımızda 
olağanlaştı. Sürecin ciddiyetini içselleştirmeme, ona denk bir 
yaklaşım gösterememe en fazla yaşadığımız eksikliklerden biri. 
Genel hareket olarak yaptığımız iş en eleştirdiğimizi yaşamak oldu. 
Bu anlamda bütün hareketin bir özeleştiri vermesi gerekir. Sorun 
birkaç arkadaşın özeleştiri vermesi değil. Kadın hareketi açısından 
da değerlendirildi. Kongrede de değerlendirildi. Eleştiri-özeleştiri 
platformu olarakta değerlendirilebilir, ama bunlar 
pratikleşmiyor,gelip kişiliklerimize, anlayışlarımıza, 
alışkanlıklarımıza takılıyor.Geçmiş süreç tarzımız bu süreçte de 
etkisini gösteriyor. Geçmişin sorunlarının etkileri çok fazlaydı. 
Kongrede de tartışıldı. Yapı sorunları, yönetim sorunları yaşam 
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sorunları v.b çözümlendi belki ama çözümü çok fazla 
geliştirilemedi. Böyle herkeste bir güvensizlik vardı. Ne olacak 
diye bir beklenti vardı. Buna verilen yanıtlarda şu ön plana 
çıkıyordu. Bir şey olacağı yok. Her şey eskisi gibi devam edecek. 
Bu psikoloji ağır basıyordu. Umutlu, iddialı bir yaklaşım 
kongreden sonra fazla gelişmedi. Çalışmalar zaten ayrışmış herkes 
kendi çalışmasını yürütsün anlayışıyla hareket ederek bir başka 
çalışmada ne hali varsa görsün bu PAJK içinde böyle diğer 
çalışmalar içinde böyle. Bu konuda birbirine destek sunan bir 
yaklaşım geçmiş süreçte fazla gelişmedi. Bunlara fazla 
girmeyeceğim. Ama yapılan değerlendirmelerden eskinin pek fazla 
aşılmadığı açığa çıkıyor. Bunu karamsarlık, güvensizlik anlamında 
belirtmiyorum fakat niyetimiz bu olmasa bile yeni zihniyet 
üzerinden, yeni paradigma üzerinden bazı şeyleri geliştirmeye 
yönelik çabalar olsa da niyetlerden bağımsız sürece damgasını 
vuran eski zihniyet ve alışkanlıklardır. Bunun aşılması gerekiyor, iç 
mücadele biraz daha yükseltilebilir. Cins, sınıf mücadeleleri 
derinleştirilebilir. Bu konuda bir zayıflık var. Bu ideolojik 
mücadeleyi yükseltmekle de bağlantılıydı. Toplantımızda da bir 
tespit olarak dilegeldi. İdeolojik boşluk var. Bu konuda genel kadın 
yapısında bir savrulma var, biraz toparlanma olsa da bütün olarak 
değil.Ayrıca bu bir dönemi kurtarmaya dönük bir şey olmamalı. 
Yani idari tedbirlerle süreç geçiştirilemez. Daha stratejik yaklaşım, 
stratejik projeler üretip yaşamsallaştırmak gerekiyor. Bu  anlamda 
sorun düzenleme sorunu değil. Bir kadroyu buradan alıp diğer yere 
vermek değil. En temelde anlayışın düzeltilmesi lazım. Diğer 
türlüsü şematik kalır. Bir Kongra gel açısından şu belirtilebilir; 
birey olarak PAJK kongresinde de dile getirmiştim. Kadın hareketi 
açısından Kongre geli sahiplenen bir yaklaşım yoktu. Başından beri 
yoktu. Kongre geli erkeğin insafına bırakan ya da bir erkek 
çalışması olarak gören bir yaklaşım vardı. Bu belki 
dillendirilmiyordu fakat yapılan düzenlemelerde bu mantık vardı. 
Gerekçelerde, izahatlarda bile bu vardı. 4.konferans sonrası 
yaptığımız merkez  toplantıda bu çok barizdi.diğer çalışmalara 
karşıda şöyle bir yaklaşım vardı. Biz bağımsız kadın hareketi 
olacağız, diğer çalışmalarda kendi başının çaresine baksın. En bariz 
HPG çalışmalarına yansıtıldı. İşte niye bize bağlı kalıyorsunuz 
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,bizim sizinle işimiz kalmadı,biz legalleşeceğiz Irak’a yerleşeceğiz 
bu anlamda YJA Star askeri bir güçtür bizim çalışmalarımızı 
engellersiniz diye bir yaklaşım vardı. Hiçbir biçimde ilişki 
geliştirilmemesi yönünde bir yaklaşım vardı. Bu bağımsız kadın 
hareketini bütün örgüt çalışmalarından soyutlayan bir yaklaşımdı. 
Bu anlayıştan kaynaklı bir durumdu. Yani hareketi bir kaç kişinin 
tekelinde sınırlayan yada birkaç kişinin çalışmasıymış gibi 
değerlendiren bir yaklaşım vardı. Kongrede de benzeri yaklaşımlar 
gelişti. Bunu şunun için belirtiyorum. Belki bir yönüyle bizimde 
şeyimiz vardı. Fakat anlayış olarak kongre için şu yetersizliği 
görüyorum. O zaman PAJK koordinasyonu seçilecekti. PJA 
meclisinin yaklaşımı işte diğer çalışmalarda olan arkadaşlar 
seçilmesin. İşte bir birey bir kaç yetkiyle hareket etmemeli, bunun 
geçmişte yarattığı sorunlar vardı bir yönüyle doğruydu fakat öte 
yandan bütün çalışmaları kapsayan, geliştiren, güçlendiren bir 
yaklaşımda gelişmedi. Bireyci, benmerkezci yaklaşımlardan da 
kaynaklanabilir. Özüne bir şey demiyorum ama pratik olarak bu 
ortaya çıktı. Kongrede belli yetersizlikler vardı arkadaşlarda 
belirtti; bir yönüyle doğaldı çünkü yeniden yapılanma sürecine 
girilecekti. Önderliğin perspektifleri temelinde, çok somut veriler 
yoktu. Görüşme olmuyordu. Bir yanıyla yarım kaldı denilebilir. O 
yüzden inşa çalışması bir yıl ertelendi. Bunu giderecek, 
tamamlayacak bir yaklaşımda gelişmedi. PAJK koordinasyonu bazı 
çalışmalar yürüttü ama yetersiz yanları da var. Sağlıklı bir diyalog, 
iletişim geliştirilemedi. Bana birazda şöyle geliyordu yani 
talimatlardan çıkardığım sonuç bazı üsluplarda - tüm arkadaşlara 
mal etmek istemiyorum- yansıyan oydu. Heval Deryalar geldiğinde  
biz orada değerlendirdik. PAJK herhangi bir örgüt yani bir üst 
kimlik değil. Karşılıklı bir dayanışma olmalı, birbirini karşılıklı 
besleyen yaklaşımlar olmalı. Fakat üslupta yansıyan kendini bir üst 
kimlik olarak gören bütün çalışmaları koordine etmek isteyen bir 
yaklaşım vardı. Bu yüzden karşılıklı tepkilere de dönüşebiliyordu. 
Arkadaşlar  PAJK sahiplenilmedi dediler. Bence koordinasyon da 
bunu gözetmeli. Hepimizin sorgulaması gereken boyutlar var ama 
üsluplarında yol açtığı sonuçlar var. Eğer bu düzeyde tepkiler, 
güvensizlikler gelişiyorsa bizim yol açtığımız sonuçlardır. Durup 
dururken ortaya çıkmıyor, karşılıklıdır. Herkes kendi cephesinden 
bakıyor dendi. Bu bütün arkadaşlar açısından geçerlidir. 
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Değerlendirmelerde birazda kendini dışında tutan değerlendirmeler 
gelişmemeli bence. Şimdi yine yöntem noktasında ciddi 
yetersizlikler vardı. Çok fazla ortak ortaklaşma zemini yaratılmadı. 
Anlayışta bazı şeyler düzeltilmeli diyor arkadaşlar. Anlayışta bazı 
şeylerin düzeltilmesi için ortak buluşma zeminleri yaratılmalıydı. 
Yetersiz kalındı. PAJK ın bütün çalışma sahalarına kendisini 
yansıtması zayıf kaldı. Yansıtma biçimlerinde belli yetersizlikler 
vardı. Mesela konferanslara toplantılara katılımlar oldu. YJA Star 
açısından da arkadaşlar geldi. Tartışıldı. Yapıyla da toplantı alındı. 
Görüşler, öneriler, eleştiriler alındı. Olumluydu. Ama daha 
zenginleştirilebilirdi. Zamanda dardı belki ama önümüzdeki süreç 
açısından da geliştirilmesi gereken bir boyut. Güçlendirilmesi 
gereken çalışmalar var. PAJK tek başına bir grup değil. Her fırsatta 
söylüyoruz ideolojik merkezimiz diye. Fakat ne kadar besliyor, 
hem ideolojik açıdan hem de kadrosal açıdan besleyebilmeli. 
Bunun bir çok yöntemi var. İlişkiler teknik kalmamalı. Daha fazla 
öze inmeli, bugüne kadar biraz geliştirildi daha da derinleştirilmeli. 
İkinci önemli bulduğum bir hususta; kadın hareketi olarak 
işbirlikçi-ihanetçi çizgiye karşı güçlü bir mücadele yürütülmedi. 
Genel  toplantıda da dile getirildi. Çok etkili, örgütlü net bir tutum 
geliştirilemedi. Basın-yayında yansıtamadık,içimizde de 
yükseltemedik. Bir örnek vermek istiyorum. Osmanlar kaçtığı 
zaman radyodan arayıp görüşlerimizi sormuşlardı. Biz ihaneti 
lanetlediğimizi söylemiştik. Ama resmi açıklamayı PAJK ın 
yapması gerekiyordu. Bunun için PAJKı aradığımızda arkadaşlar 
bize kopanlara ihanetçi demeyeceklerini, açıklama 
yapmayacaklarını Önderliğin değerlendirmesini bekleyeceklerini 
söylediler. Hala bu konuda kendini ikna etmeyen yaklaşımlar vardı. 
Bu tür şeyler tepkilerimize yol açtı heval. Anlayamadık yani bu 
kadar açıktan bir ihanet var, saldırı var ama arkadaşlarımız bu 
yaklaşımı anlamlı bulmadık. Biz kendi inisiyatifimizi kullanarak 
ihanetçi olarak değerlendirdik. Sonrası içinde sadece onlara dönük 
açıklama yapalım açısından demiyorum. Bu son 4-5 aylık süreç 
açısından da çok daha farklı mücadele yürütülebilirdi. Halkı bu 
konuda duyarlı kılabilirdik. İçimizde mücadeleyi yükseltseydik 
bence bu kadar erime hareketi olmaya bilirdi. Kaçışlar olmaya 
bilirdi. Genel toplantıda söylendi. Irak’ta bilmem ne kadar kadın 
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fuhşa gitmiş karışmış. Bu bizim mücadelesizliğimizin sonucudur. 
PAJK olarak kendimizi bu konuda da güçlü sorgulamamız 
gerekiyor. Ciddi bir savrulma erimeyle karşı karşıyayız. Kaçışlar 
çok normalleşmiş. Mesela diyor kaçmış ama ihanet etmemiş. Nasıl 
ihanet etmemiş. Kaçmış heval değerleri, yoldaşlığı bırakmış gitmiş 
düşmana sığınmış. Önderliğe bağlıdır diyor bu nasıl bağlılıktır. 
Sorgularım. Bu ne biçim ihanet tanımıdır  sorguluyorum. 
Liberalize etmeye kimsenin hakkı yoktur. Mesela diyorlar bize 
mektup yazıyor ihanet etmediğini Önderliğe bağlı olduğunu 
söylüyor. Yani Önderlik bir birey değil ki. Bu konuda Önderlik ile 
mücadeleyi koparan yaklaşımlar tehlikelidir. Önderliği yarattığı 
değerlerinden koparmak tehlikelidir. Kaçışında ihanetinde tanımını 
net yapalım. Bireylere göre bunu değerlendirmeyelim.Bu liberalize 
eden yaklaşımları tehlikeli buluyorum. Bu birazda kaçışı 
meşrulaştırmadır. Ben bunu Irak zemininde bariz gördüm. Bunu  
birde kadın yönetimimiz yapıyor. Diyorsun felan arkadaş nerede 
diyor çalışmaya Avrupa’ya gitmiş. Kaçtığını da söylemiyor. Örgüt  
göndermemiş oda kendi inisiyatifiyle gitmiş çalışıyor diyor. 
Kimsede çalışmıyor yani. Bence kadın hareketi olarak ihaneti net 
tanımlayalım. Nereye gitmiş olursa olsun adı ihanettir bunun.  
Hepsi çok kötü olduğu için kaçmadı buna katılıyorum. Ama sonuç 
olarak bizim yarattığımız bir sonuç. Bunu da sahiplenelim. Bunları 
önlemek açısından da kongrede bunlara çağrılar yapılması kararı 
vardı. İkincisi de bunların önüne geçmek iç mücadeleyi 
yükseltmekle  mümkün. İhanetçiliğe karşı net tavır sergilemekle 
mümkün. Ben yinede askeri şiddeti esas alan bir yaklaşım 
gösterelim demiyorum. Gerektiğinde oda olmalı. Birey olarak onu 
savunuyorum. Bazı askeri yönelimler içerisine girilebilir. Fakat 
ideolojik açıdan, örgütsel açıdan yine çizgi anlamında mücadelenin 
çok net bir biçiminde geliştirilmesi gerekiyor. Çevremizde bunu 
duyan arkadaşlar hayret dağdan kopmuş, değerlerden kopmuş, 
ihanete gitmiş denilmiyor. Hala nekadar iyi bir arkadaş olduğu 
tartışılıyor. Ona karşı ciddi şey var. Bunu bir kez daha, değer 
yargılarımızı bir kez daha  gözden geçirelim kadın hareketi olarak. 
Değer yargılarımız değişmiş. Bu konuda ciddi aşınmalar var. 
Bunların düzeltilmesi gerekiyor. Ben bu konuda, gidenler gitti. 
Üzücü. İnsanı gerçektende inciten hususlar, kolay değil. Ben bir 
PKK’li olarak, bir kadın hareketi mensubu olarak bundan çok ciddi 
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zorlandığımı belirtmek istiyorum. İnsan bu konuda halkın içine 
girmek istemiyor. Utanıyor. Hani diyorlar ya “PKK tılsımını 
yitirmiş.” Bu konulara girmek istemiyorum. Önderlik bizi bir 
yaşam gücü olarak ta örgütledi. Yaşamın güvencesiydi kadın. 
Önderlik YAJK’ı oluştururken “ siz sadece askeri bir  güç 
değilsiniz ideolojik bir güçsünüz. İdeolojik bir kaynaksınız. 
Yaratacağım yaşamın hem modelisiniz hem onun güvencesisiniz” 
diyordu. Biz bu konuda ne kadar  “nasıl yaşamalı?” sorusunu 
yanıtladık. Ne kadar alternatif oluşturduk. Dağlara akın eden 
kadınlara ne kadar alternatif yaşam modelini sağlayabildik. Yada 
bunun düşüncesini, anlayışını perspektifini ne kadar verebildik. 
Elbette ki her birimizin sorumlu olduğu hususlar var. Bunu 
veremedik. İnsanları tatmin edemedik. Ve insanlar en gerisinden o 
düzenin en çirkef yaşamına tenezzül ettiler. Ona koşarak gittiler. 
Bu bizim karşısında kendimizi ciddi sorgulamamız gereken bir 
husus. Önderlik fahişelerin kurtarılması gerektiğinden 
bahsediyordu. Biz özgürlük militanlarını kurtaramıyoruz. Yada 
onun için saflara gelmiş insanların gözümüzün önünde akıp gidiyor 
herkes. Şimdi bu kadın hareketinin en temelde gündeme alması 
gereken bu husustur. Bu kaçışlar hususu. Normalleştirilmemeli. 
Tam tersine bunun karşısında çok güçlü radikal bir mücadele 
verilmeli. Bunu sadece söylem düzeyinde değil. Daha somut pratik 
adımlarla somut koşullarını yaratarak gelişmeli. Ben kaba redçi 
yaklaşalım demiyorum. Kestirip atalım demiyorum. Ucuz 
yaklaşalım demiyorum. İnsan yaklaşımı önemlidir diyorum. 
Özellikle böyle bir süreçte. Bir insan bir insandır. Önemlidir. Bir 
değerdir. Ne olursa olsun onu kurtarmak, kazanmak özgürlük 
saflarına bizim açımızdan ahlaki bir yaklaşımdır. Bu bir. İkincisi 
ihanetçi gruba karşı, kadın hareketi olarak biz onları çok ciddi teşir 
edebilirdik. Onların içinde yıllarca bizim yöneticiliğimizi yapmış 
Helin, Dılar, Sakine var. Bunları çok ileri düzeyde teşir edebilirdik. 
Her gün internette bize saldırıyorlar. Özgürlük değerlerimize 
saldırıyorlar. Harekete, kadına, yaşamımıza  saldırıyorlar. Biz buna 
karşı ne kadar alternatif şeyler geliştirdik, cevaplar geliştirdik. 
Etkiliyorlar. Hiç etkilemiyorlar demeyelim, insanlarımızı 
etkiliyorlar. KDP’liler diyorlar “ Maxmur bizimdir, oradaki 
kadınlar bizim kadınlarımız” Bu nedir yani. Şimdi bu konuda 
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giderek eriyen, tükenen bir durum var. Hem tempomuzu hem de 
çalışma alanlarımızı daha fazla kapsamlılaştırmalıyız. Yoksa kadın 
hareketi marjinalleşme tehlikesiyle karşı karşıya bu biçimiyle 
giderse. Bunun dışında bir örnek daha vermek istiyorum. YJA Star 
yönetimi olarak ta, yapı olarak ta gelmeden önce tartıştık. Hürriyet 
gazetesinde yayınlanan bir röportaj vardı. PAJK’taki ve genelde de 
bazı arkadaşlarındı. Çok ciddi tepkilerin geliştiğini belirtmek 
istiyorum. O değerlendirme pişmalık kokan bir değerlendirmeydi. 
Özgürlük mücadelesi karşısında, yaratılan değerler karşısında 
strateji karşısında resmen pişmanlığı ifade ediyor. Belki ağır 
gelebilir ama ben birey olarak öyle bir hisse kapıldım.  YJA 
Stardan arkadaşlar “bize küfür edilseydi, kafamıza bir kurşun 
sıkılsaydı  bu kadar ağrımıza gitmezdi. Bu sözler sıkılan kurşundan 
daha acı veriyor.” Bu konu da  belki okuyan arkadaşlarda vardır. 
izahının yapılması gerekiyor. Belki bir bireydir diyeceksiniz. Bütün 
hareketi etkilemez fakat  bu toplantı süresincede tartıştık. Evindar 
arkadaşların yazdığı raporda da vardı. YJA Starda da tartıştık. 
Türkiye’de de halkın ciddi tepkileri yaşandı. Dağlarda yaşam buysa 
dağlara yaklaşım buysa biz artık dağlara da gitmiyoruz. Türkiye’de 
gençler bunu diyor. Dağdakiler İstanbul, Ankara özlemiyle yanıp 
tutuşuyorsa neden gidelim ki. Ne gereği var yani. Eğer ateşkes bu 
özlemleri yeniden canlandırmışsa iyi yani biz zaten Ankara ve 
İstanbuldayız. Kendimizi yaşayalım. Boğazda bilmem ne yapalım. 
İnsan bu kadarda kendi değerlerine ters düşmez. Bunun izahının 
yapılması gerekiyor. Öneriyorum. İzahı gerekli. Bu kadar 
basitleşmemeliydi. Ben basit hafif bir değerlendirme olarak ele 
alıyorum. Demokrasiyi bu biçimiyle değerlendirmek, gelişmeyi bu 
biçimde değerlendirmek stratejik değişimi buna indirgemek çok 
yazık. Bu biçimde yansımamalıydı. Bütün halkın hayali, ütopyası 
bizdik. Bizim özlemlerimize bakıldığında büyük bir hayal kırıklığı 
da yaşanıyor. Sadece röportajı yapan bayan arkadaşlar açısından 
belirtmiyorum, diğer tüm arkadaşlar için de belirtiyorum. Dalga 
geçiliyor. Halk o röportajla üzülüyordur. Acı çekiyordur. 
Karşıtlarımızda kesinlikle dalga geçiyordur. Belki bir arkadaşın 
röportajı, aşırı pişmanlık kokuyordu. İsim vermiyorum. Biliniyor 
çünkü. Bir kadın olarak doğru bulmuyorum. Kabul etmediğimi 
belirtmek istiyorum. İstanbul’u, Ankara’yı özleyenler varsa 
gidebilmeli. YJA Star çalışmaları açısından da yaşadığımız ciddi 
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sorunlar, zorlanmalar oldu. Yaşanan süreçten kopuk değil yaşanan 
sorunlardan da kopuk değil. Belki biraz geç yansıdı. Fakat hem 
anlayış düzeyinde hem de fiziki anlamda da geliş gidişlerden, 
belgelerden kaynaklı sorunların yansımasından kaynaklı  bizim de 
kendisini değiştirmeyen dönüştürmeyen kişilik gerçekliğimizle de 
örtüştüğünde bu noktada ciddi zorlanmalar yaşandı. Anlam 
verememe kadar yine bu sorunlar üzerinde tasarruf geliştirenler, 
politik  malzeme yapanlar, bunun üzerinde kendini yaşatmak 
isteyenler YJA Star da da yansımaları yaşandı. Yönetimde de 
yapıda da. Hatice bunun en uç örneğidir. Sorun sadece Hatice’de 
değildir. Bir bütün çok derin yaşanıyor. Fakat kendini bastıran bir 
gerçeklik, bu biçimde geçiş süreçlerinde patlak veriyorlar. 
Kendisini dışa vurabiliyorlar.   
 
Beritan Arkadaş; Değişim dönüşümü zamanında 
geliştirememenin bir sonucu olarak da yaşandı. Süreç olumsuz 
etkilerde bulundu. Yaşanan güvensizlikler, o beklentililik hali 
YJA Star güçlerinde de gelişti. Fakat özellikle 1 Haziran 
hamlesinden sonra bir süreç gel gitler yaşandı. Süreçte hassastı. 
Kritikti. Ardından da yaşanan genel toparlanmalar PAJK 
açısından diyelim, genel örgüt açısından bütün sorunlar HPG 
güçlerine yansımıyor. Fakat yansıdığı kadar etkisini olumlu 
olumsuz direk gösteriyor. Bu anlamda olumsuzluklardan da 
nasibini alıyor. YJA Starda sürece eski yaklaşımları görmedim. 
Genel kadın hareketine karşı  güvensiz, sahiplenmeyen yaklaşım 
yoktu. Fakat yetersizlikler çok fazlaydı. O anlamda zorlanma, 
sıkışma oldu. PAJK öncesindeki sorunlar önemli oranda bu 
kongre ile birlikte aşılmaya çalışıldı. Bunun için ciddi bir meyil 
gelişti. Öncesinden ciddi bir ilgisizlik vardı. Bize ne, bana ne, ne 
yapıyorlarsa yapsınlar böyle giderek kendisini koparan bir 
yaklaşım vardı. Son süreç açısından öyle değil. Arkadaşların 
gelişi ile  -kendileri de izlediler- belli bir ilgi var. Sadece ilgide 
değil. İlgiden de bağımsız sorunları gidermeye dönük bir istem ve 
arayış var. Bunun giderek geliştirilmesi, güçlendirilmesi 
gerekiyor. Yetersizliklerde var muhakkak, eleştirilerimiz de var 
bir bütün genel çalışmalara yönelik. Yaşanan sorunların kişilik 
sorunlarıyla birleşince YJA Star daki kaçış, tabiri caizse kendini 
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yere atan yaklaşımlar çıkabildi. Onun dışında yürütülen 
çalışmalarda var. Özellikle hem ideolojik anlam da akademiler 
bazında yürütülen çalışmalar var. Genel eğitim çalışmalarının 
yanı sıra özgün çalışmalar da yürütülüyor. Eylem düzeyin de  1 
Haziran sürecine katılım da gerçekleştirildi. Kısmen rapora da 
yansıdı. Fakat bunu daha fazla geliştirmek, nitelikleştirmek 
gerekiyor. Sadece askeri anlam da bir eyleme katılmak ve YJA 
Star olarak eylem yapmak değil. Gerçekten kendi rengini bu 
çalışmaya vermek. Ordu içerisindeki  değişim dönüşümün 
dinamik gücü haline gelmekte hedeflerimiz arasındadır. Nitelik 
anlamında sorunlar var. Yapı gerçekten yeni, eski arkadaşlarda 
var. Fakat süreci karşılayamama gibi bir durum da çıkıyor. Bir 
sorun olarak. Kadro açısından belirtiyorum. Yönetim açısından 
ciddi sıkıntılar var. Hem nitel anlamda hem nicel anlamda ciddi 
sıkıntılar var. Ciddi boşluklarımız  var. Arkadaşlarda gelip tanık 
oldular. Çok yoğun atamalar yaptık. Yürütme düzeyinde, bölük, 
takım düzeyinde. Önemli bir nitelik gücümüz kuzeye  Dersim ve 
Botan’a aktığı için güneydeki güç bir de yeni güç eklenince belli 
bir sıkıntı ortaya çıktı. Mevcut durumda akademiler var. Onlarla 
karşılamaya çalışıyoruz. Fakat yeterli olmuyor. 99 katılımlı  
arkadaşlara neredeyse bölük, tabur düzeyinde görev verecek 
duruma geldik. Belki bu düzeyde arkadaşlar var. 
Değerlendirilmesi gerekiyor. Fakat bu giderek süreci de  
karşılayamama gibi bir tehlikeyi de çıkartıyor. Bunun için kadro 
takviyesi gerekiyor. PAJK’daki arkadaşlar ile tartıştık. Mümkün 
olursa belli bir sayıda  arkadaşın takviyesi önemlidir diye 
düşünüyorum. Hem bu var olan ihtiyacı giderme anlamında hem 
de  PAJK olarak diyoruz ya  bizim önemli bir çalışma  ayağımız 
da YJA STAR’dır. Bu böyle söyleniyor. O zaman  takviye yapsın 
anlamında belirtmiyorum. Yanlış değerlendirilmesin. Fakat böyle 
bir beslemeye de ihtiyaç var, bu çalışmayı. Şuan en temel ihtiyaç 
bu. Çünkü en temel sorunlardan biri  bu. Eğitim verecek, süreci 
kavratacak, mesela savunma gelmiş  savunmayı özümsetecek,  
kavratacak bu konuda teorik düzeyi olan, bırakalım ideolojik-
örgütsel  belli bir teorik düzeye sahip olan arkadaşların sayısı çok 
yetersiz. Belli bazı zorlanmalar var. Bu konuda belli bazı 
takviyeler olabilir. Onun dışında gücün moral düzeyi, süreç  
motivasyonu çok olumsuz değil. Kuzeye gitmek istemi oldukça 
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fazla, sürece aktif katılma istemi oldukça çok. Süreci mümkün 
olduğunca onu doğru çözüp anlamlandıran yine aşmaya çalışan 
bir yaklaşımda var. Hatice’nin kaçışı da gösterdi ki üzerinden 
öyle teyit edip geçecek sorunlar değil. Yada eskisi gibi kendimizi 
şu noktada yanıltamayız. İşte biz bu sorunların dışındayız. Bu 
sorunlardan kopuğuz. Yada şu sorunlar felan zeminde, felan 
arkadaşlarda yaşanıyor biçiminde bir yanılsamanın ne kadar 
tehlikeli ve sakıncalı olduğu ortaya çıktı. Bu konuda birey olarak 
öz eleştiri verebilirim. Hem Hatice’nin kaçışından kaynaklı hem 
de yaşanan bu sorunlardan kaynaklı biz gerçekten PAJK 
kongresinden sonra Hatice’nin içine girdiği durumu gördük. 
Kopuktuk. Aynı zeminde değildik. Bir toplantı vesilesi ile bir 
araya geldiğimizde kendisinde yaşanan kaymayı, kopuşu yaşam 
anlamında duruş anlamında yaşam özerkleşmiş, her şey maddiyat 
olmuş. Gerçekten böyle aşırı derece de kendine dönük yaklaşımı 
bizde rahatsızlıklar uyandırdı. Eleştirisini yaptık. Fakat hiç bir 
biçimde ihanete gidebileceğini düşünmedik. Onu da belirtmek 
isterim. Fakat bu kendisindeki % 80 derece değişimi yaşam 
anlamında belki düşünsel olarak  bazı şeyleri önceden biliyorduk. 
Eleştirisini yapıyorduk. Fakat bu kadar anlayışlardan, düşüncenin 
kopuşunun dışa vurma biçimini bu düzeyde ilk defa gördük. 
Eleştirdik. Orada belli bir yönetim bileşimimiz de vardı. 
Toplantıdan kaynaklı. Kendisi bu noktada gerçekten birey olarak 
kendisini de çok dayattı. Özellikle düzenlemesi konusunda ben 
ana karargahta kalmayacağım. Gare’ye veya Kandil’e gideyim. 
Biz bunun karşısında çok saf yaklaştık. Normaldir. Zorlanıyor. 
Kalmak istemiyor. Üç buçuk yıldır ana karargahın başında biraz 
da doğaldır. Yaşanan süreçleri dikkate aldığımız da biraz da 
ezildi. O zaman böylesi bir değişiklik yararlı olabilir. Fakat öte 
yandan da bu tarz da bu duruşla hangi alana giderse gitsin 
zorlayabileceğini düşünmemize rağmen tavır geliştirmedik. Bir 
toplantı da açık ben kalsam da  ana karargahta hiç bir biçimde  bu 
çalışmalarına  katılmayacağım demesine rağmen biz tavırsız 
kaldık karşısında . Bunun izahını yap demedik. Ne demek ben 
hem bu çalışma da kalacağım hem bir şeye karışmayacağım 
demek. Yaşanan sorunları çok kurnazca kullanan yaklaşımları da 
çıktı genel toplantımızda yaşanan sorunları PAJK ile izah etti. 
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PAJK’taki arkadaşlar ile ilişki halindeydi. Bu konuda sadece ana 
karargahla HPG çalışması ile izah eden böyle tasarruf geliştiren 
bunu politik malzeme yapan örgütleri de birbirine düşüren bir 
yaklaşımı da kaçtıktan sonra fark ettik. O PAJK ile kendisini izah 
etti. Tutanaklar vardır. Net tavrımızı koyduk çünkü kendimiz de 
kongredeydik. Dicle arkadaş da kongredeydi. Böyle bir şeyin 
doğru olmadığını,tam tersine YJA Star yönetimi içinde en fazla 
değer gören, en fazla benimsenen yada dikkate alınan, ilişkide 
olunan bir arkadaş olarak kendisini görmesi gerektiğini belirtik. 
Yaklaşım böyleydi de zaten. Bazı kaygılar şüpheler uyandı. Fakat 
bu düzeyde değildi. Onu da belirtmek istiyorum. Belki yanlıştı. 
Niye düşünmedik diye sorgulanabilirde. İdeolojik çizgiyi ölçü 
almayan, çizgi üzerinden yaklaşmayan, bireysel, hassas 
arkadaşlarda belitti. Bunlar gerçekten sağlıklı eleştiri yapmamızın 
öz eleştiri vermemizin önüne geçiyor. Bu konu da ciddi 
zorlanmalar yaşadık. Kaçıştan sonra belli bir tartışma düzeyi 
sorgulama düzeyi gelişti. Bu konuda kendi içimizdeki iç 
mücadelenin bu anlamda verilmesinin önemini tekrardan anladık. 
Bunu sadece yönetim düzeyinde değil. En alttan en üstte kadar 
geliştirmek en önemlisi de en üstte geliştirmek. Çünkü hep bu 
mücadelenin ya erkeğe karşı verilmesi gereken bir iş yada yapının 
bir sorunuymuş gibi değerlendiriyoruz. En başta bu mücadelenin 
yönetimin içinde verilmesi gerekiyordu. Bu konu da mücadelemiz 
elitleşti. Bizim üstte vereceğimiz mücadele farklı olmalı altta 
farklı olmalı. Yada altta karşı verilen mücadele farklı olmalı. 
Ayrıştıran bir yaklaşım tehlikeliydi. Biz bunu kendi cephemizden 
değerlendirdik. Ş.Beritan savunma akademisi var. Orda da 
kapsamlı değerlendirmelere tabi tutuldu. Bu sorgulama salt 
Hatice ile sınırlı bir sorgulama değil elbette. Onun üzerinden salt 
değerlendirme yapmıyoruz. Bir bütünen çizgi sorunu olarak 
değerlendiriyoruz. Bunun genelleşmesi gerektiğine de inanıyoruz. 
YJA Star çalışmaları açısından belirteceğim diğer bir noktada 
diğer çalışma sahalarının yeni savaşçı katılımına ağırlık vermesi 
gerektiğini  düşünüyorum. Belki bu yeniden yapılanma 
planlamasında tartışılır. Bu konuda çok fazla beslenmedik.  Genel 
bir yaklaşım var. Fakat özgür kadın hareketi olarak bu çalışmayı 
güçlendirecek, katılımlara teşvik edecek yada bu konuda sevk 
edecek bir yaklaşım gelişmedi. Tam tersine şunu da belirtebilirim. 
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Arkadaşlar gelirken de şey yaptık. Belki bir kaç birey şahsında 
yaşandı. Fakat şu da vardı. Böyle YJA gücüne karşı yada genelde 
HPG’ye karşı da aslında  böyle birşey var. Ben bunu genel 
toplantı da koydum. Arkadaşlar biraz duygusal değerlendirdiler. 
Öylede olabilir. Fakat HPG çalışmasını küçümseyen, var olan 
arkadaşları da böyle çekmeye çalışan bir yaklaşım var. Bireyler 
bazında belki yaşanıyor. Fakat bunun da kadın hareketi olarak 
yada  her bir yönetici arkadaşın bunun karşısında kendisini 
sorumlu görmesi  ve önlemesi de gerekiyor. Herkes el atıyor. biri 
diyor gel gençliğe . Diğeri gel PYD’ye, diğeri gel diyor PAJK’a, 
diğeri gel siyasi faaliyetlere, diğeri gel bilmem hangi çalışmaya. 
Böyle yapının kafasını karıştıran işte sen ne yapıyorsun HPG de 
senin şu şu yeteneğin var. Şuraya gelsen daha iyi olabilir. Şimdi 
yapıda diyor ki ya ben gerçekten gideyim. Olabilir. Arkadaşlar da 
ihtiyaç duyuyorlar. Beni de çağırıyorlar. Demek  yeteneğim de 
var. Yoğun bir çağrı da var. Bir bakıyorsun on gün geçmemiş 
diyor ben işte hiç aklının ucundan geçmiyor yada gerçekten o 
konuda yatkın değil diyor ki ben falan çalışmaya gitmek 
istiyorum. Yani bu biçimi ile YJA’dan yada HPG’den kaçışı 
teşvik eden bazı şeylerde gelişiyor. Bunun da bence ciddiye 
alınması gerekiyor. Yönetim olarak da bazı ufak tefek yanlışlıklar 
çıktı yöntem olarak. Bir arkadaş mesela kültür de yer alması 
gerekiyor. Hiç yönetim muhatap alınmadan gidiliyor, deniliyor ki 
seni kültüre alacağız. Sonra kendisini dayatıyor ille de ben kültüre 
gideceğim. Uygun mudur, değil midir bu arkadaşın konumu el 
verir mi ?vermez mi ? Acaba gerçekten yatkın mıdır? Değil 
midir? Yada yatkın olsa bile bu konuda yönetimler muhatap 
alınabilir. Bu daha çok yapı düzeyinde gelişti. Bu tarzdaki 
mektuplaşmalar böyle YJA Star’dan çekmeye dönük bunun da 
önlenmesi gerekiyor. Arkadaşlar gelirken de tartışmıştık. Kendim 
YJA Star da olduğum için belirtmiyorum. Bir bireyin çalışması 
değil elbette ki Önderliğin yarattığı bir değerdir. Bireyler gelip 
geçicidir bu çalışma da. Süreç dikkate alındığında hem de 
mücadelenin bugün içerisinde bulunduğu bu durum 
mücadelemizin karakteri dikkate alındığında bence bu çalışmaya 
yaklaşımımız biraz daha stratejik olabilir. Böyle bir yaklaşımı 
yetersiz buluyorum. Çok stratejik bir yaklaşım yok. Söylem 
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düzeyinde belki var. Fakat pratik somut adımlarda bu fazla 
gelişmiyor.Bunu eleştirmekle birlikte aşılması gerektiğini 
düşünüyorum. Kendimde bir kadın yönetici olarak süreç 
karşısında belli yetersizliklerim oldu. Sahiplenme noktasında, 
yürütme noktasında, fakat gücümüz oranın da da katılmaya 
çalıştık. Bizimde zorlandığımız, sıkıştığımız bir çok şey oldu. 
Fakat hepsini aşma noktasında da belli bir çabamız var. Genel 
YJA Star yönetimi açısından da bunu belirtebilirim. Arkadaşların 
da bu yönlü iddiaları var. Fakat belli zorlanmalar da var. Ben çok 
uzatmadan bunları belirtmek istiyorum. 
  
Nalin Arkadaş;  Genel bir toplantıdan sonra böyle bir toplantının 
yapılması geçte olsa olumlu. Belki daha erken yapılsaydı çözüm 
noktasında daha erken bir arayışa girilebilirdi. Yalnız her şeye 
rağmen bu birleşim ile bu zenginlik ile tartışılması sorunların 
doğru ortaya konulması önemli. Büyük bir değer biçiyorum. 
Yalnız taşıdığım kaygılar var. Şu açıdan; Tekrardan tali sorunlara 
takılıp esas sorunları tekrar geride mi bırakacağız. Yoksa 
gerçekten sorunları daha doğru tespit edecek miyiz. Pratiğe 
geçirme noktasında ne kadar hassasiyet göstereceğiz. Şundan yola 
çıkarak söylüyorum. Kadın yapısı açısından Üçüncü kadın 
kongresinden sonra tartıştığımız tüm sorunlar çok yanlış 
tartıştığımız değil. Çok doğru tartıştık, yanlış  uyguladığımız için 
bu kadar sorunlar ile karşı karşıya geldiğimize inanıyorum. Şimdi 
bu yaklaşımlar bu kaygıyı tekrar bende uyandırıyor. Geçmiş 
sorunlara çok girmeyeceğim. Arkadaşlar koydular. Sistem 
sorunlarımızı değerlendirirken sadece bu bir kaç aylık süreç değil. 
Ben tam tersi değerlendiriyorum. Bu bir sonuçtu. Belki bir çok 
arkadaş açısından tarzı açığa çıkmadı.Yeni yeni biraz  kendine  
geldi. Bu kadar şoktan sonra, yeni yeni tarzı belirginleşecekti. O 
açıdan çok acele etmemiz gerektiğine inanıyorum. Hemen böyle 
damgalamak, isim takmak doğru değil. Siyasal kültüre çok 
sığdırmayacağımıza inanıyorum. Bu biçimde . arkadaşlar 
değerlendirdiler. Tekmiller aktarıldı. Gerçekten ciddi bir çalışma 
var. Ciddi bir koşuşturma var. Ama temel yaptığımız hata kendi 
özel çalışmamız üzerinde durmama ,bir zayıflık,  yetersizlik var. 
Arkadaşlar çalışmaları değerlendiriyor. PAJK çalışmaları 
değerlendirildi. Yine Kongre gel çalışmaları değerlendirildi. Bir 
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çok çalışma değerlendirildi. Kadın açısından ciddi bir katılım var. 
Sonuçlara baktığımızda temel çalışmalarda bir yetersizlik var. 
Gerekli mi? Gerekli değil mi? Biraz genel yaklaşıma bağlantılı 
genel süreç ile bağlantılı. Çok değerlendirildi. 
Değerlendirmeyeceğim. Benim temel koyacağım nokta şu. 
Yaşadığımız örgütsel sorunlar noktasında içte bu kadar örgütsel 
sorunlar ile karşı karşıya olan hareket bir örgüt gücü dışta bu 
kadar siyasal gelişmelerin sıcağı sıcağına yaşandığı gelişmelerle 
karşı karşıya olan bir hareket gücü. Bunları değerlendirdiğimiz de 
bana göre en başta yapılması gereken bir yaklaşım, bir anlayış ve 
bir görev kendimizle bu kadar uğraşmamamızdır. Çok fazla 
kendimizle uğraşıp kendi gündemimizden çıkmıyoruz. Ve bu 
özellikle 2. Kongre gelden sonra çok fazla  belirginleşti. Başkanın 
görüşme notunda şu vardı. Çok fazla toplantı yapıyorsunuz. Bu 
toplantı yapmayacağımız anlamına gelmez. Ama toplantıdan 
sonra bir tarz da bir siyasette bir politika da bir güncellikte 
mutlaka bir farklılığı yansıtmamız gerekir. Yansıtmak 
durumundayız. Bu süreçten sonra daha fazla bir zorunluluk ile 
karşı karşıyayız. Özellikle Aralık ayına kadar biz siyasal sürece 
dış gündeme girmek durumundayız. Böyle bir zorunluluk var. 
Girmediğimiz  taktirde bunun bir PAJK sorunu olduğunu, bir 
Kongre gel sorunu olduğunu, YJA Star sorunu olduğunu kimse  
tartışamaz. Nihayetinde sen bir Kürt hareketisin. Özgürlüğe 
soyunan bir hareketsin. Bu kadar tarihi görevleri üstlenen bir 
güçsün. O açıdan birbirimizle bu kadar uğraşmamızı doğru 
bulmuyorum. Fazlası ile oluyor. Bu kadar lüksümüzün olmadığını 
düşünüyorum. Bir o kadar gerekli. Ama bizler açısından böyle bir 
süreçte Önderliğin böylesi bir gerçeklikle karşı karşıya kaldığı bir 
süreçte bizler açısından bu konu da bu kadar lüksümüzün 
olduğunu düşünmüyorum. Bizim hızla siyasal bir gündeme 
girmek, siyasal alana müdahale etmek, politikamızı 
belirginleştirmek, tavrımızı açık ortaya koymak durumundayız. 
En çok ciddi tartışan biziz, en çok gündemi belirleyen biziz ama 
başkaları bunu çok daha ciddi sahipleniyor. Bu yaklaşım bizler 
açısından  kayıptır. Hareket açısından kayıptır. Bunları genel 
açısından belirtiyorum. Gündemi takip etme noktasında ağır bir 
tempo var. Çok hantal bir tempo var. Siyasal sürece müdahale 
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etmek, açıklama yapmak, katılmak, tavır belirmek, sahip çıkmak 
konusunda çok ağır hareket eden bir hareketiz. Yada en geç 
hareket eden biz oluyoruz. Bir sisteme kendisini kavuşturacak. 
Özellikle bu ABD de yapılan seçimden sonra Ortadoğu’ya bir 
müdahale kesinleşeceğe benziyor. O açıdan özellikle her iki 
toplantı bizim için çok tarihi ve çok netleştirici olmak zorunda. 
Böyle bir zorunluluk var. Çok isteğimizden değil, Zorunlu 
olduğumuz için bunu yapmak zorundayız. Onun için arkadaşların 
koyduğu bir çok konuya katılıyorum. Yalnız katılmadığım bir kaç 
noktayı vurgulamak istiyorum. Birincisi doğru örgütün çok 
çalkantılı yaşadığı bir süreç var. Bu hala devam ediyor. Netliği ile 
netsizliği ile bir çok konu da karşı karşıya kaldığı ciddi tehlikeler 
var. Bunlardan kurtulmanın tek yöntemi doğru politika belirlemek 
ve doğru anlayış belirlemek olduğuna inanıyorum. Bir çok 
arkadaş güven güvensizlik noktasını koydu. Bunlar birer 
sonuçtur. Durup durup millete denilmez ki gelin bana güvenin. 
Gelin bize katılın değil. Böyle bir şey olamaz. Karşı da ne kadar 
güven yaratırsan ben sana güvenirim. Özellikle kadın yapısı 
açısından değerlendirildiğinde 91-92 yapısı değil. Her sorunu 
kendimiz içimizde tartışıyoruz. Her konu, her açıklamayı, her 
kişiyi, her yaklaşımı her şeyi kendi içimizde çok rahat 
tartışıyoruz. Bütün güç olarak tartışılıyor. En az bu altı yıllık bir 
süreçte belli bir demokrasi kültürü oluştuğunu düşünüyorum. En 
azından yaratıldı. Hem Önderliğin yaklaşımı sonucu birde 
arkadaşların yoğun çabası sonucuyla yaratılan demokratik bir 
yaklaşım var. Bir alt zemin alt yapısı var. Bunu salt bir 
tartışmadan yola çıkarak belirtmiyorum. Dar olur. Ama en 
azından bir zemin var. İnsanların tercihini koymak, açıklama 
yapmak, konuşmak, görüşlerini dile getirmek, rahatsızlıklarını 
dile getirmek o konuda bir açıklık var. Bir rahatlık var. Herkes 
belli  bir görüşe sahiptir. Bunu şunun için belirtiyorum. 
Arkadaşlar koydular. Kaçanları ihanetçi olarak 
değerlendirmeyelim noktasında. Bence bunun bir izahını yapmak 
gerekir. Katılıyorum. Kim söylemiş ile isim olarak da. Nasıl 
ortaya çıkmış. Özellikle Beritan arkadaşın koyduğu önemli. En 
başta Önderliğin koyduğu bir yaklaşım var. En başta kaldı ki 
Önderlik teşhir etti. Bizim bir marifetimiz değildi. Sonra biz 
teşhir ettik. O açıdan benim haberim olmadığı için öğrenmek 
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istiyorum. Tüm arkadaşlar için söylemiyorum. Bizde kaçışlar çok 
meşru olduğuna katılıyorum. Ve bunu meşrulaştırıyoruz. Bir çok 
yaklaşım ile bunu meşrulaştırıyoruz. İlla birisine sen kaçtın, 
aferin iyi ki kaçtın demek  gerekmiyor. Bir yaklaşım bana göre 
buna yeter. Hangi yaklaşım. Bu kaçışa yönelik iki neden olarak 
görüyorum. Belli bir süredir bu mücadeleye katılan, belli 
hizmetler yapan, görev alan, iş yapan insanların bir çırpıda 
kopuşunun nedeni  ideolojik bir kopuşu ve bilinçli olarak 
ideolojik bir tercih yaptığına inanıyorum. Çok bilinçli bir tercih. 
Diğer bir yaklaşım ise kültürel anlamda olan bir marjinalleşmedir. 
Bu konu da yaşadığımız ciddi bir zayıflık var. Belki adını 
değerlere karşı saygısızlık, değerlere karşı farklı farklı şeyler adı 
konulabilir ama işin altında bu konu da marjinalleşme, yozlaşma 
olduğunu çok rahatlıkla insan görebilir. Bazı sorunları görmek 
için çok toplantılara katılmak gerekmiyor. İki sefer arabaya bin 
kani cenge, şehit Harun arasında  git gel bunu çok rahatlıkla 
görebilirsin. Açık söyleyeyim. Bir çok konuda bu ikili ilişkiler, 
sırdaşlık, dedikodu bir sürü şey hep bu özel ilişkilerde ortaya 
çıkıyor. Bu da bizim örgütsel anlam da oturtamadığımız 
sistemden kaynaklı. Sistem konusunda ciddi sakatlıklar var. Bu 
çok rahatlıkla tartışılıyor. Ve görülebilir. Örneğin hangi konuda 
tartışılıyor. Bir çok arkadaş yapısı içerisinde tartışılıyor. Biz 
eskiden ahbap çavuşluk ilişkilerini çok eleştirirdik. Ama çok 
yararlı bir ilişki aslında. Çünkü bir yerden bir yere gidiyorsun 
sahiplenen yok. Doğalında eskiden tanıdığın veya öncesinden 
ilişkide bulunduğun bir arkadaş bireye sahipleniyorsa  o zaman bu 
doğrudur. Çünkü biraz da insanlar sonuçlar üzerinden yola çıktığı 
için bunu görüyor. Ve değerlendiriyor. Bu kadar içimizde rahat 
rahat kopan varsa buna ben kesinlikle katılmıyorum. Bu bir 
ihanettir. Bunun hiç bir savunması, hiç bir biçimde etrafında 
dolanmasına gerek yok. Doğru. Arkadaşlar koydular. Her böyle 
gideni belki aynı düzeyde ele almak doğru olmaz. Yarattığı 
tahribat, kaldığı yıllarla bunu ölçü aldığımız da aynı kefeye 
koymak doğru değil. Ama taraf olmak yada karşı taraf olmak bu 
iki hatla dikkate alınır. Veya öyle değerlendirilir. Bunu 
meşrulaştırma zemininden mutlaka kendimizi kurtarmak 
zorundayız. Yoksa doğallaşmış, normalleşmiş. Aynı zamanda bu 
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istifalar da böyledir. Buna bir biçim kazandırmak zorundayız. 
İstifalar o kadar çok normalleşmiş ki bide sanki çok temel 
ideolojik bir çalışma yürütüyormuş  gibi öyle bir  misyon 
biçiyoruz. Hani gidecek ya eve pasaportunu ayarlıyoruz, 
gönderiyoruz. Bu bir ilkesel sorundur. Oysa gerçekten bir alana 
gidip düzeltecek, biraz rotaya sokacak, biraz örgütsel sorunların 
önünü alacak, bir arkadaşı göndermek için bu kadar özen 
göstermiyoruz. Bu kadar çaba göstermiyoruz. Ama birisini eve 
göndermek için bundan en az on katı çaba gönderiyoruz. Şimdi 
bu yaklaşım birisinin bu durumunu meşrulaştırması için 
yeterlidir. Bunlar tali sorunlardır. İnsanlar biraz kurnazlığa da 
alışmışlar. Yıllardır parti içerisinde bir çok kurnazlığa da alışmış. 
En çok tehdit nedir üzerime gelirsen istifa ederim. Yani örgüt 
üzerime gelme haddini bil, yoksa ben giderim. Şimdi böyle bir 
hareketi tehdit eden yaklaşım karşısında ben tüzüğü alalım tüzüğü 
durduralım. O gündem de tartışılır. O ayrı bir mesele ama bu 
süreçten sonra bunun  çok önünü alamayız. Ama biçim 
kazandırabiliriz. Nasıl biçim  kazandırabiliriz. Eve gitmek isteyen 
bizim her türlü değerimizden istifa eden bir çalışma öncelikli bir 
çalışma değil. Öncelikli bir çalışma olamaz. Bizim öncelikli 
çalışmamız siyasal alanları toparlamaktır. Madem ki bu hepimizin 
bildiği bir doğruysa o zaman önceliği vereceğimiz çalışma budur. 
İkincisi bu gidenlere, kaçanlara, oturanlara karşı çok ciddi 
refleksimiz olmuyor. Bir kaç yıl önce birisi kaçtı mı bunun 
günlerce sorgulamasını yapıyorduk. Ders çıkartıyorduk. Ama 
şimdi öyle değil. O açıdan bu noktada iki yaklaşımın esas 
alınması gerektiğine inanıyorum. Birincisi çok 
meşrulaştırmayacağız. İkincisi çok değer vermeyeceğiz. Gitmesi 
için çok çaba göstermeyeceğiz. Diğer bir nokta bu resmi olan şey 
birde gayri resmi olan şey var. Diyelim ki bir insan madem örgüt 
beni göndermiyorsa benim de çok projelerim var, o zaman ben 
ailemi devreye koyarım ailemin aracılığı ile giderim. Kesinlikle 
bunun bir biçimi ile durdurulması gerektiğine inanıyorum. Bu 
örgütün siyasal anlamda prestijini gerçekten düşürüyor. Apocu 
kimliği düşüren bir yaklaşımdır. Bu kadar emeğini veren, bu 
kadar çaba harcayan, bu kadar katkısı olan bir aile insana sormaz 
mı, sen ailenin parasıyla devrimcilik yapacaksan o devrimciliği 
yapmasa daha iyidir. Bunu yapan karşımıza bu soru ile çıkacak 
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yani. O yüzden bizim kendimizi çok farklı bir kimliğe 
büründürmemize gerek yok. Nihayetinde biz bu toplumun içinden 
çıkan insanlarız. Çok nitelikli çok kaliteli olabiliriz. Ama 
nihayetinde onun bir sonucuyuz. Bu konuda bu yaklaşımın esas 
alınması gerektiğine inanıyorum. Diğer bir nokta kopukluk 
yaşandı. Bu çok açık. Kendim dört aydır PAJK’ta kalıyorum. Dış 
alandan geldikten sonra hep PAJK’ ta kaldım. O açıdan tüm 
çalışmalardan haberim olduğunu belirtemem. Ama en azından 
tekmillerde, toplantılarda, değerlendirmelerde açığa çıkan bir 
sorun şimdi hepimiz çalışmamızdan şikayetçiyiz de ama bu 
şikayetlerimizin muhatabı kim. Kime hitap ediliyor. Bunu da 
doğru tespit etmek gerekiyor. Kendimizden kaynaklı 
yetersizlikleri, zayıflıkları bir başkası ile izah etmek gerekmiyor. 
PAJK’ta bir zayıflık varsa bu YJA Star’ı güçlendirmez. Duygu ve 
psikolojik anlam da daha rahat olabiliriz. Ama bu genel süreç 
ölçülerine vurduğumuzda bu onun için bir rahatlama olamaz. Olsa 
bile bir kaç gündür. Aynı zamanda Kongre gel açısından da 
öyledir. PAJK açısından da öyledir. Bir çok farklılıklar olabilir. 
Farklılığın ne olursa olsun geneli belirleyen konumdasın. Bir 
demokratikleşme açısından da böyledir. Hepimiz 
yaklaşımlarımızı koyuyoruz, tarzımızı koyuyoruz. Tarzımız bu 
ise bu hareketin hepsi demokratik sürece girmemiş ise onun hiç 
bir değeri yok. Yada tersini ele alırsak. Senin bu kişilik özelliğin 
varsa bu sorgulama tarzın varsa bu hareket hepsi demokratikleşse 
sen demokrat olamazsın. Değilsin. Genel içinde kendimizi ne çok 
boğuntuya getirelim, ne de kendimizi genelle izah edelim. Çünkü 
çalışmalar giderek sadeleşiyor. Bir kaç yıldır karmaşık, kimin ne 
yaptığı belli değildi. Kimin ne söylediği belli değildi. Bundan 
sonra öyle değil. Çalışmalar giderek netleşiyor. Çözümün 
kendisini daha çok dayattığı bir süreç. Bireyden, örgütten her 
örgütten istenilen çalışmalar görevler çok daha farklı. Bu konuda 
kendimizi savunacak mevziler hiç olamaz. Paylaşma noktasında, 
duyarlılık noktasında bu süreçte yaşanılan çok ciddi zayıflıklar 
var. İnsan bunu çok rahatlıkla görebiliyor. Sadece bu toplantı da 
söylendiği için değil. Mesela bir panelde bile konuşmak  bunun 
için yeterli. Bir parçanın siyasetini belirleme noktasında dahi çok 
belirgin ortaya çıkan durumlar. Düşünce farklılığını o kadar çok 
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yansıtıyoruz ki. Her sistem de düşünce farklılıkları var. Bu 
Türkiye ABD sürecinde millet bir birine o kadar girdi ki ama 
süreci geriye çeken bir pozisyon almadılar. Şimdi bizim öyle bir 
dezavantajımız var. En ufak bir düşünce farklılığımız süreci 
belirliyor. Süreci etkiliyor. Arkadaşlar söylediler. Belli bir süre 
kaçışlar konusunda kongreyi beklediler. Ondan sonra diğer 
kongreyi beklediler. Şimdi de bir sürü insan bu toplantıları 
bekliyor. Şimdi bizim en az siyasal anlamda pozisyon anlamında 
en az Ortadoğu coğrafyasını da dikkate aldığımız da şimdi bizim 
öyle bir dezavantajımız var. Düşünce farklılıklarımız kendimizi 
katmama veya kendini kattı mı diğerlerini dikkate almama 
yaklaşımı süreci belirleyen konular oluyor. Bu toplantı da mutlak 
anlamda bunun önlenmesi gerektiğine inanıyorum. Tartışmalar, 
diyaloglar ki böyle olmazsa sorunları sahiplenemeyiz. Başarıları 
sahipleniriz ama sorunları sahiplenmeyiz. Örneğin Kongre gel de 
bir başarı varsa sahiplenebilir. Ama bu duyarlılıklar daha güçlü 
kurulursa sorunlar da sahiplenilir. Bu konuda ciddi zayıflıklar ve 
yetersizlikler var. Biraz herkes kendi çalışması ile sınırlı, kendini  
gömmüş çalışmasına diğerleri ölmüş mü? Kalmış mı? Çok 
haberdar olmayan bir yaklaşım var. Onun için sadece teknik, 
pratik sonuçlar üzerinden gitmek sağlıklı değil. Sağlıklı 
olmayacağına inanmıyorum. o açıdan özellikle  bu parti açısından 
daha geçerli. Şu açıdan daha geçerli. Sonuçta ideolojik bir merci 
ideolojik bir karargah bu YJA Star ne olursa olsun her şeye 
rağmen bütün başarı, sorunu her yaklaşıma rağmen kadın temsil 
eden bir yaklaşım. Biz bunu kongrede çok tartıştık. Bu Kongre 
gel açısından da bu böyle. Şimdi PAJK çok daha hassas 
yaklaşmak durumunda. Bence PAJK geçmiş süreçte daha çok 
diyalogcu, çok daha girişken, çok daha katılımcı, kamuoyu ile 
ilişkilenme noktasında çok daha güçlü girişim de bulunabilirdi. 
Her engele rağmen çok daha güçlü bunu yapabilirdi. Bu konuda 
çok geri de takip eden yaklaşım oldu. Kendi açımdan söylemek 
gerekirse biz kendimiz özgür kadın birliklerinde 
kalıyoruz.Türkiye mangasında kalıyoruz.  Bu alan üzerine 
yoğunlaşıyoruz ama gerçekten hiç bir konu da bilgimiz yok. Ne 
yapacağız. Nasıl bir perspektif çıkacak. Nasıl bir biçim 
kazandırılacak noktasında ciddi bir bilgi yok. Çok geçmişe 
dayanan birazda oradan buradan duyduklarımız ile bir şeyler 
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çıkıyor. Ama oda çok sonuç vermiyor, politikada çok belirleyici 
olmuyor. Sistem oluşturma noktasında çok belirleyici olmuyor. 
İhtiyaçları çok doğru tespit etmek gerekir. Örneğin bir YJA Star 
çalışması var. Bunu ilgilendiren her bilgi, her gelişme YJA Star 
da merkezileşmesi gerekiyor. Çünkü ilgilenilen bir çalışmadır. Bu 
ideolojik karargah açısından daha da gerekli PAJK açısından çok 
daha gerekli. Bilgiler konusunda, alış veriş konusunda, katılım 
konusunda bu çok daha gerekli. Bu süreçte çok yansıtılmadı. 
Koordinasyon bunu çok yansıtmadı. Ama insan bunu yaşamda 
çok bariz görebiliyor. PAJK açısından şunu belirtebilirim. Daha 
öncede PAJK’ın süreçlerinde kalmıştım. Kadın zeminin de 
kalmıştım. Belki ilk defa bu kadar katılım var. Hem koordinasyon 
hem yapı tarafından genel  bir katılım bir yoğunlaşma var. Ama 
dışa çok gidiş oldu mu çok katılım oldu mu içte böyle bir 
daralmayı yaşatıyor. Sayı da az. Birazda hepsi  yeniden 
yapılanma komiteleridir. Çok hazır olan zeminden ziyade özgür 
kadın birlikleridir, yeniden yapılanma, önderlik komitesi, birçok 
komite yeniden ele alındığı için en ufak bir dışarı çıkmada  
zorlanılıyor. O açıdan arkadaşların koydukları bir çok sorun 
anlayış, diyalog boyutunda konuldu. Bunların hepside sadece 
gerçekten artık söylem de değil de pratikte gerçekleştirilmesi 
gerektiğine inanıyorum. Daha önce de çok tartıştığımız konulardı. 
Bir çok toplantı da bir çok şey de tartışıyor ama çok kısa bir 
süreçten sonra bu sorunlarla tekrardan yüz yüze geliyoruz. Tekrar 
yüz yüze gelmemek için duyarlı olmak gerektiğine inanıyorum. 
Son olarak şu noktayı belirtmek istiyorum. Son Hatice kaçtıktan 
sonra en azından haberimiz olan bir konu da önceki kaçışlarda da 
aynı böyle bir yaklaşım ile karşı karşıya gelindi. Gidenler 
giderken bir çok değerlerimizi de yanına aldığı bir gerçeklik. 
Bunları da bir biçimde önlememiz gerekli. Bunu söylerken 
buradaki hiç bir arkadaşa ve hiç bir yönetime karşı güvensiz 
inançsız bir yaklaşımım yok. Yada en azından böyle anlaşılmasın. 
Koyduğum düşünce şu daha öncede kaçışlar oluyordu. Ama en 
azından bu kadar değerleri kendileri ile götürmüyorlardı. 
Değerlerin bu kadar herkese her yere verilmesine   katılmıyorum. 
Zorlayıcı oluyor. Kaçış olduktan sonra bir çok değeri kendisi ile 
götürebiliyor. Miktarı düşürülür yada biraz daha örgütlendirilir. 
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Belki de yapılmıştır. Bu konuda daha çok dikkat edilebilir diye 
düşünüyorum.  
  
Şilan Varto; Genel görüşler dile getirildi. Gündem konusunda bir 
sonuca da varıldı. Başta yapılan tespitlere bende katılıyorum. 
Çalışmalarımız ayrı fakat buradaki birleşim daha çok öncülerden 
oluşuyor. Sorunlar üzerine tartışılıyor. Bizim çalışmamız her ne 
kadar ayrı olsa da en nihayetinde bizler de kadın olarak PAJK 
üyesi olarak bu konuda tüzük üzerine araştırmalar yaparken  
arkadaşların bu gündemde yaptığı bir tespiti doğruydu. Zaman 
zaman arkadaşlara da diyorduk. Çünkü bir çözüm, hatta olağan 
üstü bir kongre ile sistemin yeniden ele alınması yeniden 
yapılanması gerekiyor. Bu şekilde bir dağınıklık var. Kadın 
hareketi bireylerin insafına bırakılmış. Bu yönlü bizim de 
kaygılarımız oluştu. Pratikte bunun yerine geldiğini de gördük. 
Sorunları ideolojik, zihniyet ve sistem boyutun da arkadaşlar 
tartıştı. Kongreye de katıldık. Kongrede sorunlar daha çok PJA 
meclisi etrafındaydı. Daha çok eleştiri ve öz eleştiri yetersiz kaldı. 
Bir bütün olarak tüm kadınlar buradan perspektiflerini aldı demek 
yetersiz olur. Çünkü en azından kongre oturumunda bu eksik 
kaldı. Bunun hala da devamını görüyorum. Bu açıdan bir yanlışlık 
da görüyorum. Hala çalışmalarda, iş bölümünde kendini 
gerekçelendiren bir yaklaşım görülüyor. YJA Star hala PAJK’ı 
kendine gerekçe yapabiliyor. Kongre gel PAJK’ı, PAJK kendine 
YJA Starı gerekçe yapabiliyor. Bu aşılmalı. Bundan sonra kabul 
edilemez. Her ne kadar parçalar boyutunda yada çalışmalar ayrı 
olsa da sonuçta bu arkadaşlar örgütlediler. Bu hareketi bu düzeye 
getirdiler. Bu hareketin öncülüğünü yapıyorlardı. Arkadaşlar 
şimdi birbirinden hesap istiyorlar. Belki sizler şuan YJA 
Stardasınız fakat dün sizler de PJA meclisindeydiniz. Şimdi bu 
gerekçelerle arkadaşlar kendilerini izah edebiliyorlar. O zaman 
neden rolünüzü oynamadınız. Hem PJA meclisiydiniz hem YJA 
Star öncüleriydiniz. Fakat hala kendilerine gerekçe yapıyorlar. 
Kendi dışında sorunları görme, kendi dışında bir çözüm arama 
kabul edilemez. Bu yanılgı aşılmalı. Bu gündemin çok 
uzatılmasını da çok yerinde bulmuyorum. Yada geriye çekme 
olmamalı. Duyguda etkilenmiş olabilir. Özellikle Derya arkadaş 
eğer varsa diye belirtti. Tabi olabilirde çünkü bizim 
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geleneğimizdir. Duygu boyutunda bende katılıyorum. Fakat 
tedbiri de alınmalı. Yasal hukuki olarak tedbiri alınmalı. Bu 
yetersiz kalmış. Bu da beraberinde sorunlar da getirir. Bu bir 
güvensizlik değil. Örneğin Önderlik hareketin tedbirini yeniden 
aldı. Sorun bu harekete karşı güvensizlik değil. Fakat yasal bu 
böyledir. Bu gözardı edilemez ona göre de bir yaklaşım sergilenir 
ve bir yoğunlaşma olur. Son olarak da sorun gerçekten fiziki değil 
ama sorun yaşamsallaştırmadır. Kendini kadın kimliği ile 
donatmaktır ve tanımlamaktır. Ben hala değerlendirmelerde, 
yaklaşımlarda, üslupta erkek karakterinin yansımalarının var 
olduğunu görüyorum. Önderlik, Bir Halkı Savunmak 
savunmasında mesela “kadın erkeğe göre şekil almıştır” diyor. 
“Oturuşu kalkışı, kimliği ona göre olmuş. Karakteri ona göre 
olmuş.”diyor. Üzerimiz de hala yansımaları var. Birey olarak 
bende bu boyutlar da yoğunlaşıyorum. Burada da kadın olarak 
salt fiziki değil. İdeolojik olarak, bakış açısı olarak, duygu olarak, 
niyetsel olarak bu kimliğe ulaşmak önemli. Fizyolojik olarak 
değil, ideolojik olarak bir şey söylediğinde kimin için gerçekten 
hizmet ediyorsun ve kimin hizmetinde. Bu yönlü bir yoğunlaşma, 
sorgulama, bir birinden hesap isteme olması gerekiyor. Yoksa bir 
birine karşı gerekçe görmek ve bu biçimde yaklaşmak doğru 
olmaz. Üslupta çok genel kalıyor. Pratik katılımda bir bireycilik 
var. Bireysel kalınıyor. Ama sorun ortaya geldiğinde ortak oluyor. 
Bu anlayış kalkmalı. Hem kolektif katılmıyorsun hem etrafını 
katmıyorsun. Ama bir sorun olduğunda biz hepimiz böyleyiz 
diyoruz. O zaman kuruma oluyor. Ben her kurumun ve 
arkadaşların aynı düzeyde sorun yaşadığına inanmıyorum. Sonuç 
öyle fakat nasıl bu düzeye geliyor. Tespiti, hesabı yeri ve zamanı 
somut net bir biçimde ortaya konulmalı. Önümüzdeki süreçte bu 
tarz da, bu yaklaşım da ,  bu üslupta olmamalı. Genel bir tespit 
yapılmış. Ben katılıyorum. Bazı şeyler sistemle de bağlantılı salt 
niyetle değil. Bu konuda da tedbir alınabilir. Ve yeniden 
yapılanma da tartışması olursa iyi olur. Arkadaşlarda uygun 
görürlerse bu gündem yeterli. Yoksa hangi tarihte hangi açıklama 
yapılmış ne olmuş biçiminde olursa ben bu toplantıyı yerinde 
bulmuyorum. Tali ve çelişkili görüyorum. Sorun 
yaşamsallaştırmaktır. İdeolojik görüyorum.  
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Emek Arkadaş; Ben çok yeterli görmüyorum. Bir soru sorma 
ihtiyacı da hissediyorum bir değerlendirme üzerinden Beritan 
arkadaşın değerlendirmesinde ben izah edilmesi gereken yanlar 
olduğunu düşünüyorum. Önemli buluyorum. Bazı noktalar 
ortaktır. Tartışıyoruz doğrudur. Fakat somutlaşmıyorsa bazı 
şeyler o zaman üzerinde durmak gerektiğini de düşünüyorum. 
Bunu böyle tali sorunları uzatmak anlamında da koymuyorum. 
Bence de kısa ve öz bazı şeyler dile getirilerek gündem aşılabilir. 
Fakat Beritan arkadaşın değerlendirmesi açısından zorlandım. Ve 
izahının gerektiğini düşündüğüm yanlar var. Mesela bir bu 
ihanetçiliğe ilişkin “biz ihanetçi olarak kabul etmiyoruz” 
düşüncesini kim dile getirmiş bence burada isim verilmeliydi. Bir 
değerlendirme yapılıyor. Bir dönemin  bir koordinasyonunu 
bağlayan bir şey oluyor. Töhmet altında bırakıyor. Ya bu tür 
değerlendirmelere gitmeyelim yada  bu tür açıklamalar, 
değerlendirmeler içeren şeyler de isim verelim. Hangi bireyden 
nereden kaynaklanıyor. Sorunlarımız biraz da bu yüzden bu kadar 
büyüyor. Gerçekten bu yaklaşımı kabul etmediğimi belirtiyorum. 
Ve isim noktasında izah gerektirdiğini düşünüyorum. Bir diğeri 
röportaj noktasıdır. Röportaja ilişkin bizim de içeriğine dönük 
kendi zeminimiz de okuduğumuz da eleştirilerimiz oldu 
arkadaşlara. Ve muhatabı olan arkadaşlar şunu söylediler. 
Gazeteci cımbızla yarak vermiş dediler. Biz yinede içeriğine 
dönük eleştirilerimizi yaptık. Fakat arkadaşların bu yönlü 
açıklamaları da vardı. Bence şunuda gözetmek gerekiyor. Halk 
bile ilk okuduğunda dışarıdan gelen arkadaşlar ile tartıştığımız da 
diyorlardı “ özel savaşın etkisi olarak arkadaşlar 
değerlendirmişler, cımbızlandığını düşünmüşler, öyle 
değerlendirmişler” Yine bir röportajdan yola çıkarak isim de 
verilmedi. Bu tür değerlendirmeler de isim verilmesini 
eleştirilerin açık net konulmasını istiyorum. Bu anlam da bu 
noktanın muğlaklık yarattığını düşünüyorum. Bir başka nokta da 
Hatice’ye yaklaşım noktasıdır. Hatice’nin muhatap alınması en 
azından PAJK birleşimi açısından belirtebilirim onun daha fazla 
değer gördüğü anlamına gelmiyor. Bu konu da gerçekten tasarruf 
konusu oldu. Bir HPG genel talimatında geçiyordu. “ PAJK öz 
eleştiri vermeli YJA ders çıkarmalı” yani yine PAJK’a yüklenen 
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bir şey vardı. Yeni oluşan bir birleşim var. Üç dört aylık bir şey 
var. Yıllara dayanan erkeğe dayalı bir duruşun iflası var aslında 
Hatice’nin şahsında ama böyle bir değerlendirme vardı. Bu benim 
çok zoruma gitmişti. Şu anda ben bilmiyorum. O nokta da daha 
açık ve net konulması gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer yan 
bizim aktarımda eksik kalan bir yan vardı. Bu süreçte PAJK’ta 
çok ciddi bir şey vardı. Bu eve gidişler noktası. Sadece PAJK’ın 
kendi zemininden kaynaklı şeyler de değildi. Diğer örgütlerden 
eve gitmek isteyenlerin düzenlenmesi biraz  oraya olmuştu. Oda 
gerçekten bir etkendi. Bize bu siyasal olarak da çok şey 
kaybettirdi. Hem bu nedenle hem de bunun eleştiri zeminimizi  
çok dondurdu artık en küçük bir eleştirinin istifa tehdidiyle böyle 
muhatapsız bırakıldığı zeminlerinin  kurutulduğu gerekçesinden 
hareketle biz kendi içimiz de istifaları dondurma kararı almıştık. 
Fakat ortada şöyle bir şey de var. Bunu tüzüksel bir hak olarak ele 
alıp kullanma durumu olursa bu bizi çok ciddi bir sıkıntıda da 
bırakacak. Bu anlam da kadın hareketi olarak bütün kadın 
hareketinin yaklaşımına dönüştürmek gerekiyor bazı şeyleri. O 
noktada düşünce belirtip ortak nokta da bir şeye ulaşmamız 
gerekiyor. O anlam da eksik kaldığını düşünüyorum.  
  
Dorşin Arkadaş; Şilan arkadaşın belirtti gibi aslında tartışmalar 
önemli bir düzeye ulaştı. Özellikle bir çok arkadaş genel kadın 
hareketi olarak yaşadığımız genel sorunları ortaya koydu. Ama 
son Beritan arkadaşın yaklaşımı toplantının düzeyini geriye çekici 
ve tahrik edici buluyorum. Birey olarak da kabul etmediğimi 
belirtmek istiyorum. Ve arkadaşın duruşunun,  yaklaşımlarının 
bizim özellikle son kongremiz de çokça ele aldığımız mahkum 
ettiğimiz bir çok yaklaşımın burada bu konuşması ile devam 
ettiğini ve bu yönlü kaygımı da dile getirmek istiyorum. Hiç bir 
öz eleştirisel yaklaşım görmedim. Tam tersine suçlayıcı 
yaklaşımlar. Sadece falan filan arkadaşa katılıyorum demesiyle 
bile beni düşündürüyor. Bu kadar arkadaşların düşüncesi ortakken 
böyle ayrıştırmak. Yani bir dengemi arıyor arkadaş gerçekten. 
Ben kabul etmediğimi belirtmek istiyorum. Yeni dengeler ve 
ayrıştırmalarda yaratılmasın bence. Bir öz eleştiri verilmelidir. 
Eğer bir ihanet varsa bu ihanete karşı mücadelede her birimiz 
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kendi çapında ne kadar mücadele etti. Bunun öz eleştirisini kendi 
açısından vermeli. Kendi açısından bunun özeleştirisini vermeyip 
ona buna bu kadar yıkmak bir yerleri hedef göstermek ben çok 
doğru görmüyorum. İhanet ise Hatice de yanı başımız da ihanet 
etti. Bunun öz eleştirisini ne kadar güçlü veriyoruz. Her zeminden 
kaçışlar oldu. Bunların hepsi düne kadar biz kendimizi ayrıda 
görmüyoruz. Hepimiz askeri çalışmalardaydık. Bir çoğu askeri 
çalışmalardaydı. Salt kendi zeminimize birşey olmuyormuş gibi 
sorun yokmuş gibi sadece bir yerlere yüklemek, hepimizin ortak 
bir sorunu olarak görmemek böyle töhmet altında bırakmak. Ben 
doğru görmüyorum. Bu yüzden açıklama yapılması gereken 
şeyler vardır. Ve bir talihsizliktir arkadaşın bu biçimde 
değerlendirmesi,  toplantıyı geri çekmedir. Bu konu da ben de 
izahlar yapılması gerektiğini düşünüyorum.  
 
Beritan Arkadaş; Bende arkadaşların bu tarz da izah istemelerini 
talihsizlik olarak değerlendiriyorum. Bu kadar refleks göstermeyi 
de anlamlandıramıyorum. Yaptığım değerlendirmelere sahip 
çıkıyorum. Bunun karşısında öz eleştiri verilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Bazı eksiklikleri birilerine mal etmek anlamında 
değil. Pratiklerimiz ortadadır. Bu getirdiğim görüşler birey olarak 
sadece bana ait görüşler değil. Dün hazır olan YJA yani diğer 
kalan arkadaşlar ile de tartıştık. Buradaki arkadaşların da ortak 
görüşüdür. Röportaja ilişkin gelişen tepki sadece benden gelişen 
tepki değil. Türkiye’den gelen arkadaşları dinlemelerini isterim 
arkadaşların. Bu tepkileri gösteren arkadaşların. Arkadaşlar diyor 
Türkiye’de de değişik refleksler gelişti. Röportajı yapan arkadaş 
diyor. Ben bu röportaj ile PKK’yi bitirdim. Bunu yine 
söylüyorum. Kabul etmiyorum. Bir bireydir doğru bütün harekete 
mal edilemez ama bunun karşısında bizim bir mücadele 
yürütmemiz lazım. O farklı mı kullanıyor. Bunu boşa çıkartacak 
değişik şeyler kullanalım. Bu halkın tepkilerine yanıt olalım. Bu 
konu da gerçekten biraz etrafımıza bakalım. İnsanların tepkisi 
nedir. Eğer insanlar bizim için bir şey ifade ediyorsa. Ki 
ediyordur. O zaman bu tepkileri anlamlandıralım. Türkiye’den 
gelen iki arkadaşlar buradadır. Halkın tepkilerini belirtebilirler. 
Avrupa’daki Evindar arkadaş onların  raporu okunabilir. Tepkileri 
arkadaşlar dinleyebilirler. Evindar arkadaş bu röportajın bizi ne 
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kadar zorladığını dile getiriyor. O kadar örgüt sorunları içerisin de 
o röportaj bu kadar gündeme oturuyorsa bunun biraz ciddiye 
alınması lazım. Bir bu. Cımbızlanmış olabilir. Bu beni 
ilgilendirmez. Elbette ki düşmandır. Kullanmak ister. Cımbızlar. 
Hatta biz ilk okuduğumuz da kesin çarpıtmalar da vardır. Ama 
cümleler çarpıtılan şeylere benzemiyordu. Üstünde altında farklı 
değerlendirmeler olabilir. Ama o cümleler röportajı yapan 
arkadaşlara aittir. Arkadaşlar okumuşlar biliyorlar. O anlam da 
dile getirmedim.  Yoksa her hangi bir kaygım yok. Öyle 
arkadaşların bu niyetle değerlendirme yapmalarını da gerçekten 
anlamlandıramıyorum. Arkadaş denge mi aramak istiyor. Öyle bir 
niyetimiz yok. Amacımız da yok. İhtiyacımız da yok. Onu 
belirteyim. Elbette ki burada yapılan her değerlendirmeye 
katılmak zorunluluğum yok. Bazı arkadaşların 
değerlendirmelerine katılırım. Bazı arkadaşların 
değerlendirmelerine katılmam. Eğer bu denge arayışı olarak 
değerlendiriliyorsa bu niyetle değerlendiriliyorsa o arkadaşları 
bağlar. Beni değil. Niye tahrik olduklarını da anlayamadım 
arkadaşların. Özgür bir ortam, demokratik bir ortam 
düşüncelerimi dile getiririm. Bunu bir niyet ile ele alıyorlarsa 
dediğim gibi beni ilgilendirmez. İhanetçilere karşı tutumu da ben 
belki ifade olarak yanlış kullanmış olabilirim. PAJK 
koordinasyonu dedim. Yani kongreden sonra ben kongreden 
önceki koordinasyondan bir arkadaş Dicle arkadaş ile 
konuşmuştu. Telefonla. Radyo böyle bir şey söylüyor heval 
tavrımız ne olacak. Bir şey belirtiyor musunuz. Çünkü bu 
zemindeydi arkadaşlar. Arkadaşlar biz bir şey belirtmiyoruz. 
İhanet olarak değerlendirmiyoruz. Önderliğin açıklamasını 
bekliyoruz, biçiminde değerlendirme yapmışlardı. İsim 
verebilirim. Kaygım yok. Sevra arkadaş. Gerçekten  herhangi bir 
şeye dayanarak isim belirtmeme durumuna girmedim. Girmemde. 
Bilinen bir şeydir. Herkeste biliyor. Bilmeyen arkadaşlar olabilir. 
Onu dikkate alarak belki isim belirtebilirdim. Budur. Biz de 
dedik. Madem böyle biz ihanet olarak değerlendiriyoruz. Her şey 
de Önderliğin yaklaşımını beklemek zorunda değiliz. İlle de her 
şeyi Önderlik mi söylesin. Önderliği mi hedef gösterelim. 
Önderlik mi karşı karşıya gelsin. İç tartışmamızda bunu dile 
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getirerek biz dedik. Biz böyle bir açıklama yapacağız. Pratik 
ortadadır. Kongre terk edilmiştir. Kaçış biçiminde arkadaşlar 
yansıtmışlardı.Geri gelirler mi? gelmezler mi? kim gitmiş? Kim 
gelmiş? O çok fazla bağlayıcı değildi. Kongreden bir iki gün 
sonra terkedilmişti kongre. Ve firar etmişlerdi bunlar öyle izinli 
mizinli bir yere gitmemişlerdi. Araziden kaç saatlik yolu kaçarak 
gitmişlerdi. Daha sonra gelirler miydi? Gelmezler miydi? 
Arkadaşlar arkasında gider miydi? Gitmez miydi? Bilmiyorduk. 
O süreç açısından net değildi. Ama gidiş bu tarz da kongreyi terk 
etmek ihanetti. Çünkü ikinci girişimdi. Koordinasyonda bunu 
sözcü olarak değerlendirdi. Bize bunu dedi. Bide bende değil. Biz 
dedi açıklama yapmayacağız. İhanet olarak değerlendirmiyoruz. 
Önderliğin açıklamasını bekleyeceğiz. Buydu. Onun dışında 
Hatice’nin şeyine ilişkinde şeyi belirteyim. Biz Derya arkadaş 
onlar gelirken de tartıştık. Arkadaşlar da öz eleştirilerini verdiler 
orada. Doğru geçmişte böyle bazı şeyler yaşanmıştı. Fakat biz 
Hatice değer görüyordu. İşte tek başına bilmiyorum ne yapıyordu. 
Ve benzeri biz onun o tasarrufçu yaklaşımını yani PAJK’la 
HPG’yi karşı karşıya getirme. Çünkü HPG Genel Konsey 
toplantısıydı. İşte PAJK’ta birleri kendisini yaşatıyor. PAJK’ta 
bilmiyorum işte kimse HPG’ye gelmek istemiyor. Bir de bana 
diyorlar ki işte sen iktidara konmuşsun, iktidarı terk etmek 
istemiyorsun, işte HPG üzerine tasarruf geliştiriyorsun v.b. 
noktaları bizim konsey toplantımız da dile getirmişti. Biz de bu 
yaklaşımların PAJK’tan  gelişmediğini sana karşı böyle bir 
yaklaşımı görmediğimizi tam tersine arkadaşlar değerde 
veriyor,muhatap da oluyorlardı. Sizi dinliyorlardı da biz ters 
yaklaşımlarını görmedik PAJK’taki arkadaşların. Neye dayanarak 
bunları  söylüyorsun. Ve bunları kendine istifa gerekçesi 
yapıyorsun. Yönetimden çekilme gerekçesi yapıyorsun. Biz bu 
yaklaşımını dürüst bulmadığımızı belirttik. Bu gün olsa aynı şeyi 
tekrarlarım. Çünkü görmedim. Görmediğim bir şey hakkında da 
farklı bir değerlendirme yapmam. Bunu gerekçe yaparak 
yönetimden çıkma isteminin işte böyle biraz da abartarak 
değerlendirme yapmasını dürüst bulmadığımız için tavır koyduk. 
Özellikle kongreye katılan arkadaşlarda niye çünkü doğal olarak 
ana karargahta koordine düzeyinde yer alıyordu. PAJK’ın 
muhatabıydı elbette ki bütün kurumlarımızın muhatabıydı. 
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Nitekim biz biliyorduk. Bazı oyunlar var. Kongreden geldikten 
sonra PAJK üzerinden değişik şeyler yapmaya çalıştı. 
Arkadaşların gelişini değişik biçim de örgütleme, bilmiyorum işte 
yönetimden çekilmek istediğini bunu Zaxo arkadaş ile konuşmuş. 
PAJK benim ana karargahtan çekilmemi istemiyor. Benim bu 
yönetimde kalmamı istiyor. Ama ben buna rağmen çekileceğim. 
Yani PAJK Hatice’den vaz geçmiyor. Başka birinin girmesini de 
istemiyor bu süreçte. Bunu açık söyledi. Arkadaşlar da komuta 
birleşimimiz de hazırdı orada. Biz dedik heval usulen doğru değil. 
Sen bir kere düzenleme maddesi gelmemiş öneri 
geliştirmemişsin, PAJK’taki arkadaşlara diyorsun ben 
düzenlememi yapmışım. Bu bireysel bir yaklaşımdır. Senin böyle 
bir yetkinde yok. Hakkında yok. Biz toplantımız da 
değerlendirelim. Değişiklik gerekiyorsa arkadaşlara gerekirse 
tekrar söyleyebiliriz.         
 
Beritan arkadaş; Bu konuda bu bizi eritir, dağıtır, bitirir. O 
zaman her önüne gelen desin; benim şu sorunum var, şu çelişkim 
var, yapamıyorum, edemiyorum. Ben gideceğim. Arkadaşların 
kendileri dile getiriyorlar. Biz kimseyi PAJK tan çıkarıp bir 
çalışmaya gönderemiyoruz diyorlar. Şimdi bu neyle izah edilecek. 
Arkadaşlar biz kimseyi bir yere veremediğimiz için bir her yere 
koşuşturuyoruz. Bu sadece PAJK ta ki arkadaşların sorunu değil. 
Kongre Gel’deki yaşanan sorunlar sadece Kongre Gel’in değil. 
Bu anlamda kadın olarak bunu herkes kendi cephesinden 
düzeltmek zorunda. Öyle Hatice için özeleştiri arkadaşların 
çağrısına gerek yok özeleştirimizi yapımıza yönetimimize verdik 
gerekirse burada da veririz. Yetersiz olmuş olabilir. Ben açık 
söylüyorum bütün kaçışlar karşısında zorlandım ama 
yanıbaşımızda, burnumuzun dibinde bu kadar şey elbette ki 
zorlayıcı. Bunun özeleştirisi biraz ahlaken biraz vicdanen verilir 
herhalde. Yeterlidir. 
 
Zılar arkadaş;  Bir çok değerlendirme yapıldı bazılarına 
katılmakla beraber şuradan başlamak istiyorum. Biz yaklaşık beş 
ay önce bir kongreye gittik. Ve bu kongrede yeniden yapılanma 
düzeyi açığa çıktı. Şimdi o anlamda kongrenin almış olduğu 
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kararlar yine yapılanma çerçevesinde ortaya çıkan anlayıştır, 
mantalitedir hala sahiplendiğimi belirtmek istiyorum. Fakat 
kongrede eksik kalan yönlerimiz oldu tabi. Onu da şu şekilde 
değerlendiriyorum.  Biz bir yıl inşa sürecini, yapılanma sürecini 
önümüze koyduk. Ve dolayısıyla eksik kalan boyutlarının gün 
geçtikçe, süreç ilerledikçe pratikte ortaya çıkan eksikliklerinin 
giderilmesidir temel görevlerimizden  biri oluyor. O anlamda şu 
anda açmış olduğumuz tartışma gündemleri biraz bu ihtiyaçtan 
kaynaklı olarak ortaya çıkıyor. Bir bütün olarak kongrede alınan 
yapılanma kararı yada yapılanma mantığı ne kadar doğruydu ne 
kadar değildiden ziyade bence eksik  kalan yanları olmuştur. Ben 
bunu doğal karşılıyorum. Bu eksik kalan boyutları süreç 
içerisinde tamamlamamız gerekiyor. Nitekim  pratikte 
karşılaştığımız örnekler oldu bunun üzerinden çeşitli 
değerlendirmeler iki gündür yapılıyor. Şimdi pratik sürece girişle 
beraber önümüze çıkan en temel sorun biraz geçmiş süreçlerle de 
bağlantılı olarak kaynağını  geçmiş süreçten de alan bazı sorunlar 
ön plana çıktı. Bu sorunların tespiti de yapıldı. Sorun neydi kadın 
olarak bir araya gelemeyişimiz. Aynı zaman da iradi bir duruşu 
ortaklaştıramayışımız. Yine bunun ortak zeminlerini ortak 
tartışma  platformlarının çok fazla yaratamayışımız en temel 
eksiklik olarak önümüze çıktı. Bunları giderme yönünde çeşitli 
girişimler yapıldı. fakat bu yönlü girişimlerin biraz tek taraflı 
kaldığını düşünüyorum. Kongrede yeniden yapılanma kadın 
hareketinin üç temel ayak biçiminde kendisini örgütlemesi ve her 
ayağın kendi derinleştirerek kendi sahasında rolünü 
oynayabilmesi üzerinden bir örgütlenmeye yapılanmaya gidildi. 
Fakat aynı zaman da bu üç temel ayak aynı potada buluşacağı bir 
mekanizmaya kavuşturulması da gerekiyordu. Bu bir yılın 
ardından bir kurultaya gidilmesi biçiminde bir tartışma yürütüldü. 
Süreç bize bunu gösterdi ki daha erkenden buna başlanması 
gerekiyor. Daha küçük kurultaylar biçiminde bunun alt zemininin 
oluşturulması gerekiyor. Şimdi PAJK olarak bu açığın 
kapatılması yönünde neler yaptık. Bence bunu yeni formüllerle 
yeniden PAJK gündeminde tartışmamız gerekiyor. Arkadaşlarda 
görüş belirtirler bu konuda. Ortak tekmillerimiz, ortak 
toplantılarımız, ortak cihaz  tartışmalarımız vb yöntemlerle 
giderilebilecek eksikliklerdir. Bu anlamda o boşluklar 
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doldurularak giderilebileceğini  düşünüyorum. Fakat bunun 
üzerinden şu eksiklik hangi oluşumdan kaynaklanıyor; PAJK, 
YJA, Kongre Gel’den mi kaynaklanıyor üzerinden bir tartışma 
yürütmekten ziyade bu noktada ortaklaşalım. Ortak çözüm yolları 
arayışının daha fazla olması  gerekiyor. O anlamda 
giderilmeyecek bir sorun değil diye düşünüyorum. Fakat bunun 
yanı sıra ortaya çıkan çeşitli zorlayıcı yaklaşımlar da oldu. 
Geçirdiğimiz dört- beş aylık süreç içerisinde birbirimizin 
karşılıklı olarak işimizi zorlaştığımız  birbirimizi yaklaşımda 
zorladığımız çeşitli yaklaşım da karşılıklı olarak ortaya çıktı. Bu 
anlamda yürütülen tartışmalar daha çok neyin üzerinden 
yürütüldü özelliklede Kongre Gel’deki bayan arkadaşlarla bir 
ilişki arayışı  paylaşma, tartışma, ortaklaşma arayışları 
geliştirilmeye çalışıldı. Ne gibi adımlar atılabilir, ne gibi 
girişimlerde bulunabilir kendi içimizde bu konuyu yoğunca 
tartıştığımızı belirtebilirim. Fakat bu girişimlerde bence  şuda bir 
eksiklikti özellikle Kongre Gel içerisinde, Asya arkadaşta kendi 
konuşmasında da belirti Kongre Gel içerisindeki bayan 
arkadaşların kendi içerisinde bir mekanizma oluşturmamış 
olmasını ben temel bir eksiklik olarak görüyorum. Bir kadın 
koordinasyonu örgütlenmesi gerekiyordu. En azından şu da 
sürece damgasını vuran bir açıktı. Kongre Gel’de ki bayan 
arkadaşlar kendi içinde nasıl bir çalışma tarzı yürüttüler. Mesela 
bunu çok fazla göremedik. Kendi içlerinde de arkadaşlar bir ortak 
mekanizmayı oluşturmuş olsaydı Kongre Gel içerisinde ortaya 
çıkan sorunlara daha erken müdahale etme, o oluşum içerisinde 
daha örgütlü durma, kadın iradesini açığa çıkarma, sürece 
yaklaşım konusunda sürükleyici bir pozisyonda olma anlamında 
bir çözüm gücü olunabilirdi diye düşünüyorum. Fakat bu da 
ortaya çıkmış bir açıktır diye düşünüyorum. Bunun da bir an önce 
giderilmesi gerektiğine inanıyorum. Böyle bir oluşum olmuş 
olsaydı PAJK la bir ortaklaşmada, yine YJA STAR la 
ortaklaşmada daha iyi zeminler yaratılabilirdi diye düşünüyorum. 
Fakat bu konuda zaten bir parçalı duruş var. Ama aynı zaman o 
oluşum içerisindeki arkadaşlarında ortaklaşmamış olmasının 
yaratmış olduğu bir etken var, bir faktör olma durumu var. onun 
dışında yine aynı arkadaşların PAJKla ilişkilenme boyutunda 
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dedim ya PAJK olarak bizim açımızdan bazı ilişkilenme 
girişimleri söz konusuydu ama bence bu konuda arkadaşlarında 
bazı girişimlerinin olması gerekiyordu. Mesela bu konuda bence 
her üç oluşum olarak hem PAJK, YJA Star, Kongre Gel deki 
arkadaşlar açısından belirtiyorum bir birimizin süreç içerisinde 
gördüğümüz eksikliklerini hatırlatmada, görülen eksiklerin 
giderilmesi konusunda birbirine öneri geliştirme, görüş sunma 
boyutu eksik kaldı. Bu da yine tek boyutlu değil diye 
düşünüyorum. Bu konuda birbirimizi itekleyici güç olamadık diye 
düşünüyorum. Bu konuda arkadaşlar dediler ya birbirimizden çok 
fazla beslenemedik bence oda yerinde bir tespittir. Fakat kimin 
kimi beslemesi gerekiyordu noktasından da ziyade bence buda 
karşılıklı gelişmiştir. Bununda süreç içerisinde bir an önce 
giderilmesi gerekiyor. Birbirine güç  olma, destek olma, birbiri 
hakkında görüşleri eksik bulunan yönlerini zamanında tespitinin 
yapılıp iletilmiş olması bence bu eksiklikleri gidermede rol 
oynayabilirdi. Bu konu açık kaldı. İlişkide bir sınırlamayı 
beraberinde getirdi. Bunun dışında varolan sorunlarımızın salt 
ilişkisizlikle tanımlanmasını ben çok yerinde görmüyorum.  Bu 
toplantının ele alması gereken daha farklı konularında tartışılması 
gerektiğine inanıyordum. Kadronun duruşu, diyelim Önderliğe   
yaklaşım var Önderliğin tartışılması var, şehitlere yaklaşım var. 
şehit arkadaşların tartışmaya sokulması gibi çeşitli gündemler 
açılabilmiştir. Örgüt içerisinde kaçışlar çok yoğun, ihanet 
biçiminde tabir edildi ben katılıyorum. Elbette ki örgütten 
kopuşun hiç bir izahı yoktur. Her türlü örgütten kopuş olsun ister 
resmi ayrılışlar ister resmiyet dışı kaçışlar biçiminde, bunları 
ihanet olarak nitelemeye katılıyorum. Fakat bence bunun 
nedenlerinin de bizi ilgilendiriyor olması lazım. Yani bunu ihanet 
biçiminde değerlendirmek ile sorunu çözmüş olmuyoruz. Ben 
buna inanıyorum. Bunun nedenleri üzerine  de tartışmak 
gerekiyor. Genel toplantıda ne kadar tartışıldı bilmiyorum ama 
kadın olarak bu sorunlar örgütün temel tıkanma noktası bu konu 
çerçevesinde ilerliyor. Bir değil iki değil yüzlerce insan gitti. 
Oldukça yüksek rakamlarda insanlar gidiyor. İhanettir tabii ki 
örgüt içerisinden ayrılmanın farklı izahı yoktur. Fakat farklı izahı 
yoktur deyip bunun nedenlerinin de göz ardı eden bir yaklaşımla 
kendimizi sınırlı tutarsak bu kaçışların gidişlerin önünde engel 
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olabileceğimizi düşünmüyorum. Bunun çözümü üzerinden bir 
tartışma yürütülmesi gerekiyordu. Çok tartışılmıştır da. Kongre 
zemininde de bu yönlü tartışmalar yürütüldü. Şimdi bu anlamda 
yürütülen tartışmalar neyin üzerinden yürütülüyor. Şu güçten bu 
kadar insan kaçtı, bu güçten bu kadar insan kaçtı. Ortaya çıkan 
rakamlar hangi örgütler açısından hangi düzeydedir. Tartışmalar 
daha çok bu düzeyde yürütülüyor. İşte senden bu kadar insan 
kaçtı o zaman senin pratiğin daha olumsuzdur. Ben de daha az 
insan kaçtı o zaman benim pratiğim daha başarılıdır üzerinden 
değerlendirmeler yapılıyor. Bu düzeyde yürütülen tartışmayı çok 
doğru bulmuyorum. Bu konuda ortaya çıkarılan bilançolar ortada. 
Bu sorun ortak bir sorundur; bunun nedenleri bunun  kaynaklarını 
çok ciddi irdelemek gerektiğine de inanıyorum. Onun dışında 
yine bu süreçte kadro da belli bazı duruşlar vardı. Uzun süreçten 
beridir bu ortaya çıkan duruşlar oldu. Örgüt içerisinde bazı 
kavramların tartışılmasından tutalım örgüt mekanizmasını ele 
alışa kadar insanlarda yaşanan çeşitli boşluklar oldu. Şu   
anlayışlar açığa çıkıyor. Örgütsel yapıyı dar gören örgütünü 
ideolojik yapılarını, ideolojik çalışmalarını dar gören kendisini 
bunun içerisinde çok fazla üretken kılamayacağı görüşüne ulaşan 
insanlar var ve bunları kendisi açısından kaçış gerekçesi olarak 
gösterebiliyorlar. Bunun haklılığı üzerinden konuşma değil ama 
bence böyle bir gerçeklikte var. Bu  realitenin beraberin de 
getirdiği sonuçlar açıktır. Bunun   tedbirleri ne şekilde 
geliştirilecek. Kendi içimizde şunu da tartıştık. Örgütten resmi 
ayrılma hakkı tüzükte konulmuştu.  Bunu geçici bir süre olarak 
olağan üstü koşullardan kaynaklı olarak askıya alabilir miyiz 
alamaz mıyız tartışması da yürütüldü, fakat bir  biçimiyle bunun 
önüne geçilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu toplantıda bu konuya 
ilişkin de bir yaklaşım belirlememiz gerekiyor. Kadroda anarşist 
bazı yaklaşımlar ortaya çıkarken bazı duruşlarda oldukça 
dogmatik.  İşte tedbir geliştirelim derken bu ortaya çıkan 
demokrasi adına ortaya çıkan anarşizen yaklaşımlara tutum 
belirleyelim derken kendini yenilenmeye kapatan, tümden 
gündemi geçmiş tarzlara çeken bazı yaklaşımlar da ortaya 
çıkabiliyor. Üçüncü bir duruş olarak, durup süreci izleyen, 
yapılan her toplantı sonrasında ortaya çıkacak karar düzeyine göre 
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kendisini kilitlemiş bazı duruşlar da ortaya çıkabiliyor. Bunu salt 
PAJK zemini açısından değil, genel örgüt zemininde açığa çıkan 
durumlar açısından belirtiyorum. O anlam da bu duruşlarında ele 
alınması gerektiğine inanıyorum. Kadro yapısının bu konuda belli 
bir anlayış sahibi edilmesi nasıl bir çalışmayla elde edilebilir? bu 
konuda ortaya çıkan eğitim eksikliğinden mi kaynağını alıyor 
yoksa insanlarda bir inançsızlık kırılma diyelim nihilizm 
tartışmaları yürütüldü ve benzeri nitelendirmeler de yapıldı. Fakat 
bunu nasıl giderileceği bence hala büyük bir eksiklik olarak 
önümüzde duruyor. Yani çok fazla engelliyemiyoruz. Ben bunu 
bütün örgüt yönetimi açısından belirtiyorum. Kongre gel 
yönetiminde bunu çok fazla engelliyemiyor, PAJK yönetimi de 
çok fazla önleyemiyor ve bence neden önleyemediğimizi 
tartışmamız lazım. Yürüttüğümüz tarzlar eğer buna çözüm 
olamıyorsa farklı ne gibi tarzlar, çözüm yolları geliştirilebilir? 
Bence onların da tartışılması gerekir. Yani genel toplantıda da ele 
alınmış hususlardır mutlaka bunun dışında yine kadın olarak 
siyasi gündeme, girme siyasal güncel durumları takip etme, 
politikayı belirleme noktasında siyasal duruşu belirleme ve güncel 
siyasal duruşu belirlemede de yine eksik kaldığımızı 
düşünüyorum. Bu konuda PAJK olarak yapmış olduğumuz 
toplantıda mesela PAJK açısından bir eksiklik olarak koyduk ama 
bence PAJKla sınırlı bir durumda değil. Kongre gel içerisindeki 
arkadaşlar açısından da, yine YJA Star açısından da böyle. 
Kadının politika belirleme noktasında da ortaklaşması gerektiğini 
düşünüyorum. Bu konuda gündem  oluşturma üzerinden de 
birbirine görüş sunması gerektiğini düşünüyorum. Birbirine görüş 
sunup birbirini itekleyici güç olma yine gerek Kongre gel 
bünyesinde oluşturulacak konular olsun gerekse de kadın olarak 
gündem oluşturmada olsun bu şekilde ortaklaşmanın olması 
gerektiğini görüyorum. Onun dışında ortaya çıkan bazı 
yaklaşımlar oldu bu süreçte özellikle mesela Beritan arkadaş 
belirtti YJA Star’a kadro aktarımının olmadığı noktası bu hep 
şikayet ve eleştiri noktası olarak önümüze geldi. Fakat şöyle bir 
şey var sadece YJA ya değil HPG ye yaklaşım, onunla da sınırla 
olmayan dağda kalıp kalmama noktasında tanımlayabileceğimiz 
çeşitli duruşlar, yaklaşımlar oldu. Bunlar genel örgüt zeminini 
zorlayan yaklaşımlar olarak ortaya çıktı. Ve bazı belgelerimizde 
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bunu işledik de. Hem dağa yaklaşım noktasında hem de HPG ye 
yaklaşım YJA Star çalışmasına yaklaşım da eleştirdiğimiz 
mahkum ettiğimiz çeşitli yaklaşımlar oldu. Fakat bu bir türlü 
giderilemeyen bir sorundur.  Hem HPG den çıkmak isteyen bir 
sürü kişi olabiliyor hem de HPG ye düzenlediğin insanların sana 
vermiş olduğu yanıtlar olabiliyor. Bu konu da ben şu süreç 
açısından bu eleştiriler karşısında şu psikolojiyi yaşadım; acaba 
sen göndermek mi istemiyorsun? Böyle bir izlenim yaratılıyor 
adeta işte PAJK tan sanki HPG ye kadro aktarımı yapılmak 
istenmiyor gibi bir yaklaşım. Mesela biz çevre güçleri 
dolaştığımız zaman edinmiş olduğum bir izlenim vardı. Bu 
konuda gelen eleştirilerde oldu yerinde eleştiriler. Ama bunun 
çözümünü de çok fazla geliştiremiyoruz. Yani  insanlar gitmek 
istemiyorlar, onların istememesine rağmen göndereceksin onlar 
orda ne yapacak bir yolunu bulup kaçacak yada katılımsız kalacak 
vb yaklaşımlar içerisine girecek. Dolayısıyla öyle zorla 
göndermeyi ben çok fazla çözüm olarak görmüyorum. Ama 
neden böyle bir istemsizlik var, neden böyle bir yaklaşım açığa 
çıkıyor, bence bu da irdelenmesi gereken bir konu. Bu konuda 
YJA Star yönetiminin de kendi içinde kendi tarzını ele alması 
gerektiğini düşünüyorum. O sistemin de kendi içinde kendi 
mekanizmasını, kendi tarzını biraz gözden geçirmesi gerektiğini, 
ele alması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda nedeni 
üzerinden de düşünmek gerekiyor. Yani ben bunu belirtirken 
gelmek istemeyenleri haklılaştırmak amacıyla değil 
benimsemediğim, tasvip etmediğim yönler olmakla beraber ama 
sorunun çözümünün nasıl gelişeceği üzerinden de bence bir iç 
tartışmanın olması gerekiyor. Belki bu yönlü tartışmalar 
yürütülüyordur. Fakat çok fazla yansımasını bulmadığından ben 
bunu belirtiyorum. Yani bu kadar kaçış, bu kadar bir istemsizlik 
gelişirse insan şunu düşünür acaba kaynağı nedir? sorun nerde 
çözümlenebilir. Bu insanları sadece dıştan teşvik etmeyle hal 
olacak bir durum mudur değil midir. Ben sorunun buradan 
çözüleceğini görmedim en azından bu süreçte.         Onun dışında 
dediğim gibi Önderliğin ve tartışmaya girme durumları söz 
konusu. Bu konuya bir yaklaşımın da toplantımızdan çıkması 
gerekiyor. Yani ciddi bir sorun olarak görüyorum. Bilim üstü 
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yaklaşalım yada bilim dışı yaklaşalım anlamında demiyorum  
mesela bir Maxmur’da, bir Irak’ta, bir Türkiye sahasında yine 
böyle dış sahalar anlamında Önderliğin çok ciddi tartışılıyor 
olması insanı hem duygusal hem psikolojik anlamda etkiliyor. Ve 
bu kaçışların katılımsızlıkların bir gerekçesi haline de 
getirilebiliyor. Yani adeta diyelim Önderliğe bir saldırı politikası 
geliştirilmiş ve buna karşı bir kadın duruşunun bu toplantıdan 
çıkması gerekiyor. En azından ortaya çıkan bu yaklaşımları 
anlayış boyutunda mahkumiyetini koyabiliriz yani bu çerçevedeki 
bir duruşumuzun bir açıklamanın olması gerektiğine inanıyorum. 
Bunun dışında ihanete karşı yaklaşım konusu dün böyle dile 
getirildi. O konuda izah yapıldı, açıklığa kavuştu. Yani başta 
böyle kongreden sonraki PAJK yönetiminden kaynaklanıyormuş 
gibi algılandı. O konuda artık Beritan arkadaş gereken açıklamayı 
yaptı. Fakat bu konuda işte önceki koordinasyonunda mesela 
Dorşin arkadaş sanırım burda değil fakat kendiside o süreçteki 
koordinasyonda yer alıyor ve şöyle bir şey belirtti; arkadaş şimdi 
bu ihanetçi grubun hemen kaçışından sonra Kongre gele 
soruluyor biz bunu ihanet biçiminde tanımlanmasını bu yönlü bir 
kamuoyu açıklamasının yapılması gerektiğini PJA koordinasyonu 
da belirtiyor Kongre gel yönetimi henüz onlarla görüşme 
yapılması düşünüldüğünü ve bu görüşme yapılmadan önce bu 
şekilde açıklamanın çok doğru olmayacağını dolayısıyla şu anda 
onlarla geliştirilecek görüşmenin beklenilip bunun üzerinden bir 
tanımlanmaya, açıklamaya gidilmesinin daha uygun olacağını 
belirtiyor ve bu açıklama o verilen cevap onun üzerinden verilmiş 
olmalı. Bu konuda bence yanıtlanması gereken bir soruydu. Daha 
çok belirteceğim hususlar bunlardı. Bir konu daha var, 
etkilendiğim bir konu.  Bu süreçte böyle resmiyette değil resmiyet 
dışı bir çok tartışmaya yol açan bir konuydu. Şu anki PAJK 
koordinasyonu açısından gündeme gelmiş ve itham altında 
bırakan bir görüş olarak ve bir talihsizlik olarak 
değerlendiriyorum. Arkadaşlar biliyorlar, arkadaşların kongrede 
nasıl seçildiği ve nasıl bir  yönetim oluşturulduğu biliniyor. Hem 
eski hem yeni arkadaşlardan oluşan bir bileşim. Ben de ilk kez 
böyle bir düzey de bir çalışma içerisinde yer alıyorum. Şimdi 
bunun beraberinde getirdiği zorlanmalar  tecrübe ve adapte olma 
sorunları var bunlar pratik anlamda giderilecek hususlardı. 
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Nitekim çalışmalar sürüyor ve belli  bir katılım düzeyi de var ama 
aynı zamanda katılım düzeyimizi etkileyebilecek nitelikte bazı 
söylemlerde geliyor. Çok yerinde görmediğim söylemlerdir. 
Koordinasyon içerisinde yer alan iki arkadaş var. Sevra ve 
Peyman arkadaşlardır. Son süreçte şöyle bir itham ortaya atıldı. 
Bu koordinasyonun daha çok o iki arkadaşın gölgesinde kaldığı 
ve bu anlamda sadece yürütülen çalışmalara, yürütülen tarza o iki 
arkadaşın damgasını vurduğu biçimindeki bazı görüş ve 
değerlendirmeler geliyor. Ben bunu kendi açımdan bireysel 
olarak kabul etmeyeceğimi, bu  itham altında daha fazla çalışma 
yürütülmenin çok sağlıklı olmayacağını da düşünüyorum. Bu  
konuda da somut veriler eğer varsa, o görüşü ortaya atan 
arkadaşlar tarafından bence ortaya konması gerekiyor değilse de o 
ithamın kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Çok yerinde 
bulmadığım aynı zamanda etkileme  düzeyinin yüksek olduğu bir 
nokta olarak ben belirtmek istedim. Bu tür söylemler eğer devam 
edecekse bu itham altında bu çalışmaya daha fazla devam 
etmenin bir anlamı olmayacaktır. Yeni bir bileşim olmayabilir. 
İçinde yer alan eski arkadaşlar var ama bu şu anlama gelmiyor 
ben bunu bir güvensizlik olarak değerlendiriyorum. Eğer iradesiz 
bir duruş varsa arkadaşlar bunu gözlemliyorlarsa daha somut  
platformda konulmasının daha sağlıklı olacağı yönünde görüşümü 
belirmek istiyorum.  
 
Asya arkadaş;  Genelde örgütsel  gündemimizi günlerce tartışır 
ortaya koyarız. Fakat benim izleyebildiğim kadarıyla dünkü 
platforma katılan arkadaşlar kendilerini  ortaya koymaya 
çalıştılar. Karşılıklı eleştirel, öz eleştirel bir yaklaşım açığa çıktı. 
Ben bunu anlamlı buluyorum. Fakat en son yürütülen bir 
değerlendirme oldu. Ben bu anlamda bir izah getirmeyi gerekli 
görüyorum. Çünkü dün yapılan bazı değerlendirmelere ilişkin 
bazı izahlarda bulunmak istiyorum. Bazı değerlendirmeler oldu. 
herkes bir şeyleri talihsizlik olarak değerlendiriyor ben de bunu 
bir talihsizlik olarak değerlendiriyorum. Gerçekten çok fazlasıyla 
gerginlik yaratmaya gerek yok. Sağduyu düzeyini  koruyarak 
içinden geçtiğimiz sürecin sorumluluğunu hissederek tartışmak 
gerekiyor. O anlamda geriye çeken yaklaşımlara gerek olmadığı 
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kanısındayım. Birey olarak kendi boyutumda da böyle 
yaklaşımlara girmemeye çalıştım. Dökülecek bir şey varsa ortaya 
bir çok şey dökülebilir. Fakat neyi çözümler. Sağduyulu 
düşünmek gerekiyor ne kadar  ilerletici olabilir bunları 
sorguladığında çözümleyici ve ön açıcı olmak gerekiyor. 
Önümüzdeki dönem en azından birlikte çalışma yürüteceğiz. 
Geçmiş süreçteki yanılgılarımızı güçlü bilince çıkarmak sen ben 
noktasına götürmeden belli doğrularla ortaklaşıp yürütebilmek 
gerekir. Ben bunu önemli buluyorum. Konuşmamda belirtmiştim. 
Bazı konularda lüksümüz yok. Bunun  bütün ağırlığını hissederek 
konuşuyorum ve belirmek istiyorum. Şimdi ihanete ilişkin bazı 
değerlendirmeler yapıldı. heval  Zilar bu gün bir açıklamada 
bulundu ben ona ilişkin bir görüş belirtmek istiyorum. Bu 
tartışma süreçlerinde İnşa komitesi olarak kaçan grupla bir 
tartışma yürüttük. Yürüttüğümüz tartışmalarda rahatsızlık 
yaşadıkları konu tasfiyecilik ilan edilmeden, Önderlik bu işin 
adını koymadan. Mevcut yönetimin darbe yaptığı  25 ocak 
talimatında onları tasfiyeci ilan ettiğiydi. Hatta bütün 
tasfiyeciliklerin toplamı  vardı. Öyle bir ibareyle ilan edilmişlerdi. 
Ondan hareketle yürüttüğümüz bütün tartışmaları geriye çeken 
örgütsel toparlamanın önüne geçen bir yaklaşım sergilediler. Bir  
de Önderliğin bir yaklaşımı vardı. Önderlik bütün kişilikleri 
önceden tanımasına rağmen, Önderliğin stratejisi onları örgüt 
içerisinde  tutmaya dönüktü. Amerikanın yerel güçlerinin 
ekmeğine yağ sürümemek için Önderlik alabildiğine politik bir 
yaklaşım sergiledi. Böyle bir yaklaşım sergileme temelinde bir  
komite oluşturdu ve bu komite pratik boyutta böyle bir yaklaşımla 
görevlendirildi. Kişisel duygularımız, düşüncelerimiz bunlara 
ilişkin daha farklıydı ama Önderliğin çizdiği çerçevede hareket 
etmek durumundaydık. Politik yaklaşmak durumundaydık. O 
nedenle bunlar kaçtıktan sonra adını bir süre koymadık. İhanet 
olduğu açıktı kaçmışlardı, kopmuşlardı. Çok yenilir yutulur 
cinsten değillerdi. Kaldı ki gelişlerini kaçıştan sonra 
hazmedememiştik. Sorun o  değil ama daha önceki süreçte, 15 
günlük toplantı sürecinde bunların kaçışları sürecindeki 
yaklaşımları biraz daha bazı şeyleri hızlandıran yaklaşımlar 
olarak değerlendirmiştik. Önderliğin rolüne soyunmak olarak 
değerlendirmiştik. Önderliğin yapması gereken tanımlamalar 
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vardır. Önderliğin   koyması gereken sıfatlar vardır. Mevcut 
yönetim bunu yayınlamış olduğu bir raporla bu misyonu 
üstlenmiş Önderliğin görüşme notunu beklemeden. Görüşme 
Çarşamba yapılacak. Bu role soyunmuş ve süreci provake 
etmiştir, hızlandırmıştır. Bu tarzda değerlendirildiği için benzer 
konuma düşmek istemedik. Komite olarak bunun sorumluluğunu 
sergilemeye çalıştık. O yüzden onlar kaçtıktan sonra Önderliğe 
bir dönem bilgilendirme vermek için bekledik. Arkadaşlar 
biliyorlar o  dönemde görüşmeler kesildi. Gereken bildirileri de 
hazırladık ama Önderlikten onay almadan da bu bildirileri 
yayınlayamadık. Gelişlerine çok inanmamakla birlikte onları 
getirme girişimlerimiz oldu. Ellerindeki bütün kozları almak 
sonuç itibariyle yapımız nezrinde bir şaibenin yaşanmaması 
açısından onların haklı görülmemesi açısından çünkü böyle bir 
eğilim ve muğlaklık vardı. Bir kesim hala böyle düşünebilirdi. 
Çok sesli  düşünemezlerse de böyle düşünenler vardı. bütün 
gerekçeleri ellerinden almak için parti kazanmak için ellerinden 
gelen her şeyi yaptı ama böyle bir gidiş ve tekrardan geri 
getirmek girişimlerinde de bulunuldu. Hatta tekliflerde yapıldı. 
Gelin dağda bir kampta kalın. Yeter ki işbirlikçilerin, 
ihanetçilerin ekmeğine yağ sürmeyin, gelin nasıl yaşamak 
istiyorsanız o kampta öyle yaşayın. Önderliğe bununda tekmilini 
verecektik. Fakat sonuçta bu görüşmeler sekteye uğradı. Oyalama 
tutumuna girdiler. İlk önce farklı güçlerle ilişkilenmeyeceklerini 
söylediler. Ama ondan sonra açığa  çıkınca, ihanet iyice deşifre 
oldukça gerekli yaklaşım gelişti. Onu belirtebilirim. Belki o 
dönemde arkadaşlar o hassasiyetten kaynaklı hareket etmiş 
olabilirler. Fakat onun dışında genel söylemlerimize dikkat 
etmemiz gerektiği noktasında hemfikirim. Çok fazlasıyla 
meşrulaştıran yaklaşımlarımız olabiliyor. Toplantılarımıza 
platformlarımıza yansıyor sonuç itibariyle ister anasının babasının 
yanına gitsin nereye gidiyorsa gitsin onun adını koymak 
gerekiyor. İyi niyetli olsun, kötü niyetli olsun, geçmişte bu kadar 
yıl emeği olsun olmasın buna yol açan tarzlar ayrı zeminlerde ayrı 
sorgulanılır, o tarzların adı konulur, onlarla mücadele edilir. Ama 
sonuçta uluslararası komplonun bu kadar etkili içimizde yaşandığı 
bir dönemde şundan mıdır bundan mıdır gibisinden bir kaçışları 
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gerekçelendirerek muğlaklık yaratmak komployu karşı 
mücadeleyi zayıflatmaktır ve bu psikoloji hem bizde hem  kadın 
yapısı içerisinde daha hakim. Bunu görelim bunun savunulacak 
bir yanı yok ve bununla mücadele etmek durumundayız. Bunun 
genel toplantıda eleştirisi  değerlendirmesi yapıldı. Genel 
toplantıya yansıyan bazı hususlarımız oldu. O nedenle bunun 
görmek durumundayız. Çok fazlasıyla duygusal yaklaşımlarımız 
olabiliyor çok fazlasıyla nedenlerine takılı kalabiliyoruz ama 
sonuç ortada. Sonuçtan hareketle değerlendirmek buna yol açan 
nedenleri kurutabilecek yaklaşım ve yöntem geliştirmek bizim 
açımızdan esas olmalıdır. O noktada çok yuvarlıyoruz çok 
gerekçelendiriyoruz, çok yumuşatıyoruz.  Bunun önüne geçilmesi 
gerekiyor. Bu sadece şu bu yönetimin sorunu da değil. Bu giderek 
örgüt içerisinde kalan ve ihanetçi ayrışmıyor. Tartışmalarımız 
üsluplarımız çok muğlak. Kalan mı suçlu yoksa giden mi bu belli 
değil. Niye öfkeliyiz bu belli değil. Geçmişte bir netlik vardı bu 
netliğin yeniden yakalanması gerekli. İnsan bazen tanıyamaz hale 
geliyor. Ortamları, tartışmaları bunları tartışan biz miyiz? bunlar 
bu gün bizim ortamımızda mı tartışılıyor.  Bu kadar mı 
muğlaklaşacaktık bu kadar mı meşrulaşacaktık. Bu tür soruları 
kendisine sormadan edemiyor. Bunların bence giderilmesi 
gerekiyor. Bunu uzun devam ettirmek artık daha açık bir dille 
tartışılmıyor ama Maxmur’da Önderlik tartıştırılıyor. Önderliğin 
birey olduğu, Urfacılık yaptığı, kardeşine nasıl yaklaştığından 
tutalım Önderliğin de artık bir birey olduğu ne diye müdahale 
ettiği, ne diye düzenlemeler, görevlendirmeler yaptığı, ne diye 
demokratik olmadığına kadar tartışmalar yürütülüyor. Bu muğlak 
zeminden, duruştan yönetimsel kadrosal duruştan  zemin alıyor, 
cesaretle bunlar dillendiriliyor. Geçmişte kim Önderliğe laf 
söyleyebilirdi. Bizdeki muğlaklıklar ak karanın birbirine 
karışması bu tür tartışmaların zemini oluyor o nedenle  bunları 
kurutmak  zorundayız. O belki Maxmur’da daha çok yapılıyor 
ama dağda yapılmıyor değildir. Eminim buralarda da yapılıyor. 
Belki çok geniş ortamlarda değildir. Geçmişte bu tür tartışmalar 
yapılıyordu, çok sınırlı idi. Ama giderek Irak’ta Maxmur’da 
genelleşiyor. Biz Mahmuru çok ayrı tutmayalım. Bizim insan 
gerçeğimiz birbirinden çok farklı değil. Ha dağda, ha Maxmur da, 
ha Irak’ta aynı kumaştır. Maxmurun farkı nedir tasfiyeciliğin 
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etkileri çok güçlüdür yıllardır orada örgütlenmiştir. Irak’ta gene 
aynı şekilde.  Bireyin kendini yaşama, kendini kaybetme 
zeminleri daha güçlüdür. O nedenle açığa çıkıyor. HPG de 
olmadığını söyleyemeyiz. Yada daha  farklı çalışma sahalarında 
olmadığını söyleyemeyiz. Bizim insan gerçeğimiz ortada. Bu 
gerçeği ne kadar değiştirip dönüştürüp etkili kıldığımız ortada. 
Yıllardır örgütlediğimiz özgürlük mücadelesi var ama bu  kadar 
kadın sokağa düşmüşse bu kadar savrulma yaşanıyorsa özgürlük 
iddiaları bu kadar belirsizleşmişse ortam bu kadar tahrik olup 
provake olmuşsa bizim yaratamadığımız özgürlük kimliği ve 
yaratamadığımız duruşla bağlantılıdır. O nedenle yeni baştan 
dönüp kendimizi sorgulamak  durumundayız. Eğitim tarzımızdan 
tutalım, yarattığımız sistem gerçekliğine kadar bir bütünen 
sorgulamak durumdayız. Kendimizi kandıramayız. Önemli bir 
düzey yarattık inkarcı yaklaşamayız. Ama yeterli mi yetmiyor. 
Karşılamıyor. Bir kadroyu bir  yere düzenliyorsun kayıp 
kaymayacağı belli değil. yönetim dahil. Acabalarla düzenlemeler 
yapıyorsun. En net duruşlu dediğin arkadaş mahkeme şeyi var. 
duruşu net olan PJA da kalan eğitim gören hepimizin de tutarlı 
diye bildiğimiz biri ifade vermiş devlete. Örgüte nasıl hakaret ve 
küfür etmiyor. Bu insan bizim ortamımızdan çıkmış bu ve buna 
benzer yüzlerce insan var. Nasıl biz bu insanları kendi 
ortamımızda koruduk, ya tanıyamadık, anlayamadık, 
değerlendiremedik ya kendimizi kandırdık yada onlar kendilerini 
çok abartılar. Ama bir yerlerde bir sorun var. Bunu 
değerlendirmek durumundayız. Bütün bu yaklaşımlarımız, 
liberalize eden yaklaşımlarımız insan gerçeğini doğru ele almayan 
tutumlarımız yönetimsel kadrosal tutumlarımız daha derinlikli ele 
almak durumunda. Mevcut haliyle çok objektif olmak 
durumdayız. İnsanları iş sahibi kılmak durumdayız. Fakat 
bununla birlikte gerçekliğimizi daha güçlü, daha objektif tanımak 
durumdayız. O noktada geçmişte yarattığımız gerçeklik sistem 
gerçekliği  bu objektiviteyi çok fazla vermiyor. En iyi olumlu en 
emekçi en çabacı dediğimiz arkadaşlar bu gün içine düştükleri  
tutumlar bireyin kendi kişilik sorunları şuyu buyu zaten onlarla 
izah edilecek boyutları var ama onun dışında bizim ele  alışımız. 
Bazı kaçışlar karşısında şaşkınlık yaşıyoruz. Demek ki çok 
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fazlasıyla o gerçekliği açığa çıkaramamışız  tanıyamamışız, 
anlayamamışız. Bu kadar yıllık tecrübelerimiz var tanımak 
durumundaydık. Ona göre konumlandırmak durumundaydık. O 
birey böyle gitmemeliydi. Gerekirse biz göndermeliydik. Ama 
insanlar ihanete kaçarcasına intikam alırcasına gidiyorlar. 
Gidiyorlar devlete ifade veriyorlar. Devletin ajanlarıyla görüşüp 
örgüt hakkında Önderlik hakkında ağza alınmadık hakaretler 
ediyorlar. Bizim ortamımızdan giden insanlar. Daha dün 
bizimleydiler birlikte yemek yiyorduk, birlikte içiyorduk. Bu gün 
gidiyorlar. Bu ihanet çözümlenmek durumda. Sorun sadece ihanet 
deyip küfretmek adı koymak hareket etmek de değil. sosyal 
psikolojik bir çok boyutuyla çözümlemek durumundayız. Salt   
ideolojik kuru ideolojik yaklaşımlarla yada salt örgütsel 
mekanizmalarla tedbirlerle olacak bir şeyde değil. sosyal 
psikolojik bir olgudur. İnsanlar hayatlarının ellerinden çalındığını 
düşünüyorlar. Boşuna yaşadıklarını düşünüyorlar bu hareket 
içerisinde. Yıllarını, gençliklerini kaybettiklerini yaşam 
tutkularının ellerinden alındığını düşünüyorlar en büyük yaşam 
hareketi içerisinde. Ve bugün delicesine yaşama koşuyorlar 
koştukları yaşam ortada. O nedenle bunlar daha sağduyulu 
tartışabilmek durumundayız. Çok fazla farklı reflekslere, 
mekanizmalar girmeden. Birde röportaj açısından belirteceğim. 
Özel savaş elemanları sonuç itibariyle son dönemde  buraya gelen 
bir çok  gazeteciler neden geldiler.  Waşington  Postan gelen bir 
bayan vardı geldi. Yaklaşık bir hafta bizim yanımızda kaldı. 
Bizim mangamızda yattı yedi içti. Saatlerce bizlerle röportaj 
yaptı. Bütün arkadaşlarla tek tek görüştü röportaj yaptı. Aldık 
onun her yerde dolaştırdık. Kamplara gitti 15 ağustos 
kutlamalarına katıldı. Bilmiyorum gitmediği yer kalmadı 
görüşmediği arkadaş kalmadı.  Benim yanımda kalan Arıstan 
arkadaş var namı büyüktür. Onunla ara sohbetlerde yaptığı bütün 
tartışmalar o kendini yere attı. Gazeteci geldiğinde  dikkat 
çekmek için hastalık numarası yaptı. Şu an da bütün dünya PKK 
yi Kongre Geli hastalarla dolu bilmiyorum nasıl bir hareket olarak 
biliyorlar. Bizim aktarımlarımız beş para etmedi. Arıstanın 
aktarımlarıyla tanıyorlar. Bizim röportajımız yansımadı. Arıstanın  
bütün PKK hastalarla, kararsızlarla dolu olduğu ara sohbetlerini 
yaptı. Yansıdı. Şimdi bu bir sorun bizim açımızdan. Biz bundan 
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sonra düşündük ve değerlendirdik. Bundan sonra gazeteciler 
böyle içimize girmemeli. Kim olursa olsun. İster Waşhington post 
newyork taymstan gelsin yada Türkiye’nin her hangi bir gazetesi 
olsun. Geçmişte böyle değildi. Geçmişte daha disiplinli bir geliş 
gidiş vardı. son dönem de bütün her şey çok karıştı.  Sıradan bir 
aile geliyor her bir aile  en üsteki bütün arkadaşları tek tek tavaf 
eder gibi görüşüyor. Maddi sorunlarından tutalım en ufak ailevi 
sorunlarına kadar tartışıyor bütün gündemlerini işgal ediyor 
günlerce oyalıyor ve  gidiyor. Tam bir felç hareketi.  
Gazetecilerde öyle gerek yoktu. Biz o noktada yanlışlığımızı 
görüyoruz. Onları bu kadar içimize sokmaya onlarla ortak 
yaşamaya gerek yoktu. Bir yerde dururlardı onlarla bir kaç 
arkadaş röportajını yapar. Ona göre orada bulunan arkadaşlar da 
sağlam arkadaşlardan seçerlerdi. Ne üdüğü belirsiz tiplerle 
görüştürülmezdi. Sağlam bir grup arkadaş onlarla görüşürdü. 
Çünkü onlarda dağıldılar kaygısı var ondan dolayı inançlı, 
moralli, asker iddialı bir grup arkadaş gider onlarla konuşurdu. Bu 
kadar antipropagandası olmazdı hareketin. O Waşhington postan 
bizim çıkardığımız sonuç bu. Bundan sonra dikkat etmek 
gerekiyor. Bu kadar içimize sokmamak gerekiyor. Benzer şey o 
röportaj açısından da geçerli. Gülben Ergenin bilmem neyini 
tartışıyor arkadaşlar. Evlenmiş 4 gün sonra boşanmış. Arada 
yaptıkları tartışmalardır bireysel diyaloglardır. İşin içinde kötü bir 
niyet te yok. Tartışılabilirde, evlenmiş boşanmış olabilirde. O çok 
sorun değil. Bu bizim kendi ortamlarımız da doğallaşan sohbetler 
haline geliyor. Ama biz kendi ortamlarımızın doğallığına bu 
insanları bizim ortamımızın doğallığını görsünler diye sokmak 
zorunda değiliz. Madem ki diyoruz özel savaş uzmanlarıdır ona 
göre onların yanında dikkat etmek zorundayız.  Konuşmalarımıza, 
hal hareketlerimize, televizyon izleyiş tarzımıza kadar izlediğimiz 
dizilere kadar dikkat etmek zorundayız. Şu anda Türkiye’de bizim 
hangi dizileri izlediğimiz, hangi sanatçıları dinlediğimiz 
tartışılıyor. Ben bu harekete katıldığımda PKK nin bir röportajını 
dinleyerek okuyarak katıldım. Bana korkunç  cazip geldi gerilla 
ortamı. Korkunç idealize ettim ve beni çeken bir şeydi bir etkendi 
tek başına değildi. Ama sürükleyen dağlara sürükleyen bir 
etkendi. İnsanlar sürüklenerek gelebilmeli bir röportajın böyle bir 
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etkisi olabilmeli. Aynılaşmamalı. Militansan, öncüysen doğalsın 
insani yanın var, o noktada doğallıklarda ortaklaştırarak belki bir 
yaklaşım geliştirmek istiyorlar buda olabilir insani boyutlarıyla 
sergilersin böyle yaklaşımlarda olur. Ama bazı şeyler var ki 
kullanılacak şeylerdir. Bu noktada dikkat etmek lazım. Adam 
bizim taktığımız  şutiğin biçimini Botan’da, Zağros’ta ne tür 
şutikler taktığımızı, saçımızın uzunluğunu kısalığını bilmesine 
gerek yok. Neden saç kesmişiz neden uzatmışız bu kadar 
ayrıntıya gerek yok.  Kırpılsa da bunlar kırpılamayacak şeyler. 
Söylenen şeyler buna gerek yok yani dikkat etmemiz gereken 
şeyler. Hangi arkadaşın yaptığıda önemli değil. Bundan sonraki 
süreç açısından arkadaşlar bu tür röportajlara katıldıklarında  
Özel savaşın her saldırısını dikkate alarak hareketi yıpratmaya 
dönük hal hareketlerine kadar, özellikle bu tür röportajlarda ara 
sohbetler gündemleştiriliyor. Seninle saatlerce resmi röportaj 
yapıyor hiç. Onun için önemli değil onu yansıtmıyor. Yıpratma 
hareketi yürütüyor. Hareketin çıkarı açısından dikkat etmek 
gerekiyor. Basit tepkiler değil. Avrupa’da ki bazı arkadaşlar 
demişler dağ böyleyse biz gelmeyeceğiz.  Ben gereken tutumu 
söyledim arkadaşlara ben dedim arkadaşlar bunları gerekçe 
etmesinler. Demek ki niyetleri yokmuş gelmek için bunları 
gerekçe etmesinler. Bu tür söylemler karşısında vereceğimiz 
cevaplar var ama madem burada bu konu açıldı benim kişisel 
görüşüm böyle. Özel savaşın bütün çarpıtmaları dikkate alarak 
kendimizi daha örgütleyebiliriz, daha örgütlü cevap verebiliriz, 
daha örgütlü röportaj yapabiliriz. Bu yapılmayacak bir şey değil. 
Birbirimizi uyarmak çok büyük bir  şey olmasa gerek. Uyarmak 
zorundayız. Çünkü şu bu arkadaşa mal olmuyor. Bir bütünen 
kadın hareketine mal oluyor. Kadın hareketi yıpratılıyor. Genel 
hareket yıpratılıyor. İşte bunlar dağılmışlar hepsi hastalar. Zaten 
dağılma sendromu var dışarıda bunlar yaratılamaya çalışılıyor. 
Bunun üzerine tuz biber ekiyor. Buna da hakkımız yok. 
Arkadaşlar bazı değerlendirmeler yaptılar benim ismim geçti. 
Denge ve ittifak arayışında değilim.  Bu tarzda değerlendirmeler 
yapıldı rahatsız oldum. Arkadaşların katıldıkları katılmadıkları 
görüşler olur dile getirirler getirmezler ama bunların üzerinden 
birbirimizi yıpratmaya gerek yok. Denge yapmaya çok gerek yok. 
Görüşlerimi açık ortaya koydum. Bütün açıklığıyla ortaya 
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koymaya çalıştım. Ayrıntılarda, bazı şeyler gizli kalmış şeyler 
olabilir ama   önümüzdeki sürece biriktirerek tekrardan kendimle 
taşıyarak sağlıklı bir çalışmayı yürütemeyeceğim için rahatsızlık 
yaratacak noktaları ortaya koymaya çalıştım. Bunların üzerinden 
katılmış olabilir katılmamış olabilir red edebilir kabul edebilir bu 
görüşlere karşı çıkabilir. Demokratik bir  tartışma kültürü 
ortamıysa bireylerin birbirlerine katılım yada katılmama hakları 
vardır. Bunun üzerinden  hareketle dengelerle ittifakla vb bu kuru 
söylemlerle birbirimizi yargılamayalım. Buna çok gerek yok. 
Birey olarak ne böyle bir ittifak girişimim var nede gerek 
görürüm. Görüşlerimi toplantıda ortaya koydum. Yanlış 
bulduğum yanlar varsa tek başımada  olsam, ittifaklarda olmasa 
karşı çıkmaya çalışırım. Ama bu  tür şey arayışlarına girmem. 
Birbirimizi  yeni baştan kategorize etmeyelim. Yeni baştan 
yıpratmayalım. Ben kendi adıma kabul etmiyorum.  
 
Bahar Arkadaş; Belki yapılacak uzun değerlendirmeler var, 
arkadaşlar birçok boyutuyla dile getirdi. Aslında yaşanan sorunlar 
birbirinden bağımsız değil. Geldiğimiz alan açısından da farklı 
değil. Sorunlar bir bakıma aynı. Yani tabi zor bir dönemden 
geçiliyor. Geçmişte yaşadığımız gibi kolaydır bunu hemen 
atlatırız diyemeyiz. Çünkü günlük bir şeyler değişiyor. Bakışımız 
değişmek zorunda, zihniyetimiz değişmek zorunda. O yüzden 
yaşadığımız sorunlar bir anlamda çok abartılı değil ama sorunları 
çözme noktasındaki çözümsüzlüğümüz biraz abartılı. Olmaması 
gerekiyor yoksa hani zaten bir geçiş aşamasıdır. Ne kadar güçlü 
olursak bu süreci o kadar güçlü aşarız. Yaşanan sorunlar 
gerçekten anormal değil yani. Sistemi olmayan Kürtler bir sistem 
yarattılar. Diyelim ki işte biz geçmiş sistemimizi ele alıyor, 
sorguluyoruz. Ve buna göre şekillenmiş bir mantık bir 
zihniyetimiz var. Doğal olarak bunu aşmak çok kolay değil ama 
ben hareket olarak yaşadığımız en temel sorunun kendi 
gündemlerimizi oturtamamak olduğunu düşünüyorum. 
Yaptığımız siyasal süreç değerlendirmelerinde aslında gördük ki; 
bizler kendi lehimize bir şeyler ortaya çıkarma, gündemleri 
belirleme yerine kendi örgütsel sorunlarıyla boğuşan sürekli bunu 
gündemleştiren ve bunun dışına çıkamayan yaklaşım var. doğal 
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olarak da belirleyici bir konumda olamıyoruz. Örneğin sürece 
baktığımızda işte bir altı yedi yıl önce biz söylerdik, biz 
belirlerdik ve devlet bunun karşısında savunma mekanizması 
belirlerdi, biz onu savunma yapmaya zorlardık. Gerçekten 
belirleyiciydik ama şu anda kendi gündemlerimizi 
oturtamadığımız için belirleyici değiliz.  Bizim üzerimize 
söylenen şeyler olduğunda biz savunma  yapmak zorunda  
kalıyoruz. Doğal olarak acil olan budur diye düşünüyorum. Tüm 
alanlar açısından böyle  belki burada  kaçışlar değerlendiriliyor 
ama Türkiye’de de bir katılımsızlık sorunu var, hepimizin 
şahsında yaşanan görev almak istememe, var olan kurumlarda yer 
almak istememe birçok arkadaşın farklı kurum açma istemi var. 
Doğal olarak bunlar çok öyle bağımsız şeyler değil, aynı şeyler 
farklı boyutlarda orada da yaşanıyor. Tabi kadın hareketi olarak 
buradan alanlara bir yansıma zayıflığı var. En temel sorun bunda 
mesela biz çok hissedemiyoruz. Bizden kaynaklıda bir 
iletişimsizlik oluyor. Mesela görsel medyaya, basına yayına 
baktığımızda aslında kadının bir yansıma sorunu var. mesela biz 
alanda da tartıştığımızda, diyelim ki derinlikli bir pratik var 
şimdiye kadar yaşanmış güçlü bir deneyim var. mesela Ankara 
Üniversitesinde bizim erkeklerle yaptığımız çalışma üzerinden 
tartışmalar başlatıyor. Biz bunu gündeme koyduktan sonra 
insanlar gündemine alıyor. Bizim yansıtma düzeyine alındığında 
yeterince güçlü değil. Bizim kadın hareketini yansıtabileceğimiz 
en ufak bir yazılı şeyimiz yok. Bir özgür kadın manifestosu var 
yazılmış olan. Bunu çok değerli buluyoruz ama dile veya şeyine 
baktığımızda gerçekten ciddi bir yansıtma sorunu var. Basında 
olsun yazılı görsel basında olsun çok sınırlı doğal olarak da bunu 
da biraz genişletmek gerekiyor. Diyelim insanların buradan evet 
haberi var ama  yani şeyde kapsamlı bir şey değil biz bu konuda 
zorlanıyoruz. Diğer bir nokta bence yaşanan sorunların önüne 
geçebilecek  en temel şeylerden birisi pratikleşme sorununu 
aşmaktır. Biz alanda da, Türkiye sahası olarak da çok güçlü 
tartışmalar yürüyoruz ama pratiğe yansıtmada çözüme yansıtmada 
zorlanıyoruz. Pratik şeyimiz gelişmiyor. Söylemler gelişiyor. 
Yani bu noktadan sonra biz ne kadar pratikleşirsek, 
söylediklerimizi ne kadar yaşama geçirirsek belirleyici oluruz 
diye düşünüyorum. Diğer bir nokta aslında bir bütün hareket 
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olarak eğitim sorunu yaşıyoruz. Bu noktayı da önemsiyorum. 
Mesela demokratik ekolojik toplum paradigması diyoruz bunun 
içinde kadını ele alıyoruz. Otuz yıl önce söylediklerimiz somuttu. 
Kürdistan sömürgedir diyorduk. İnsanlar kendisini bunun 
içerisinde bularak mücadeleye geliyordu. Kadro yapılanması buna 
göre şekilleniyordu. Şimdi doğal olarak demokratik ekolojik 
toplum paradigması dediğimizde soyut, neden soyut? çünkü 
içselleştirilemedi, güçlü eğitimleri yapılamadı. Bu noktada bir 
yenilenme ihtiyacı var alanda biz de zorlanıyoruz. Yani sloganlar 
çok, söylenenler çok ama bunun altı nasıl doldurulacak, halka 
nasıl götürülecek?Halk bir şeyi anlarsa ancak kendisini o işin 
içerisinde bulur. Doğal bizim bu süreci hızlı aşmamız lazım 
eğitimlerle olur eğitim konusunda alan olarak da daha çok 
pratikler öne çıkıyor. Sonra ki bir aşama yada çoğu zaman 
gündeme bile alınamayabiliyor. Bu zorlayıcı zihniyet ancak 
içselleştirilerek giderilebilir. Biz kadrolar kaçıyor vs diyoruz.   
Ama paradigmanın şeyini yaratamazsak bu tür şeylerin önüne 
geçemeyiz. Bizim açımızdan da öyle. Bir yandan merkezi bir 
sistem, şimdi çok farklı bir sistem doğal olarak insanlar bunun 
içinde kendisini bulamıyor. Yani neye göre şekillenecek bu 
konuda eğitimlerin olması şart diye düşünüyorum. Bir noktada bir 
çok kurumdan bahsediliyor en temel şeylerden biri hemen hemen 
her kuruma bir misyon biçiliyor. Mesela yurttaş hareketi aslında 
Kongre gel’in kendisidir de aynı zamanda.  Ama şu an Türkiye 
sahasında sadece yurttaş hareketini yapan arkadaşlarla 
sınırlandırılmış, onlara endekslendirilmiş bir durum. Yani her 
kuruma, her birime aynı misyon aynı rol biçilemez. Bu konuda 
genel olarak rol ve misyonların ayrıştırılması gerekiyor. Alanda 
biz de sorun yaşıyoruz. Mesela PRD’li arkadaşlarla  Özgür Kadın 
İnisiyatifi ilan eden arkadaşlarla ciddi sorunumuz var. Çünkü 
arkadaşlar birden fazla kurum da yer alıyorlar. Diyelim bizimle 
çalışılıyor, ama aynı zaman da PRD de ve Özgür Kadın 
İnisiyatiflerinde çalışılıyor. Bu bir zorlanma yaratıyor. Biz 
PRD’de ki arkadaşlarla da bunu tartıştık. Arkadaşların konferansı 
oldu.   Arkadaşlar bizim hiç bir şeyimizi almadan direk bizim 
kadrolarımızı PRD şeyine çağırıyorlar. Yada bizim 
çalışanlarımıza  illa aşağıya gitmeniz gerekiyor dayatmasında 
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bulunuluyor. Bu ciddi bir çatışma yaratıyor. Bunu tartışmamız 
gerekiyor. Hem Özgür Kadın Birlikleri var, hem Özgür Kadın 
inisiyatifleri var, hem de halk meclisi olacak bunun içinde 
kadınlar olacak. Bu alanda ciddi tartışma konusu. nasıl olacak? 
Buna bir yaklaşım belirlemek gerekiyor. Biz de bu konu da kimi 
zorlanmalar yaşıyoruz. Diğer bir nokta, şimdi bu röportajdan çok 
bahsedildi. Şöyle bir örnek vereyim. Seçim döneminde seçimden 
sonra 9 kadın belediye başkanımız oldu. il genel ve belediye 
meclis üyelerimiz oldu. Bu çok gündem yarattı. Çünkü 
Türkiye’nin bir çok yerinde Cumhuriyet tarihinden bu yana 
aslında olmayan açılımlar bizim üzerimizden oldu. 9 kadın 
belediye başkanı ve diyelim ki ilk defa Bingöl gibi Ağrı gibi 
yerlerden kadın belediye meclis üyeleri çıktı. Bu çok gündeme 
oturdu. Röportajlar başladı. Örneğin Dersim belediye başkanı ile 
bir röportaj yapılmıştı. Şimdi arkadaş bir çok soruya olumlu 
cevap vermiş ama arada makyaj üzerine bir konuşma yapmışlar. 
Oda demiş ki: “ aslında bakımlı olmayı seviyorum”  ama  basın 
bunu büyük puntolarla başlık yapmış. Kimi yazılarda var. şimdi 
bu konu da o röportajı sabah herkes büyük bir şeyle birbirine 
mesaj çekiyor. İşte röportajı okudunuz mu? Şimdi bir yanı ile 
şöyle baktık. Olumludur. İşte gündeme gelmesi en azından 
insanlar daha haberdar olur. Ama bir yanıyla derinlikli 
okunduğunda da ben şöyle Türkiye’deki ihanet v.s. demedi. Ama 
eleştiriler geldi. Neden böylesi zeminler veriliyor. İnsanlar 
okuduklarına bakarlar. Burada söylenenler nedir. Özlenenler işte 
İstanbul, İzmir, Eminönün’de balık yemek, ama niye özlenenler 
için de Dersim, Diyarbakır, Hakkari yok. Yada neden 
Kürdistan’ın her hangi bir yeri yok. Yani insanlar, neden birileri 
bir şeyler özlüyor diye tepki göstermiyor. Özlenebilir. Bu çok 
doğal ama özlenenler İstanbul, İzmir yada işte savaş olsaydı en 
çok İstanbul, İzmir’i göremeyeceğimden korkardım. Yaklaşımlar  
politik olmalı diye düşünüyorum. Doğal bazı şeyler olabilir.  Ama 
sonuç itibari ile Türkiye’de bize ciddi yönelim var, her şey çok 
kullanılıyor. Biz rahat yaklaştıkça gündemleşiyor da. Bu konu da 
kimi eleştiriler oldu. Magazinsel, öne çıkan bir yaklaşım oldu. 
Yine laiklik üzerine bir değerlendirme vardı. Bu benim kişisel 
düşüncem Türkiye laik bir devlet değildir. Ordunun kendisine 
göre bir laiklik dayatması vardır. AKP’nin kendisine göre bir 
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laiklik dayatması vardır. Oysa yapılan açıklama da sanki Türkiye 
çok laik bir devletmiş gibi bir açıklama vardı. kimse bir ihanettir 
v.s. demedi. Ama kimi eleştiriler oldu. yine alana çok ciddi 
kontrolsüz bir geliş var. bu konu da zamanın da bilgimiz olmadığı 
için kendisini konuşturma, kendisini dayatma durumları oluyor. 
Bu bir zorlanmayı yaratıyor. Bir yandan dağa çağrı var, ama  bir 
yandan da çok rast gele gelişler olduğu zaman kimi sorunlara 
neden olabiliyor. Bunlara biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Çok 
uzatmak istemiyorum. Ama temel sorunumuz kendi gündemimizi 
yaratma ve buna göre de alt yapımızı güçlendirme sorunudur. 
Bizim sadece karşımızda buradan kaçanlar yok. Bir sistem var. 
Devletler, bir çok güç var. ama şu noktada net benim düşüncem 
artık belirleyen şeyler söz değil, pratiktir. Arkadaşlar bahsettiler. 
Önderlik tartıştırılıyor. Hiç bir şekilde bunlara zemin vermemek 
gerekiyor. Ama şunu da görmezlikten gelmeyeyim. Bizim 
üretimsizliğimiz ve yapamadığımız pratikler üzerinden aslında 
Önderlik tartıştırılıyor. niye o süreç öncesinde de Önderlik hiç bir 
zaman direk talimatlarda bulunmuyordu. Daha çok öneriler, 
alınabilir, geliştirilebilir, buda değerlendirilebilir ama örgüt elden 
gidince Önderlik direk müdahale etmek zorunda kaldı. Kişiler 
belirledi, isimler belirledi. Şimdi doğal olarak da farklı kesimler 
bunu kendilerine göre çekiyor. Örneğin savaş kararını Önderlik 
verdi. Demokratiklikten bahsediliyor ama kişileri kendisi 
belirliyor. Bu noktaya getiren biziz aslında. Önderliğe karşıt bir 
cephe her zaman vardır. Belki şimdiye kadar gücü olmamıştır 
açıklamaya ama bugün bizim örgütsüzlüğümüz, alanlar da 
yarattığımız siyasal iradesizlik üzerinden bunu konuşturma 
cesaretini kendin de bulabiliyorlar. Sorun budur. Bunlar ben 
haklıdır demiyorum. Çok  yanlıştır. Kesinlikle ihanettir ama 
bizim yarattığımız zeminler, bizim yarattığımız boşluklar da göz 
ardı edilemez diye düşünüyorum. Artık bazı şeyler sözler ve 
sloganlarla gitmiyor. PKK’yi PKK yapan söylediklerini yapmak. 
Ağalığa karşıydı. Ona karşı bir sistem geliştiriyordu. Geriliğe 
karşıydı. Ona karşı bir sistem getiriyordu. Ama şu an da ölçüler 
çok muğlak. Kimin ne yapacağı belli değil. kimin kimden 
sorumlu olduğu belli değil. Türkiye sahası açısından da bu böyle. 
Herkes kendine göre Önderliği sahiplenmiş, herkes kendine göre 
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Kongre gel’in düşüncesini benimsemiş ama pratiğe baktığında 
ortaya çıkan bir şey yok. Bu konuda demokratik olalım. Ama bir 
denetim mekanizmasının, bir siyasal iradenin de olması 
gerekiyor. Bunu söylerken biz dışındayız. Hiç eksiklik 
yapmıyoruz. Bunları söylerken bunun içinde de kendimizi 
buluyoruz. Sonuç itibari ile siyasal bir alanda güçlü bir çıkış 
yapmış olsaydık. Belki bugün bir çok sorunu yaşamış olmazdık. 
O alanda birbirimizle çatışma düzeyimiz olumsuz anlam da bu 
kadar güçlü olmasaydı, kişiler bu kadar tartışılmasaydı, bunun 
yerine anlayış ve sistem güçlü sorgulansaydı. Belki buraya 
yansıyışı da çok daha farklı olacaktı. Hepimiz bunun içindeyiz. 
Çok keskin ifadeler kullanmak, birbirimize bir takım şeyler de 
bulunmak bizim sorunumuzu çözmüyor. Söylemler önemli fakat 
artık pratik önemli. Ve insanlar şu an da pratiğimize bakıyor. 
Böyle çekici oluruz.  
 
Bınevş arkadaş;  Toplantımızda netleşmesi için burada bir öneri 
yapmak istiyorum. Toplantımızda ortaya çıktı ama burada 
netleşirse iyi olur. Dile getirmek istediğim nokta istifalar 
noktasıdır. İstifa konusunda bütün kadınların tavrı netleşmelidir. 
Belki bu istifalar PAJK bünyesinde de yaşandı. İstifaları kabul 
etmeyelim dersek kendi tüzüğümüzle çelişiriz.   Çünkü 
tüzüğümüzde istifalara hak verilmiştir. İstifanın nasıl olacağı yada 
hangi temelde geliştiği hangi psikoloji ile bağlantılı olduğu yada 
neden bu kadar çoğaldığı boyutu iyi tahlil edilmeli. Bir arkadaşta 
bunun sosyolojik, psikolojik  boyutlarını ortaya koydu. En 
azından biz insanları ucuz göndermeyelim. Sorunları nedir 
nereden kaynaklıdır boyutu iyi tahlil edilmeli. Geçmiş süreçte 
bazı insanlar eve gönderildi. Bunlar çok kısa bir sürede 
gönderildi, rapor yazmalarına bile gerek görülmedi. Bundan 
dolayı bu konu iyi tahlil edilmeli. İstifa eden insanları iyi 
tanımalıyız ki o insanları kazanabilelim. Yoksa bu insanlar 
kaçarak eve gider. İnsanları zorla burada tutamazsın. İnsanlara 
zorla özgürlük mücadelesini yürüttüremezsin. Bu yaklaşım da 
netleşmeliyiz.  Bu istifaların çoğalmasının bir nedeni de kadronun 
o süreçte yaşadığı konumla da bağlantılıydı.  Kadrolar bir yere 
düzenlemelerinin yapılmasını isteyipte yerine getirilmeyince de 
direk istifaya baş vuruyorlardı. Bu da onların elin de bir koz 
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haline gelmişti. Eleştirmek istediğim bir diğer noktada. Farklı 
farklı örgütlerimiz var. Her örgüt kendine göre kadro seçip 
beğeniyor buda kadronun kızmasına, tepkilenmesine neden 
oluyor. Bu her iki konuda netleşme olmalıdır. Kendine göre kadro 
beğenmek bazı şeyleri çözmüyor. Ve bazı şeyleri kazandırmıyor. 
Böyle bir zihniyet genel de mahkum edilmelidir. 5. PAJK kadın 
kongresinde bütün eski yönetimde yer alan arkadaşların rapor 
yazıp bu raporların kitaplaştırılıp bütün kadın yapısına mal edilme 
kararı çıkmıştı. Bu karar üzerinde çok durulmadı. Bunun için 
önerim bir komisyon belirlensin. Bu komisyon PAJK içerisinde 
de seçilebilir bunun için bu kapıyı da açık bırakıyorum. Ama 
bunun için bir komisyon seçilmeli. Bu komisyon eski yönetim 
üyelerine iki ay zaman tanımalı. Bu süreçte pratik çalışmaları da  
yok o konuda yoğunlaşabilirler. Belli bir yoğunlaşma sürecinden 
sonra rapor yazıp bu raporlar iki ay sürecinde bütün yapıya 
ulaştırmak için hazır hale getirilmeli. Kongrede aldığımız bir 
karar olduğu için bunun üzerinde durmalıyız. Çünkü daha 
zihniyetimizi aşmış değiliz ve bunun sancılarını çekiyoruz.  
Bunun üzerinde durulma önerisini yapıyorum. Görüşümü 
belirtmek istediğim bir diğer bir nokta, bireysel sorunlar ve 
yaklaşımlardır. Ben gerçekten kadın hareketi için bir şey  
yapmıyorum. Bu bireysel tutumlar için de bunu bir kahramanlık 
olarak değerlendirmiyorum. Bunun tamamen bireylere 
bırakılması daha iyi olur. Kendisinin tahlil etmesi daha iyidir. Tali 
çelişkilere ve tutumlara giderek bizde bir uçurumun önü açıyor. 
Hiç kimsenin bunu devam ettirmeye hakkı yoktur. Hem 
eleştiriyorum hem de benimsemiyorum kadın hareketi olarak. 
Heval Bese de dile getirdi önemli olan kadının kendi içinde ki 
kadın sevgisidir. Her kadın bunu köklü bir biçimde kendisinde 
sorgulamalı. Nerede olursak olalım  birbirimize karşı sevgimiz, 
sorumluluğumuz olmalı . Nihayetinde bir özgürlük mücadelesi 
varsa o bizim için yapılıyor, biz de onun için yapıyoruz. Hangi 
çalışma içerisinde olursam o çalışmayla sınırlı kalma yaklaşımı 
bunu kendi ekseninde kendisiyle sınırlı tutması ve paylaşmaması 
bize hizmet etmiyor. Farklı bir çalışma içerisinde yer alan 
arkadaşla merhabalaşma da bile kendimizi zorluyoruz. Bu benim 
bireysel bir gözlemim. Önemli olan bunu ne kadar özlü 
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yaptığımızdır, bunun üzerin de durmalıyız. Değerlendirilen bir 
çok nokta olduğu gibi değerlendirilmesi ve üzerinde durulması 
gereken bir çok nokta da var.  
 
Roza Soran;  Ben bu gün toplantıya katıldım. Uzatmak 
istemiyorum. Irak’ta yapılan toplantıyı ve ortaya çıkan sonuçları 
kısaca değerlendirmek istiyorum. Bir kaç ay önce genel Irak 
toplantısı yapıldı. Hemen hemen bütün kadrolar çekildi ve  
konferans oldu. Ciddi eleştiriler yapıldı ve projeler ortaya çıktı. 
Özellikle hem kadronun sorunları, çalışma tarzı, yönetim tarzı 
değerlendirildi ve yeni programlar oluşturuldu. Yeni tarz dağ 
çerçevesinde yapıldı ama Irak sahasında yaşama geçirilmedi. 
Alınan kararda; çalışmalarda eğitim ihtiyacı olan, karar sorunları 
olan, işlevli olmayan ve çalışmalar konusunda da bağımsız olarak 
kendilerini ele alan kurumların kendilerini işlevli kılmaması 
konusuydu ve işlevli olmayan kurumların  alınma kararıydı. 
Pratiğe baktığımızda kurumlar çoğalıyor azalmıyor. Yapılan 
toplantılar alınan kararlar ve projeler eleştirilerin bir çoğu 
yerindeydi ama bakıyoruz bunlar pratikte yaşama geçirilmedi. 
Bunların bir çoğu yönetim tarzıyla da bağlantılıdır. Irak için 
alınan kararların gözden geçirilmesinin gerekli olduğunu 
düşünüyorum. Çünkü Irak sahasında eğitime ihtiyacı olan bir çok 
arkadaş var. Bunlar bir çok zorlu süreçten geçtiler, bir çok 
sorunlar yaşadılar bu konu üzerinde  durulmalı.  Bir çok sefer 
önerildi ama üzerinde durulmadı. Onun için bir kez daha 
öneriyorum ki bu arkadaşların eğitim görmeleri için çekilmelidir. 
Bu arkadaşlar eğitim görüp kendi çalışma sahalarına gidebilirler. 
Çünkü bu hem planlamayla hem de kadronun çalışma tarzıyla 
bağlantılıdır. Bir kaç ay önce değerlendirildiği için eski 
değerlendirmelere girmek istemiyorum. Bu noktalar göz önünden 
geçirilirse iyi olur. Genel koordinasyon kuruldu onun için kadın 
koordinasyonun  da kurulması gerekiyor. Irak’ta bir toplantının 
yapılması için kadın koordinasyonun kurulması gerekiyordu ama 
bu yapılmadı. Ertelenmesini eleştiriyorum. Bir çok bayan arkadaş 
çalışmalar içinde yer alıyorlar ama bu bayan arkadaşlardan genel 
anlamda kim sorumlu, onların muhatabı kim eğitimleri nasıl 
karşılanacak bunlar şimdiye kadar netleşmedi.  Her kurum kendi 
içinde özgün bir şekilde çalışma yürütüyor olabilir ama genel 
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anlamıyla bir hareket olarak bu nokta gerçekleşmedi. Onun için 
bu toplantıdan sonra böyle bir ihtiyacı çok acil görüyorum. Çok 
bilimsel olmasa da bayan arkadaşlar sadece bayan arkadaşları 
esas alıyorlardı. Ama bu süreçte bayan arkadaşları muhatap 
almıyorlar. Üzerinde durulup yoğunlaşılması gereken bir nokta. 
Bir örnek vermek istiyorum. Ben Irak koordinasyonunda yer 
alıyorum. Onlarca bayan arkadaşlar geliyorlar birçok  pratik 
çalışmalar konusunda ben onlarla ilgileniyorum ama benim 
arkamdan koordinasyonda yer alan erkek arkadaşlarla bağlantıya 
geçiyorlar. Belki bir çok çalışmayla ilgilenemiyoruz ama bunlar 
elimizden geliyor gelen bir çok  nokta bize değil genel yönetime 
geliyor. İşleyişte bazı yanlışlıklar var. bu yanlışlıklar gözden 
geçirilmelidir. Bütün çalışmalar bayan arkadaşlara bağlansın 
demiyorum. Bazı çalışmalar var genele bağlı ama bayan 
arkadaşların bir özgünlüğü olarak eğer bazı şeyler bayan 
arkadaşlara bağlıysa ve bunların üzerinde duracak arkadaşlar 
varsa bu nokta göz önünden geçirilirse iyi olur. Eleştirmek 
istediğim bir diğer nokta, Irak’ta resmileştirilen bazı  kurumlar 
var ve bazı arkadaşlar da bunun içinde yer alıyorlar ama bir süre 
sonra o arkadaşlar o kurum içinden alınıp başka bir çalışmaya 
veriliyor. Burada bazı karmaşıklıklar ortaya çıkıyor. Bazı 
arkadaşlar eğer marjinalleşiyorlarsa o arkadaşı alıp başka bir  
çalışmaya koymaya gerek yok. Bana göre eğer bazı arkadaşlar 
kurum içinde o çalışmayı yürütemiyorlarsa, o başka bir kurumda 
da yapamaz. Uzun bir süredir Irak çalışmasında yer alıyorum bir 
yıla yakındır bazı arkadaşlar orada çalışıyorlar aynı arkadaş bir  
kurumdan alınıp bir başka kuruma veriliyor, bu şekilde o kurum 
da gelişmiyor. Gerçekleşmesi gereken büyük proje ve program 
var elimizde ama hem maddi hem de manevi ihtiyaçları 
karşılanmazsa o çalışma hem yerinde durur hem de tekrarlanır. O 
tekrarlanmada marjinalleşmeye doğru gider. Toplantıda Irak 
sahası nasıl ele alındı bilmiyorum ama  kadro ihtiyacı üzerinde 
durulursa iyi olur. Ben başka çalışmadan çok içinde yer aldığım 
çalışmayı değerlendirmek istiyorum. Çünkü  Irak sahası çok 
hassas bir süreçten geçiyor. Bir parlamentoya doğru gidiliyor ve o 
parlamentoda bir yasa oluşturma sürecinde. Bir örgüt ve parti 
olarak başka örgütlerle de ilişkilerimiz var. Onlarla bir birlik 
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içinde olma çabasını gösterdik. Irak içinde iktidarı ellerinde tutan 
örgütlerin bize fırsat tanımaları mümkün değil. Ama onlara 
yürütülecek bir mücadele ve alternatif olma durumu ilgi topluyor 
ve bunun büyük bir rolü var. Genelde erkeklerin seçilmesinde bir 
sorun yok ama kadın için Irak örgütlerinde seçilmek bir zorluk 
yaratıyor, neden? çünkü kadın kurumlar içinde yer almak 
istemiyor. Bir korku var ama medeni kurumlar içinde daha rahat 
yer alabiliyorlar. Ama medeni kurumlar resmi bir şekilde 
seçimlerde yer alamazlar. Onlarca kurumlarımız var; şöyle bir 
yaklaşımımız olmadı belki bir eksiklikte olabilir ki biz bazı 
kurumlarımızda bir kaç arkadaşı seçip o listeye dahil etmedik.  
Biz parti adına liste çıkarabiliriz ama kurum adına liste 
çıkaramayız. Buda bir  eksiklikti. Bu süreçte bu çalışmalar 
üzerinde durmalıydık. Bizim arkadaşlarımız resmi 
olmadıklarından onları listeye dahil edemiyoruz ama onların 
yerine başka kadınları ikna edip parlamentoda yer almaları için 
çaba gösterebilirdik. Bu karar bütün Irak partileri tarafından 
alındığı için büyük bir tepki uyandırmış. Seçimlerde üçte bir 
seçilme hakkı kesinlikle olmalı. Onun için böyle kriz tepki 
uyandırmış. Ama bizim çalışmalarımızda bu kadar kurum var ve 
birçok kadın içinde yer alıyor. Her kurum bir seferberlik yaparsa 
listede bir kaç kadın üye çıkarabiliriz. Her kurum çalışmasını 
yürütmüş ama bunlar nasıl bir ürün ortaya çıkarmışlar bunlar 
değerlendirilmelidir. Çünkü zamanımız kısıtlı. 10 güne kadar 
bizim kendimizi yazdırmamız gerekli. Bu konuda bizim ciddi 
eksikliklerimiz var. Her kurum kendi çalışmasını ciddi 
örgütleyemedi hem de diğer partilerle kurumlarla bağlantıya 
geçmedi, daha çok kendi içinde sınırlı kaldı. Ne kadar aktif 
katılabilirler bunları sonuç ortaya çıkaracaktır.  Başka bir nokta 
daha dile getirmek istiyorum. İki çeşit yönetim var. biri görülen 
bir Irak koordinasyonunda yer alan yönetimdir diğeri de Kongre 
gel yönetimi ve çalışmalara damgasını vuran bu yönetimdir. 
Çünkü bir çok çalışma oluyor yada değişim oluyor Irak 
koordinasyonun haberi olmuyor. Eleman gidip geliyor, kurumlar 
oluşturuluyor, arkadaş gönderip çekiyorlar, ilgileniyorlar bir kaç 
gün sonra yada belli bir süre sonra bizim haberimiz oluyor. Eğer 
bir yönetim oluşturmak istiyorsak tümden bir inisiyatif verilsin 
ona göre o adımını atsın olmazsa hesap sorulsun. Bazen diyorum 
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yönetim değiliz hamalız. Bir çok çalışma yürütülüyor ve 
değişimler oluyor hiç kimsenin haberi olmuyor. Sadece genel 
içinde değil bayan arkadaşlar açısından da bu böyle. Arkadaşlar 
geliyorlar bize katılıyorlar,  gidiyorlar çoğu zaman bizim 
haberimiz olmuyor. Onun içinde tam üzerinde durma ilgilenme 
rolü verilmiyor. Sende, ben yapacağım diyemiyorsun. O açıdan 
da büyük bir zorlanma var bayan arkadaşlarda bir  dağılma var. 
Bir toparlanma gerekli. Hem genel çalışmalar için hem de kadın 
çalışmaları için gerekli. Belirtmek istediğim bir nokta da Irak 
sahasında yer alan bir çok kurum ve örgütlerimizin  yaşadıkları 
ekonomik krizdir. 91den beri Irak’ta belli çalışmalarımız 
yürütülüyor ve bir çok yenilik ve değişiklikte yapıldı ama şimdi 
bakıyoruz ki elde bir şey  yok. Bu kurumlarımız kendilerini nasıl 
örgütlüyorlar ve nasıl yürütülüyor. Eğer burada bir strateji 
yaratmak istiyorsak bu konuda bir çaba olmalı. Bütün dünya 
Irak’ta ticaret yapıyor. Bütün Ortadoğu, bütün dünya Irak’ta gelip 
ticaret yapıyor ama bizler burada olmamıza rağmen  kendimizi 
finanse edecek üretim yerlerimiz yok ki kurumlarımızın 
ihtiyaçlarını karşılayalım. Buda hem psikolojiyi hem çalışma 
tarzını etkiliyor. Onun için Kongre gel ne kadar stratejik ne kadar 
taktik yaklaşıyor bilmiyorum. Ama bu çalışma bu şekilde iki ay 
daha tahammül edemez. Eğer Irak’a uzun vadeli yaklaşmak 
istiyorsak ekonomik projelerimiz olmalı. Ama şimdiye kadar yok. 
Her zaman Kongre gelden alıyoruz. Kongre gelde belki bir iki ay 
daha karşılayabilir. Bu şekilde olursa da çalışmaları durdurmak 
zorunda kalacağız. Irak çalışmasına stratejik mi yaklaşıyorlar 
yada taktiksel mi daha netleşemedim. Çünkü senin Irak’ta 
ekonomik imkanların yoksa kurumlarını yürütemezsin. 20ye 
yakın kurumlarımız var ama hepsi ekonomik bunalım içinde 
yaşıyorlar. Şimdi çalışma yürütüyorlar ama belli bir süre sonra 
çalışma alanı genişlemez. Fazla uzatmakta istemiyorum. Irak 
sahasında çalışan kadronun, yönetimin ve yönetim tarzının 
çalışmaların, genel durumu göz önünde bulundurulup ona göre 
kararlar alınıp ihtiyaçlar karşılanırsa iyi olur. 
  
Zaxo Arkadaş;  Bende görüşlerimi dile getirmek istiyorum. 
Kadın hareketi olarak değişim yaratmadığımızdan kaynaklı büyük 
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sancılar ve krizler yaşadık. Bunlar geçmiş süreçlerde bir çok kez 
tartışıldı. Kaybettiğimiz noktalar eleştiri ve özeleştiri boyutunda 
ele alındı. Arkadaşların dile getirdikleri gibi bende özeleştiri 
boyutunun zayıf kaldığına katılıyorum. Eğer bu gün bu düzeyde 
sorunlarımızı tartışıyorsak büyük bir bölümü bundan kaynaklı. 
PKK hareketi nasıl bu yaşanan sorunları hak etmiyorsa kadın 
hareketi de bu düzeyde yaşanan savrulmaları hak etmiyor. Çünkü 
yaşadıklarımız normal değil. Irak’ın genel durumu bir tablo 
olarak göz önünde. Yaşadığımız istifalar daralmalar her gün 
gündemimizde. Bunlar bir yılın, iki yılın pratikleri değil. fakat 
aşabileceğimiz bazı noktalar vardı. Birbirimizi sorgulama ve bazı 
şeylerin çözümlemesi de oldukça önemli. 5. kongrede bir çok 
yaklaşım mahkum edildi. Bunları ne kadar aştık boyutu üzerinde 
durabiliriz, aşılmadık boyutları tehlikeli görüyorum. Özellikle 
kongrede kadın örgütünün kendi gücü temelinde hareket etmesi 
değil de, erkek gücüne dayanak kendisini  konumlandırması, 
denge kurması üzerine çok tartışıldı. Erkeğin iktidar mantığı 
kendisini kadın içinde nasıl konumlandırdı ve bizim hareketi nasıl 
etkiledi bunlar ele alındı. Devlet anlayışı ve hiyerarşiye 
yaklaşımlarımız  kapsamlı bir şekilde tartışıldı. Kadın hareketi 
içinde demokratik zihniyetin gelişmeyişinin nedenleri, her şeyi 
bazı bireylerde boğma bunların tümü geçmiş süreçte tartışıldı. Bu 
temelde 5. kongreden sonra yeni bir sayfa açmak istedik. Ama 
yaşadığımız sorunları ne kadar aştık, alışkanlıklarımızı ne kadar 
bertaraf ettik boyutundan bir çok eksikliklerimiz var diye 
düşünüyorum. Kadın hareketi için tehlike arz eden noktalar var. 
İktidar boyutun da değerlendirmek istiyorum. Eğer kadın 
hareketinin bütünlüklü ele almıyorsak bu bizim iktidar 
anlayışımızla bağlantılı. Erkek kadın hareketine nasıl yaklaşıyor. 
Daha çok erkek kadın hareketine parçalı bir zihniyet bakış 
açısıyla bakıyor. Bizde bu boyutları hala aşamadık. Ondan dolayı 
da kadın hareketini ele almada nerede olursa olsun kadın sorunu 
kadın zihniyeti buna el vermiyor. Hangi kurum olursa olsun cins 
yaklaşımında parçalı bir yaklaşımı kabul etmiyor. Evrensel bir 
sorundur. Kadın özgür ideolojisine de ters bir yaklaşımdır. Kadın 
hareketi olarak temel sorunlarımız nedir bu konular üzerinde 
mutlaka durmamız gerek. Kadın kimliği üzerinde tartışmayalım.  
Kongre gel kimliği, PAJK kimliği, HPG kimliği..... gerçekten çok 
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talihsiz bir yaklaşım. Bir bütün olarak hareket olarak bu isimler 
dile gelmeden bu sorunları çözmeli ele almalıydık. Kimlik 
temelinde cins sorunlarımız hangi düzeyde her birimizin buna 
karşı sorunluluğu nedir bana göre kadın kimliğinden çok diğer 
kimlikler bizim gündemimizde. Bunlar zihniyet boyutuyla 
bağlantılı. Önderlik savunmada bunun üzerinde çok durdu. 
Düşüncede yaşamda bu görüşmeleri ele alma, biz hala bir çok 
şeyi gözümüzle görmüyor, kulaklarımızla duymuyor, dilimizle 
konuşmuyoruz bir çok şeyimiz bize ait değil bize ait olamamış. 
Erkek gibi bizde aynı yanlışlıklara giriyoruz. Ondan dolayı geri 
yaklaşımlar ortaya çıkıyor. Eğer anlayışta ve eylemde bir birlik 
oluşmazsa, aynı tavır ortaya konulmazsa bunlar mutlaka diğer 
boyutları da yaşatır. Geçmiş süreçte bazı örgütler çok gündeme 
girdi. Bazı örgütlerde hiç gündeme girmiyor. Şimdi herkes aynı 
düzeyde eksikliklere girmiyoruzdan ziyade bana göre sorunları 
nasıl tanımlıyoruz, nasıl yaklaşıyoruz bunlar oldukça önemli.  
Örgütsüzlüğümüz 5. kongrede çok tartışıldı. Biz dedik ki kadın 1. 
Kongre gel kongresinden sonra örgütsüz bir şekilde kendi  
çalışmasına girdi. Bunlar çok tartışıldı. 2. Kongre gel 
kongresinden sonra  herkes 5. kongre içinde bunun özeleştirisini 
verdi. Bunları aşma temelindeydi. Ama parçalı ve örgütsüz 
yaklaşım kendini tekrarladı. Bu gerçekten af edilemez bir 
yaklaşım. Bu konuda kendimizi gerçekten çok ciddi 
sorgulamalıyız. Niyetten bağımsız ele alıyorum. Çünkü 
birbirimizi suçlamakla bazı şeyler çözümlenemez. Genel bir 
zihniyet olabilir ama rollere göre bunlar belirleyici oluyor. 
Mekanizmaları işletmede bu yaklaşım hakim olursa daha engel 
teşkil eder. Örgütten çok bireyler ön plana çıkar. Eğer örgütsel bir 
duruş yaratılmazsa kesinlikle birey ön plana çıkar. Eğer örgütsel 
bir duruş olmazsa erkek içine girer. Nasıl ki  Kongre gel 
siyasetinde boşluk bırakırsak diğer ihanetçi güçlerin, yerel 
güçlerin ve diğer güçlerin bu boşluğu dolduracağını dile 
getiriyorsak kadın içinde öyledir. İğne ucu kadar bir boşluk erkek 
yaklaşımı için bir manevra sahasıdır. O noktada egemenlikli 
yaklaşımlar çözümlenmedi. Kendi içimizde birbirimizle mücadele 
edeceğimiz, savaşacağımız köle, kendine ati olmayan, bağımsız 
bir şeklide olayları ele almada iktidar devlet zihniyetinden kopuk 
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ele almadığımız yanlarımız ve sorunlarımız hala var. Örgüt 
içerisinde de erkeğin kadın hareketi üzerinde hala böyle bir 
dayatması var.  hala bir parçayı öne çıkarma bir parçayı geride 
bırakma yaklaşımları devam ediyor. Bu yaklaşımlara karşı saf ve 
yüzeysel bir yaklaşım sergiliyoruz. Zemin olmamak için örgütsel 
bir yaklaşım sergilememiz gerekirdi ama maalesef öyle bir 
yaklaşım sergilemedik. PAJK olarak kongreyi aktardıktan sonra 
şöyle bir gerçeklik ortaya çıktı. Bu çok uygun görülmedi. Bu 
toplantı her zaman ki gibi yine geç kaldı.  Artık bazı şeyler 
ertelenmeyi kabul etmiyor. Bu konuda örgütsüzlüğümüz 
sorunların büyümesine, yıpratmasına neden oldu. Bu tür sorunları 
da beraberinde getirdi. O yüzden önümüzdeki süreçte örgütlü 
duruşumuzu korumalıyız. Herkes bu  konuda bir çaba içerisine 
girmeli. Adeta şöyle bir  yaklaşım ortaya çıktı. Madem ben içinde 
değilim fiili içinde yer almıyorum diye hem duyarlı yaklaşmakta 
hem de  örgütsel mekanizmayı oluşturma duyarlılığı  konusunda 
bir  yaklaşım sergilenmedi. PAJK a sahip çıktı sahip çıkmadı o 
şekilde yaklaşmak istemiyorum. Bir bütün olarak kadın 
hareketine sahip çıkma, bu gidişatın nereye götüreceği, mesele 
salt tartışma içerisinde değil ama resmi bir şekilde bunun 
mekanizmaları oluşturulmadı. Bu ciddi bir eksikliktir. Yapıya 
yansıyan boyutu, çok fazla bunlar çözümü beraberinde getirmedi 
sadece yıpratmayı beraberinde getirdi. Bunlar iktidar anlayışından 
geliyor. Eğer YJA STAR da değilsem kendimi ona karşı sorumlu 
görmüyorum. Kongre gel de değilsem aynı şekilde. Böyle parçalı 
bir duruş kendisini ortaya çıkardı. Önümüzdeki dönemde bunun 
hukukunun ve sisteminin oluşturulması oldukça önemli. Geçmiş 
süreçte bir çok tehlike ortaya çıkardı. Bunları aşmalıyız. Bir çok 
zorlanmalar kaçışlar yaşanmış olabilir ama genel toplantıda 
belirtildi, genel  çalışmalarda en aktif katılan yer alan kadındır.  
Ama bu ürünleri örgüte kanalize edecek bir mekanizma 
oluşturulmadı. YJA STAR  bundan önce ki süreçte 4 misilleme 
eylemi yaptı. Aynı zaman da bir bütün  olarak orada bulunan 
arkadaşların durum ve duruşları olumluydu ama bunu bütün kadın 
hareketine kanalize etme durumu olmadı. PAJK da aynı zamanda 
kendi çalışmalarını, yoğunlaşmalarını yansıtma çabaları olsa da 
ortaya çıkan şey çok yetersiz kaldığıdır. Arkadaşlar diplomasi 
boyutunu falan dile getirdiler ben bu şekilde ele almıyorum 
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önemli bir çaba da sergilendi. Çünkü gerçekten geçmiş süreçte 
sancılı bir süreci yaşadık. Pratik boyutta aşma noktasını da daha 
önemli görüyorum. Artık buna ne kadar anlam  buluyorlar 
bulmuyorlar ben bu şekilde değerlendiriyorum. Tabi ki iş sadece 
onunla çözümlenmiyor. Onun için bu konuda bütünlüklü bir  
yaklaşım ön plana çıkmalı. Kadın hareketinin yürüteceği en 
önemli çalışmalardan bir tanesi de yeniden yapılanma 
çalışmasıdır.  Genel çalışmalar içinde Önderliğin yeni zihniyet 
paradigmasını oluşturmak, örgüt içerisinde iç demokrasiyi 
oluşturmakla olabilir. Bu konuda yürüdüğümüz mücadele eksik  
kaldı. Yine bunun temel nedeni zihniyetle bütünleşmemeydi. 
Yine kadın hareketi olarak bir çok şeyin  tanımlamalarını 
kendimize göre yapıyoruz. PAJK kendine göre bazı şeyleri 
tanımlıyor, Kongre gel de o şekilde bazı şeyleri kendine göre 
tanımlıyor. YJA STAR da ayrı bir şekilde tanımlıyor. Bundan 
sonra ortak düşünceler ortaya çıkmalı. Bunlar bundan sonra yeni 
sistem içerisinde tartışılacak. Onun mekanizmalarını oluşturmak 
oldukça önemli. Kongre gel içerisinde mücadele etme, hem PAJK 
olarak da iç demokrasiyi geliştirme ve bunun zihniyetini 
geliştirme oldukça önemli olacaktır. Bunlar her yerde istenildiği 
düzeyde geliştirilmedi. PAJKın böyle girişimleri oldu. Yapıyla 
sürekli diyalog içerisinde olma, dış alanlara genelge gönderme, 
arkadaşların görüşlerini alma boyutu da zayıf kaldı. Bu bir eleştiri 
konusudur. Birey olarak kendi açımdan da bunu belirtebilirim. 
Her ne kadar anlayış boyutunda bir netleşme düzeyi olsa da  eski 
alışkanlıklarımızdan dolayı, bunların mekanizmalarını oluşturma, 
günlük olarak bunları geliştirme boyutunda hala zorluklar 
yaşıyoruz. Alanlarla diyalog içerisine girme, onların görüşlerini 
alma, esas noktalar üzerinde kurumların düşüncelerini bunlara 
eklemek noktasında zayıflıklar ortaya çıktı. Ben kendi boyutumda 
bunu belirtebilirim. PAJK olarak bu sistemin oluşması ve 
demokratik  katılımların olması için o kadar dayatmamıza rağmen 
bunların  mekanizmalarını oluşturma boyutunda yüzeysellikler 
ortaya çıktı. Tam olarak geliştiremedik. Onun için hem örgüt 
içinde hem de Kongre gel içerisinde iç demokrasiyi oluşturma, 
yapıyı katma, iradesini açığa çıkarma, iç demokrasiyi açığa 
çıkarmak için bunun  mücadelesini yürütme konusunda hem 



  

184  
  

yoğunlaşma da hem de bunun çabasını sergileme konusunda 
zayıflıklar ortaya çıktı. YJA STAR  da aynı zamanda...Önderlik 
savunmayı HPG güçlerine hediye etti. Komuta zihniyetinde 
yararlı bir hiyerarşiyi nasıl geliştirebiliriz. İlişkilerimizde bir 
komutanlıktan önce bir arkadaş gibi yaklaşma bunun psikolojisini 
anlama ve buna göre kendini yapılandırma. Disiplinsiz bir 
yaklaşımı kendine göre yorumlamaktan ziyade anlamak gerekli. 
Yeniden yapılanma çalışmaları aslında zihniyet çalışmalarıydı. 
Bunlar günlük yaşamda pratiğe geçirmede hepimizin 
yetersizlikleri yaşandı. Niyetten bağımsız bir çok 
alışkanlıklarımız ve zihniyet boyutunda kendini dönüştürmeme 
yanları pratikte kendisini ortaya çıkarıyor. Onun için önümüzdeki 
süreçte yapının iradesini açığa çıkaran mekanizmaları esas 
almalıyız. Bana göre hala bazı tahammülsüzlüklerimiz var. 
tahammül edemiyoruz.  Herkesi katıp eşit bir şekilde onun 
mekanizmalarını oluşturma boyutunda tahammülsüzlüklerimiz 
var. kadın hareketinin kendini onun karşısında sorumlu görmesi 
gereken ciddi  bir konu. İçi demokratikleştirme boyutunu esas bir 
nokta olarak görüyorum. Geçmiş süreçte bu noktada yetersiz 
kaldık. Önemli gördüğüm diğer bir nokta kendini örgütün yerine 
koyma noktasıdır. Bizde hala varolan bir nokta. Ben merkeziyetçi 
yaklaşım üzerinde kongrede kararlar alınmıştı. Bu kararların çok 
yetersiz kaldığı boyutlar oldu. Bunları hem pratik boyutta telafi 
etmedik, aynı zamanda yerine getirme noktasında kendini örgüt 
yerine koymada kimsenin buna  hakkı yok. Bunun da bir hukuku 
var. kendimize göre hukuku değiştirme, kendimize göre yaklaşım, 
geçmiş süreçte büyük tıkanmalara neden oldu. Arkadaşlar dile 
getirdiler ikna olmadıkları noktaları pratik boyutta yerine getirme 
noktasında  zorlukları değerlendirdiler. Bizimde zorlandığımız 
noktalar var. Özgür kadın birlikleri açısından orada 15 arkadaş 
var  bunlar ne kadar bu çalışmayı tek başlarına yürütürler 
bilemiyorum ama kongrede üç yüz arkadaşın verdikleri oylarla bu 
model geliştirildi. Bu şekilde sürekli gündeme koyma, sürekli 
birbirini yıpratmaya gerek yoktu. Ben merkeziyetçi yaklaşımlar 
örgütü felç ediyor. Bütün dünyada oylama belki  demokratik bir 
sonucu ortaya koymuyor olabilir ama bu bir hukuktur. Bizim de 
bu hukuka karşı mekanizmalarımız nasıl olmalı. Bireysel 
yaklaşımlar örgütü tıkatıyor ve yine bireylere mahkum ediyor. O 
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nokta da duyarlı bir yaklaşım gerekli. kadroya yaklaşım yada 
kadronun durumu, oda bizim geçmiş sürecimizden çok şey değil. 
yıllardır ektiğimizin sonuçlarını alıyoruz. Onun için 
eğitimimizden tut arkadaşlarla bireysel ilişkilerimiz hiyerarşi 
anlayışının tümü şimdi patlaklarını veriyor bizde bunun önünü 
tutamıyoruz. Kadroya karşı yaklaşım ve ortaya çıkan sorunlar 
kendi kanaatimize ne Kongre gel, nede kadın hareketi ihtiyaçlara 
göre, şimdi insanları işlevli kılalım diyoruz ama insanları işlevli 
kılma projelerimiz nedir gerçekten. Çok merak ediyorum. Kongre 
gel toplantısında bu nokta tartışıldı. Bunun üzerinde ciddi bir 
yoğunlaşma yok.  Hastalık korkunç gelişmiş. Tamam bazı 
arkadaşlar yaralı bazı arkadaşlar hasta ama hastalık boyutu  çok 
gelişmiş. Bunların psikolojik, manevi boyutlarında, bilimsel 
tanımlama üzerinde yoğunlaşmada PAJK olarak da çok zayıf 
kaldık. Aynı zamanda diğer alanlar içinde bunu söyleyebilirim. 
Biz sorunları köklü ele almıyoruz. Kadro konusunda da geçmiş 
süreçte yaratılan tahribatlar zihniyettir. İktidar devletçi zihniyet 
nasıl bir eğitim sonucunu ortaya çıkarır. Doğru dürüst kadın 
özgürlük ideolojisini yürütmedik ki sonucunu alalım.                                     
 
Hiç sonuç vermedi. Yada inkarcı yaklaştılar fakat var olan 
biçimiyle göz önündedir ki eğitimin zihniyeti  ilişkilerimizde 
ortaya koyduğumuz alternatif çok fazla çözüm geliştirmiyor. 
Şimdi de onun paniğini yaşıyoruz. Nasıl çözüm olacağımızı 
bilmiyoruz. Bunun üzerine çok ciddi yoğunlaşmak gerekiyor. 
Üzerine araştırma gerekiyor. Bunun sebebi nedir? Sistemimiz reel 
sosyalizmdi. Şimdi de reel sosyalizmin sonuçlarını alıyoruz. 
Maxmur’da günlük gelişen olaylar karşısında insan şok oluyor. 
Bu yüzden sosyal projemiz nedir? Siyasal projemiz nedir? Basın 
projemiz nedir? İnsanları işlevselleştirmek için bu çalışmalar ile 
çok ciddi ilgilenmek zorundayız. Ve görevlendirmeler yapmak 
zorundayız. Bilimsel tespitler yapmak zorundayız. Hala 
yaklaşımlarımız ya çok duygusal gidenlerin hepsi olumsuz değil 
diyoruz, ya var olan bunalımların tespitlerini çok sağlıklı 
yapmıyoruz. Yada bir radikallik adı altında  yaptırıma tabi 
tutuyoruz.Yani bunların bir bütünü sorunlara çözüm getirmiyor. 
İşlevselleşmek için projeler gerekiyor, kafa yormak gerekiyor. 
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Hala biz bunu geliştirmedik. Ne Kongre gel olarak ne de özgür 
kadın hareketi olarak geliştirmedik. Yeniden yapılanmada bunu 
çok ciddi ele alıp mekanizmasını oluşturmamız gerekiyor. Artık 
ne gerekiyorsa yapılmak durumundadır. Komisyon mu gerekiyor? 
Çok önemli. Bunların hepsinin tespit edilmesi gerekiyor. Bu 
kaçan insanlar niçin kaçtılar? Şu an var olan potansiyel nedir? 
Bunlar için çözüm nedir? Bunları ele almamız gerekiyor. Bazı 
yerlerde sistemimiz hala eski sistem gibidir. Bu bazıları için  
ihanet değildir. Her ne kadar duygusal yaklaşım olsa da bu kadın 
hareketine mal olmaz. Bu konu da nettir. Bu koşullarda kim 
burada kararsız, iddiasız yaklaşım gösterirse bu ihanet ve 
üzerimize olan saldırı  konseptini tamamlıyor demektir. Burada 
olmasa dahi duruşu ile bir moralsizlik, bozgunculuk yapıyorsa 
bunun adı budur. Başka tanımlaması yoktur. Fakat şu anlama 
gelmiyor. Üzerinde yoğunlaşmayalım, çözüm yolları aramayalım. 
Eğitim konusunda bizim geçmiş süreçteki  eğitim yaklaşımımız 
da çok yerini bulmadı. PAJK da böylesi bir çalışma var. Daha çok 
eğitim sistemini ele alma. Tüm alanlarda bu süreçte kadro krizi de 
var. PAJK için de çok fazla eleştiriler geldi. PAJK’ın henüz 
yapısı toplanmadı. Bir eğitim verilmedi ki arkadaşlar kadro 
istiyorlar. Çok erken bir değerlendirme. PAJK’ta yer alan 
arkadaşlar daha çok alanlara düzenlemeleri olan arkadaşlardır. Ve 
bu arkadaşlar komitelerde yer alıyorlar. Ayrıca  önerileri olup 
fakat alanların ihtiyaçları olmadığı için gönderemediğimiz 
arkadaşlar da orada yer alıyorlar. Yine PAJK bünyesinde kültür 
ve eğitim için projeler oluşturulacaktı. Fakat zemin ve imkan 
olmadığı için onlarda orada kaldılar. Ve çalışmaları yürütülemedi. 
Bu temelde yoğunlaşmaya ihtiyaçları olan arkadaşları çok erken 
düzenleyemiyoruz. PAJK’taki birleşim şuan budur. Arkadaşların 
beklentisi için bir şey demiyorum. Fakat gerçekten bizde bu konu 
da nasıl bir düzenleme yapabiliriz noktasında zorlanmayı bu 
geçmiş süreç açısından yaşadık. Bir çok yönden dayatmalarda 
var. Bunu PAJK koordinasyonu adına da itiraf edebilirim. PJAK 
için örneğin arkadaş istendi. Bir çok arkadaş ile tartışıldı. Fakat 
arkadaşlar kabul etmediler. Sahaların ihtiyaçlarına göre 
düzenlendiğinde ya zorla gönderilmek zorunda kalınıyor. Ki buda 
hiç bir fayda getirmiyor. Çünkü çok tepkisel yaklaşımlar çıkıyor. 
Bu yaklaşımlara karşı biz mücadeleci bir yaklaşımı esas alalım 
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dedik. Fakat bu konuda çok başarılı olamadık. Bir yönetim olarak 
bunu gerçekleştiremedik. Bunu çok açık itiraf edebiliriz. 
Mücadele etme kararını aldık. Fakat yine de çok bireyci ve 
bireysel yaklaşımlar çıktı. Ve bu anlayışı oturtamadık.  Bu 
Avrupa için, aynı zaman da Türkiye için söylenebilir. Proje adı 
altında çok farklı yaklaşımlar sergilemeye çalışılıyor. Şahsi 
dayatmalar çok ön planda. Aldığımız mücadele kararına dönükte 
henüz çok ciddi bir sonuçta almış değiliz. Bunu çok açık 
söyleyebilirim. Ayrıca eve gitme konusunda da Kongre gel 
toplantısında da çokça tartışıldı. Biz bazılarını eve gönderdik. 
Pasaportları hazırlanarak eve gönderiliyor. Bunlara yönelik de 
karar alabiliriz. Belki yanlışlıklar da yapmış olabiliriz. Biz 
kendimize göre doğru yaptığımızı belirtiyorduk. İhanetçi grubu 
gitti.  Giderlerken de projeleri vardı. Eğer 300 kişi toplarlarsa 
Amerika onlara büyük bir destek verecekti. Aynı zamanda KDP 
ve YNK de verecekti. Irak’tan, maxmur’dan kaçanların durumları 
çok açık gözler önünde. Biz nerdeyse kötünün içinden iyi seçme 
konumuna geldik. Bu düzeye ulaştık. Hangi karar en olumlu ve 
gerçekten çözüm olacaksa ona göre yaklaşalım. Mesela birisinin 
babası geldi. Biz göndermeyeceğiz dedik. Onunla,  babasıyla 
konuştuk. Babası çok değerli yurtsever bir insan. Avrupa’da 
heyva sor da çalışıyor. Yanımız da olan birey “ben babama 
kararsız olduğumu söyleme cesaretinde bulunamıyorum” dedi. Ve 
bize bizim söylememizi istediğini belirtti. Biz de  senin babana   
bu biçimiyle söylemeyeceğiz dedik. Sonuçta biz seni babanla 
göndermeyeceğiz . Biz seni Türkiye’ye çalışmalara göndereceğiz 
dedik. Biz en azından Avrupa’ya gitmesin dedik. İki gün 
geçmedi. Kaçtı ve şuanda KDP’nin yanında. Ondan sonra karar 
aldık. Mesela düşündük, eğer babası ile gönderseydik. En azından 
kaçıp gittikleri yerin sayısını fazlalaştırmazlardı. Ayrıca kötü yola 
düşmezdi. İki erkekle kaçtı. Biz gerçekten büyük sıkıntılara 
girdik. Ondan sonra da aileleri çok yurtsever olanların çok 
düşmanca yaklaşımlar sergileniyordu. Birde bu kaçanların 
projelerine koydukları sayıyı tamamlıyordu. Moral veriyordu 
onlara. Yaşamda bu temelde bazı arkadaşlar ile saatlerce tartıştık. 
Salt kararlarını değiştirmek amacıyla. Fakat olmuyordu. Biz 
düşündük. Acaba bıraksak kaçsalar Ferhat onların yanına bunun 
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mu zararı daha çoktur?  Yoksa bu bireyleri ailelerine teslim 
etmenin zararı mı çoktur. Bu temelde böylesi bir karara vardık. 
Yoksa çok normal yaklaştığımızdan dolayı değildi. Yine bir anne 
Afrin’den geldi. Ben kızımı götürmeyeceğim dedi. Bir kaç ay 
geçti. Bütün arkadaşlar bu bireyle tartıştı. Fakat sonuçta ikna 
olmadı. Kaçacağı artık netti. Ferhat onların yanına gidecekti. 
Sonuçta biz ailesini çağırmak zorunda kaldık ve gelin kızınızı alın 
dedik. Şehitleri olan, yurtsever bir aileydi. Ailesi bu onursuzluğu 
kabul etmeyiz diyorlardı. Ama birey tamamen bitmiş. Hiç bir 
umut bireyde görmüyorsun. Böylesi bir yaklaşım sergiledik. Çok 
iyi ve doğru yapmadık. Ama kötünün içerisinde iyiyi seçmek 
zorunda kaldık. En azındın o ihanetçi hareketi güçlendirmeyelim 
maksadıyla yaklaştık. Daha çok tahribatın düzeyini azaltmaya 
çalışalım dedik. Ve bu biçimde yaklaştık. Ama bu toplantıdan 
nasıl bir karar çıkarsa ve yaklaşılması gerekirse öylesi bir 
yaklaşım esas alınacaktır. Ama bir birini suçlayan yaklaşım, 
faaliyetlere giden arkadaşlara önem verilmiyor. Yada gidip 
oturanlara önem veriliyor v.b. yaklaşım söz konusu değil. 
Arkadaşlar biliyorlar. Zilan’ın PAJK’taki duruşu nasıldı. 
Sabahtan akşama kadar yaşamda moralsizlik ve bozgunculuk 
yapıyordu. Tamamen özel savaş. Sen mecbursun onu 
ortamımızdan çıkarmaya. Ya direk kaçacak, yada onu bir an evvel 
ortamımızdan çıkaracaksın. Böylesi birbirini zorlayan bir 
yaklaşım gerçekten gerekmiyor. Çünkü biz genel bir sorun 
yaşıyoruz. Bu temelde sorun ele alınırsa daha iyi olur diye 
düşünüyorum. Bu noktalar için bunu belirtiyorum.  
       Alanların mekanizmalarını oluşturup arkadaşları katmaktan 
ziyade yetersiz yaklaşımlar ortaya çıktı. Bu noktayı ciddi bir 
boyut olarak değerlendiriyorum. Bizim açımızdan yapılması 
gereken görevlerde yetersizlikler ortaya çıktı. Irak sahası 
açısından da yaşanan yetersizlikleri gidermek için bir şeyler 
yapma konusunda, öncülük yapma konusunda da yetersizlikler 
yaşandı. Kongre gel projesine sahip çıkmamaktan ziyade 
anlayışta nasıl bir şeyler yapabilir, nasıl tamamlayabiliriz amacı 
ve çabası  olsa da pratikte daha çok öncelik vermemiz 
gerekiyordu. Birinci düzenleme de bizim açımızdan ciddi 
yetersizlikler yaşandı. Siyasi saha açısından siyasi gündemi 
belirlemek, katılım göstermek, basın açısından gerekli etkiyi 
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göstermek, kadın kitlesini yönlendirme de bir çok yetersizlikler 
ortaya çıktı. Yine genel gündem çerçevesinde kalma, 
yoğunlaşmada bir dağınıklığı oluşturdu. Bu konu da Özgür Kadın 
Birlikleri etkili olmalıydı. Fakat ben bilgilendirmede de belirtim. 
Bu yönden de çok ciddi yetersizliklerimiz yaşandı. Birçok şeyin 
hukuksal boyutu nasıl oluşturulması gerekiyor, alanlar ile ilişki 
nasıl olmalı yada oluşturulmalı önümüzdeki süreçte daha kapsalı 
ele alınmalı. Bizim daha çok anlayış düzeyinde bir alış veriş 
durumumuz  oldu. Fakat hukuksal boyut, özellikle alanlar ile 
bağlantısı kurularak ele alınması gerekiyor. Bunların hepsini de 
zihniyet yapısına bağlıyorum. Şahsi olarak da eski zihniyet 
yapılanması boyutunda da bir çok eski alışkanlıklarımız var, 
bunlar pratiklerimize yansıyorlar. Arkadaşlar da belirttiler. 
Alanlarda salt bir bireyi muhatap almaya da bağlıyorum.  
Kurumlarda salt bir bireye endeksi bir alış verişten ziyade tüm 
arkadaşları katan bir yaklaşım olmalı. Hatice konusunda  
belirtildi. Bireysel olarak bende böylesi bir yetersizliği 
görüyorum. Diğer arkadaşlarla da bir diyalog, bir paylaşım 
gerekiyor. Çünkü her zamankinden çok, bu süreçte bizim 
birbirimize ihtiyacımız var. Bu konuda da ciddi eksiklikler 
yaşandı. Önümüzdeki süreçte özellikle toplantılarımız  açısından 
daha ciddi bir duyarlılık gerekiyor. Çünkü bazen anlamsızmış gibi 
yaklaşımlar sergileniyor. Bu hepimiz tarafından görülüyor ve 
ortaya çıkıyor. Duyarlı bir yaklaşım olmalı. Yer yer bir araya 
gelip tartışmazsak ortak bir anlayışı ve eylemi nasıl oluşturacağız. 
Geçmiş süreçte biz bunu somut gördük. Toplantımız Kongre gel 
toplantısından önce yapılmalıydı. Daha net ve derli toplu katılmak 
önemliydi. Fakat bir çok sahalar pratik çalışmaları ön plana 
koydular. Bir hareket tartışılacak, kaderi belirlenecek fakat alan 
çalışmaları ön plana konulabiliyor. Bunun üzerine önümüzdeki 
süreçte daha fazla durup dikkat etmek gerekiyor. Genel olarak 
bunları belirtiyorum.  Bu gündemi kapatıyor. Yeniden yapılanma 
tartışmalarına geçiyoruz.  
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YENİDEN YAPILANMA ÇALIŞMALARI 
 
a)  örgütsel Bağ Önümüzdeki Süreçte Nasıl Olacak:   

 
Asya Arkadaş;  Alandan belgelerde gelmişti. Avrupa alanından 
da gelmişti.  O belgelerde okunmuştu. Yeniden yapılanma 
sorunları özellikle o sahaya ilişkin çözüm önerileri. Bu gündemi 
iki şekilde ele alacağız. Bir genel yaklaşım ve genel tartışmalar, 
birde Türkiye özgülünde arkadaşların belirtikleri bir toplantı 
sonuçlarını çözümleyerek, netleştirerek gitmek istedikleri 
durumlar var. O açıdan ilk önce bir genel tartışma yürütülebilir. 
Genel yapılanmaya ilişkin. Örgütsel gündemde de belli görüşler 
dile getirildi. Formüle de edildi. Bunun dışında da farklı konular 
varsa yapılanmaya dair arkadaşlar dile getirebilirler onu 
tartışabiliriz. Bu tartışma tamamlandıktan sonra  Türkiye 
özgünlüğündeki tartışmaya geçilebilir. Şu anki tartışacağımız 
konu yeniden yapılanma ilişkin genel  tartışmalardır. 
 
Ronahi Arkadaş; Salt Türkiye değil de diğer parçalar içinde 
yeniden yapılanma, planlama tartışmalarının daha iyi 
olabileceğini düşünüyorum.  
 
Bese Arkadaş;  Genel bir kaç şey belirteceğim. Daha sonra 
tartışmalar yine geliştirilebilir. Hem genel toplantıda yeniden 
yapılanma boyutu çok tartışıldı. Hem de bizim açımızdan da 
yeniden yapılanma çok önemli. Bir bütün aslında, esas 
sorunlarımızın çözümü yeniden yapılanma ile gerçekleşecek. 
Genel toplantımızın tespiti de yeniden yapılanma hem genel 
Kongre gel açısından yani  PKK açısından hem kadın hareketi 
açısından ideolojik boyutu .......... 
 
Tekoşin Arkadaş; Özgür Kadın Birliklerinde eğer bir ihtiyaç 
varsa bu ihtiyaç sadece PAJK’taki arkadaşlardan 
karşılanmayacak. YJA Star da bu konudaki düzenlemeye tabi 
olabilecek. İşte Özgür Kadın Birlikleri de bizim ideolojik 
çalışmalarımıza bir ihtiyaç varsa, YJA STAR da bir ihtiyaç varsa 
bu düzenlemeye tabi olabilecek. Kadro ihtiyacının karşılandığı 
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tek kaynak PAJK olmayacak. Mevcut durumda bunu karşılaması 
mümkün değil. Nitelik olarak da çok mümkün değil. Topu topu 
otuz arkadaş var. Şu an PAJK da komite çalışmalarına katılan 
arkadaşlar. Bir kısım arkadaşın düzenlenmesi yapılmış onlar 
zaten bekliyorlar. Bu çok gerçekçi bir yaklaşım olmaz. O anlamda 
hareketin genel gelişiminden ve kadrosal ihtiyacını 
karşılayabilecek bir yönetim organının oluşması, bir 
mekanizmanın oluşması gerekiyor. Kongre gel tüzüğünde şey 
belirlemesi vardı.   Kongre gel bünyesinde bir kadın 
koordinasyonunun oluşumu. Ben onu şu biçimde 
değerlendiriyorum. Her ne kadar şimdiye kadar ki ele alış 
biçimimiz sadece Kongre gel  komitelerinde ve yürütme 
konseyinde yer alan arkadaşların kendi iç işleyişleri gibi ele alınsa 
da yani ben bunun öyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Eğer 
bir kadın koordinasyonu varsa bu bütün örgütlerin temsili ile 
olmalıdır. Her üç ayağın temsili ile olmalı. PAJK’tan arkadaşlar 
da o koordinasyonunda yer alabilir. YJA Stardan arkadaşlarda, 
ÖKBden arkadaşlar da yer alabilir. Dolayısıyla iki ayrı 
koordinasyon oluşturmaktan ziyade, o koordinasyon aslında kadın 
hareketinin koordinasyonu olur. Ama tabi her örgütün bünyesinde 
bulunan bayan arkadaşlar kendi iç işleyişlerini belli 
mekanizmalara bağlamışsa  Kongre gel yürütme konseyinde ve 
yürütmelerinde  yer alan arkadaşlar da kendi içlerinde daha 
düzenli mekanizmalar oluşturabilirler. Tekmil sistemlerini 
oluşturabilirler. O ayrı bir şey. Ama o koordinasyonun bir hareket 
yönetimi olarak örgütlendirilmesi daha sağlıklı olur. Çünkü şimdi 
biz boşluklar dedik. Bizim kongrede netleşmeyen, boş bırakılan 
noktalardan söz ettik. En temel noktalardan biri buydu. Aslında 
biz PAJK’ın, Özgür Kadın Birliklerinin kongrede kendi temsilini 
nasıl bulacağını çok somut ifade etmedik. Bunun hukukunu çok 
somut oluşturmadık. Sonuçta kendimizi Kongre gel de temsil 
edeceğiz dedik. Ama bunun ifadesi çok iyi gelişmedi. Farklı 
yorumlara da yol açtı. Her örgüt bir komite bünyesinde yer alır 
biçiminde yorumlara da yol açtı.         
 
Tekoşin Arkadaş;  Biz genel toplantıda da bu konu da 
görüşlerimizi de belirtmiştik. Örgütlerin komiteler tarafından 
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yürütülmesi çok sağlıklı değil. Komitelerin işlevi yürütme 
konseyini destekleyen gücü olarak o alanların kendi alanları 
içerinde yönlendirilmesi, siyasal komite siyasal düzeyde sosyal 
komite sosyal düzeyde. Ama komitelerin tek  başına   örgütleri 
yönetmesi çok fazla mümkün olmayacaktır.  Yönlendirilmesi çok 
daha sağlıklı. Kendi alanlarıyla bağlantılı olarak. Şimdi bunları 
yapmayabilir. PAJK şu komite de yer alsın şu şurada yer alsın. 
Buna ilişkin tartışmalarda yürütüldü. Genel planlama da ulaşılan 
sonuç PAJK ın bir komite bünyesine girmesi. Çok sağlıklı değil, 
özel bir örgütlenmedir,  doğal olarak başkanlıkla belli bir 
muhataplık içerisinde  çalışır. Sosyal komite açısından da 
tartışmalar çok gelişti Kongre gel ile ilişkilerini sosyal komite 
üzeri sağlar. Ancak oluşum sürecine sosyal ve siyasal komite ve 
PAJK katılır. Biçiminde somutlaştı. Bunu bu saatten sonra 
tartışmak çok sağlıklı değil. Somutlaşan biçimiyle uygulamaya 
koymak  gerekiyor. Ancak özgür kadın birliklerinin oluşumunu 
tamamlayan örgütler açısından, Türkiye’de mevcut durumda 
koordinasyon fes edildi ama bir meclise gitme açısından görüşü 
var, onun üzerinden çalışmalar yürütülecek. Özgür kadın 
birliklerinin oluşumunu  tamamlayan örgütlerin  kendisini bu 
koordinasyonda temsil etmesi gerektiğini  düşünüyorum. Ama bu 
pratik işler sosyal komite üzeriden daha güncel konular, 
alalarındaki çalışmalar, ilişkiler sosyal komite üzerinden 
sağlanabilir. İdeolojik yönlendirme çalışmaları zaten PAJK  
tarafından yapılır. YJA STAR da zaten diğer çalışmalarla 
bağlantılı olarak  koordinasyondaki katılımla birlikte bu 
çalışmalara ortak olur. Bu biçimiyle olması daha sağlıklı, yüksek 
bir ifadeyi kongrede çok geliştiremedik ama burada bunu 
somutlaştırarak kongremiz de kesinleştirmek gerekiyor. Artık 
kongrede tartışmalar farklı boyutlarda da yürütülebilir. Sonuçta 
orada kesinleşir ama bunu netleştirmek lazım.  Hem fikir 
olmamız gerekiyor. Ki bunlar pratikte ciddi sorunlar yaratıyor. 
Çalışamıyoruz, çalışmalar tıkanıyor.  
Koordinasyon olduğu gibi mi gider, kongrede böyle mi kalır.  
Değil tabi bence Önderlik ona sınır koydu. Yüce kadınlar 
topluluğu dedi buna. Kongrede o tekrar gündemleştirilebilir. O 
ayrı bir konu. Ama mevcut haliyle sürdürmek gerekiyor.Bir 
toplantı periyodunu oluşturmak lazım. Hem cihaz sistemiyle hem 
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sözcüler düzeyinde mi olur yada genel daha geniş katılımlı 
toplantılarla mı olur. Kısa periyodlarla, bence çok uzun  
periyodlarla olmamalı.  Mesela iki ayda bir. Bazı alanlar için 
katılım belki zorlayıcı bir durum  yaratabilir.   Genel bence kısa  
bu üyorum.   türkiyede    komiteleri örgütlemesi   
 
Nuda Arkadaş; Örgüt sistemi de tartışıldı. Esas sorun ortaya 
çıkıyor. Koordinesizliğimiz ortaya çıkıyor. Bunun için somut 
öneri yapmak istiyorum. Genel bayan arkadaşların yer aldığı 
sahaların hepsi ortak bir koordinasyona ulaşsın. Genel bir karar 
mekanizması oluşturulsun. Bunun içinde dokuz kişilik bir 
koordinasyon oluşturulsun. Bu dokuz kişiden iki arkadaş inşa 
komitesi, iki kişi PAJK’dan arkadaşlar, iki kişi YJA Stardan, iki 
kişide Kongre gel’den. Bunların hepsi ile birlikte birde Kongre 
Gel  Başkanlık Konseyinden de bir arkadaş ile toplam dokuz 
arkadaş olup ortak bir karar mekanizması olur. Kongre Gel de 
Başkanlık Konseyindeki, sosyal komitedeki arkadaş onları  
koordine eder. Siyasi komitede yer alan arkadaş çünkü 
çoğunlukla  çalışmalar siyasi komiteye bağlı. Mesela diyelim 
parçalarda yer alan arkadaşlar yine siyasi komiteye bağlı dış 
çalışmaların sürekli tekmilini bu arkadaş alır. Burada zaten 
koordinesi de yapılır. Bu arkadaş bunların temsilini bu 
koordinasyonda yapar. Sosyal komiteye özgür kadın birlikleri ve 
tüm kadın çalışmaları boyutunda bağlıdır. İnşa komitesinde iki 
bayan arkadaş, YJA STAR’dan iki bayan arkadaş, PAJK’tan da 
iki bayan arkadaş bu şekli ile olursa bütün çalışmaları kapsar. 
Buna göre düşündüğümüzde sadece kültür bunun dışında kalıyor. 
Şu anda da sanırım genel kültürden sorumlu bir bayan arkadaş 
yok. O ayrı düşünülebilir. Mesela bilim sanat komitesine 
tekmilini verip, oradan bu koordinasyonda temsilini bulabilirler. 
Genel koordinasyon için böylesi bir öneri geliştiriyorum. Hukuki 
işleyişi böyle olabilir.                
Yüce kadın toplulukları içinde; disiplin kurulu sadece 
yetmeyeceğini düşünüyorum. Bunun için PAJK koordinasyonu 
üzerinde dursun. Fakat insiyatif arkadaşların elinde olsun. 
Komiteleri nasıl oluşturacaklar, komisyonları nasıl oluşturacaklar. 
İçerden mi? Dışarıdan mı? Komisyonlar ve komiteler olacak. 
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Artık bu arkadaşların insiyatifinde olur. Tekrardan tartışma 
sistemi içimizde oluşturulursa her hafta büyük cihazda ortak 
tartışmalar yürütülebilir. Somut bir komitede bunun üzerinde 
durabilir. Çabuk geliştirilmesi içinde çok acele etmeyelim. Şuan 
bir yürütme var. Bir düzeye kadar temsil ediyor. Yeniden inşa 
sürecine kadar olabilir. PAJK’ta böylesi bir çalışma ortak 
yürütülebilir. Bu biçimi ile olursa iyi olur. Sistem içinde hangi 
sahada bayan arkadaşlar varsa özgün tekmil toplantılarını mutlaka 
yapmalıdırlar. Mesela kandil de bayan arkadaşlar var. Ayda bir 
toplantı sistemleri olur. Yine Kongre Gel çevresinde arkadaşların 
on beş günde bir tekmil sistemleri olabilir. Örneğin xınere içinde 
bu biçimde olur. Hem aylık olur. Hem de yakın yerler kendi 
içinde ortak tekmil sistemi yapabilirler. Hangi alanda olurlarsa 
olsunlar bayan arkadaşlar kendi içlerin de ortak tekmil sistemi 
oluşturabilirler. Bu şekilde olursa ortak bir sistem yaratılabilir.   
 
Sülbüs Arkadaş;  Yeniden yapılanmayı tartışıyoruz. Örgütsel 
gündemi de tartışıyoruz. Yeniden yapılanmayı gündemimize alıp 
tam olarak oturtamadık. Bu esasta çıkan sorunları çözme amaçlı 
tartışıyoruz. Çözümü de bu platformda tartışmalar ile yaratacağız. 
Mesela yeniden yapılanmanın örgütlenmesini tüm örgütlerimiz 
gündemine alsaydı ................................... fakat şimdi örgütleme 
sorunlarını ayrı ele alıyoruz. Yeniden örgütlemeyi ayrı ele 
alıyoruz. Buda yeniden yapılanmanın gündemine girmemektir. 
Yeniden yapılanma ne salt PAJK’ın çalışması, nede salt PKK’yi 
yeniden inşa etmenin görevidir. Bir bütünen genel örgütlerimizin 
görevidir. Yeni paradigma ekseninde örgütlenmek herkesin her 
bireyin görevidir. Örgütsel gündem de tartıştığımız  sorunlarımızı  
tamamen bununla bağlantılı ele alıyorum. PAJK kongresinde bazı 
şeyleri tartışıp genel kararlar almamız gerekiyordu. Fakat daha 
farklı sorunlarımız olduğu için gündeme koymadık. Yada parçalı 
kaldı. Tek taraflı kaldı. Tartışmalar PKK’nin inşası, PAJK ve 
Kongre Gel bünyesindeki bazı komitelerle sadece sınırlı kaldı. Bir 
bütünen örgütlemeye girmedik. Bu noktada kadroda yaşanan 
sorunlar, örgüt mekanizmasında yaşanan zorlanmalar bunlarla 
bağlantılı. Genel örgütleme konusunda kadro boyutunda ve 
mekanizme boyutunda sorunlar yaşıyoruz. Eve gitmek isteyen 
kadro var. Gündeme giren sorunlar var. Bu sorunları nasıl 
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çözebiliriz. Biz çözüm arıyoruz. Bu noktada yeniden yapılanma 
temelinde katılım gösterip bu sürece girmemiz gerekiyor. Hem 
örgütsel hem de eğitim boyutuyla ele almamız gerekiyor. 
Önderliğin savunmaları ile birlikte gündemimize bazı kavramlar 
girdi. Tartışılıyor. Örneğin demokrasi, insan hakları, hiyerarşi v.b. 
kavramlar gündemimizde. Bazı şeyler körüklenip üzerine 
gidilmiş. Fakat anlayışı nedir? Mesela bazı şeylerin içimizde 
yanlış yürütüldüğünü görüyoruz. Yada yeni anlayışımıza göre 
eksik mi? diyelim. Eksik olabilir. Fakat nasıl düzeltebiliriz. Nasıl 
yeni anlayışımızı oturtabiliriz. Bizde oturan anlayış nedir? Ve biz 
bunu nasıl kaldırabiliriz. Bunların derin tartışılması gerekiyor. 
Gündemimize girmiş. Hatalarımızı hepimiz değerlendiriyoruz. 
Fakat doğru nedir? Ortaya ne koymalıyız. Bireyleri ne üzerine 
motive etmeliyiz. Bu noktada köklü bir eğitimimiz yok. Bu 
temelde örgütlenmemizi gündemimize almamız gerekiyor. Bazı 
şeyleri eleştiriyoruz. Fakat yeni yerine konulması gereken şeyler 
nelerdir. Yapı yönetim olarak üzerine tartışıp yeniyi yaratmazsak 
sorunlar kendini tekrar edecek ve gündemimize oturacak. Bir 
engel olarak yeniden yapılanmanın önüne geçecektir. 
Toparlanmanın önünü alacaktır. Sorunların devamını getirecek. 
Bu yüzden tüm örgüt kurumlarımız anlayış ve zihniyet yönünde 
kendisini eğitmelidir. Kavramları daha derin bir eğitim boyutu ile 
gündemimize alıp üzerine yoğunlaşarak, bir ikna herkes için 
geçerli. Bu yüzden bir eğitim sistemi yaratıp bir eğitim gündemi 
yapmalıyız. Bu temelde PAJK bünyesinde bir eğitim komitesi 
oluşturuldu. Tüm sahalarda bu yeni eğitim anlayışı oluşturulup 
kurumsallaştırmalıyız. Buda yeniden yapılanma paralelinde 
olmalıdır. Ara süreci yaşıyoruz. Bu arada iki karakter yaşıyoruz. 
Eski ve yeni arasında sıkışmış. Her ikisini de birlikte yaşıyoruz. 
Yeni paradigma ekseninde örgütlenmek için tempomuzu daha çok 
yükseltmeliyiz. Ağırlığımızı dışa verdik. Yeniden yapılanma 
ikinci planda kaldı. İkinci aşamada kaldı. Ön plana çıkmadı. Bu 
tempoda zayıflık, ağırlık yaşandı. PAJK’ın genel örgütlenme 
anlayışı için dış alanların görüşleri ve komitedeki arkadaşların 
görüşleri ortaya çıktı. Bir genelge olarak tüm güçlere dağıtıldı. 
Tüm örgüt ve kurumlarımızın bunu gündemlerine almaları 
gerekiyor. Oluşumun daha sağlıklı tamamlanabilmesi için önemli. 
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Oluşturulacak komitelerle ve yönetimlerin eğitim sistemlerini 
oluşturarak gündemlerinde ele almaları, tartışmaları gerekiyor. Bu 
temelde teşvik edici olunmalıdır. Bir oluşum oluşturduk. Örneğin 
PKK’nin yeniden inşasında da istenilen düzeyde bir destek 
verilmedi.   PAJK açısından da böylesi bir yetersizlik yaşandı. 
Bunun öz eleştirisi de verildi. Belki direk bir üye olma olmadı. 
Fakat gündeme alınıp yoğun tartıştırılabilinirdi. Dışardan ve 
içerden teşvik etme yaklaşımı olabilirdi. Bu çalışmayı da 
örgütleme de yetersizlikler açığa çıktı. Bu bakımdan bu oluşum 
tüm kadın hareketinin önünde önemli bir çalışma görevidir. 
Ortaya çıkacak başarı kadın hareketimizin yeniden yapılanması 
için önemli bir gerçekliktir. Belki Özgür Kadın Birliklerinin 
gündemi çok daha farklı olabilir. Ona da ayrı görüş getirilebilir. 
Genel kadın çalışmaları için kongrede tartışıp bir tüzük 
çıkardığımızda yeniden bir yapılanma süreci içerisinde 
olduğumuzu belirtmiştik. Kesin bir süreç belirmemiştik. 
Netliğimizi biraz tüzük oluşturmuştu. Kongrede bir tartışma 
ortaya çıkmıştı. Ama pratikte istenilen düzeyde çözüm açığa 
çıkmadığı gibi var olan sorunları gündeme alıp sonuç yaratma ve 
bir ön görüyü oluşturma gelişmedi. Genel kadın hareketi olarak, 
PAJK, YJA STAR, Kongre Gel, Özgür kadın birlikleri, kitle 
faaliyetleri bir yıl içerisinde Genel Kurultayda toplanması söz 
konusuydu. Fakat şimdi pratikte görülüyor ki bu yeterli değil ve 
yürütülmüyor. Çünkü yeniden bir yapılanma sürecindeyiz. Bu 
nedenle gündemimiz değişebiliyor. Gündem çok değişken. Tüm 
örgütlerimizin bir araya gelip bazı sorunları ele alıp, gelişmeleri 
takip edip, ortak tartışmalar yürütmesi gerekiyor. Pratik bunu 
somut açığa çıkardı. Biraz geç kalınsa da arkadaşlar bunun 
eleştirisini geliştirdiler. Önümüzdeki kurultay sürecine kadar da 
bir araya gelmemiz önemli. Çünkü süreç değişikliklere dolu içte 
ve dışta yaşanan gelişmeler var. gündemimize giriyor. Bu nedenle 
bir araya gelmek önemli. İhtiyaç temelinde arkadaşlar 
örgütlenmeye yönelik, çözüme yönelik formüller ortaya 
koyuyorlar. Bir mantığı da vardır. Fakat ben görüşümü şu temelde 
ortaya koymak istiyorum. Üç örgütlenmenin birbiri ile olan 
ilişkisini koyarken eşgüdüm anlayışı temelinde belirtmiştik. Bu 
süreçte bir parti modelini bu anlam da ön görmemiştik. 
Örgütlenmeye yönelik, örgütlenme ihtiyacını herkes kendi 
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zemininde yoğunlaşarak yoğunlaşmalarını oluşturup ya  bir arada 
paylaşabilir yada herkes kendi zemininde bir birine yansıtarak, 
taşırarak, paylaşabilir. Yalnız bu pratikte fazla yürütülmedi. Bu 
son süreçte, cihaz yoluyla ve bazı yöntemlerle tartışmaları 
yürütmeye çalıştık. Fakat eşgüdüm temelinde ne tür bir 
yoğunlaşma gerekiyor? Anlayış ne olmalıdır? Nasıl bir hareket 
gerekiyor? Bunları çok fazla tartışmadık. Kurultay sürecine kadar 
bir ortaklaşma gerekiyor. Çünkü kurultay da bir araya 
gelindiğinde çok farklı bir formülde ortaya çıkabilir. Kaldı ki 
Parti Önderliği Yüce Kadınlar Topluluğundan bahsediyor. Daha 
geniş bir oluşum. Ayrıca bunun için daha güçlü bir araştırma, 
yoğunlaşma gerekiyor. Bunun kapsamı nasıl olacak? 
örgütlenmesi nasıl olacak? vb boyutlarda tartışılması gereken 
yönler var. Görülen o ki tüm kadın çalışmalarının bir yerde 
toparlanması gerekiyor. Böylesi bir ihtiyacı yaşanılan 
pratiklerimiz somut açığa çıkardı. Kurultay sürecine kadar Yüce 
Kadınlar Topluluğu üzerine araştırma ve inceleme yapılması 
gerekiyor. Bunun için bir komisyon önerildi. Bende katılıyorum. 
Bu komisyonda tıpkı yeniden yapılanma komisyonunun 
hazırlıkları gibi tüm yönleriyle ele alınarak değerlendirilmeli. 
Nasıl örgütlenecek? Program- tüzüğü nedir? İşleyişi nasıl olacak? 
Bunların hepsinin netleşmesi gerekiyor. Bende komite değil fakat 
bir komisyon oluşturulması önerisine katılıyorum. PAJK, YJA 
STAR, Kongre Gel ve diğer örgüt kurumlarımız içerisinde bir 
komisyon oluşturulabilir. Bu komisyon PAJK bünyesinde de yer 
alabilir. PAJK bünyesindeki yoğunlaşmalar ile paralel bu çalışma 
yürütülebilir. Arkadaşların önerisi içinde, somut formül olarak  
kurultay sürecine kadar  genişletilmiş kadın koordinasyonundan 
ziyade PAJK, YJA STAR, Özgür Kadın Birlikleri (kitle 
çalışmalarımız ) Kongre Gel, birde PKK’nin yeniden inşası 
temelinde bu beş çalışma sahaları boyutunda eş güdüm temelinde 
herkes kendi çalışmalarında konumlanabilir.  Ayrıca sözcü olarak 
ta genel çalışmalardan sorumlu olabilirler.  Örneğin PAJK kendi 
içerisinde bir sözcü belirleyecek, YJA STAR kendi içerisinde bir 
sözcü belirleyecek, yeniden inşa kendi içinde bir sözcü, Özgür 
Kadın Birlikleri kendi içinde bir sözcü belirleyecek ve eşgüdüm 
temelinde insiyatif bu sözcülere verilerek kurultay sürecine kadar 
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böylesi bir oluşum ön görülebilir. Bu ne kongremize ters düşer 
nede pratik anlamdaki ihtiyaçlarımıza ters düşer diye 
düşünüyorum. Böylesi bir formül bana göre uygun olabilir. 
Eşgüdüm temelinde insiyatif verilerek ve her iki ayda bir dönem 
sözcüleri değiştirilerek böylesi bir oluşum ile çalışmalar 
yürütülebilir. Böylesi bir örgütlenme ile bu süreç yürütülebilir. 
Teknik imkanlar ile tartışmalar olabilir. İki üç ayda bir araya 
gelerek de tartışmalar yürütülür. İhtiyaç duyulduğu oranda 
tartışmalar genişletilebilir. Genelde de karar alışmıştı. Dört ayda 
bir genel  çalışmalar da zaten değerlendirilecek. Eşgüdüm 
temelinde de bu çalışma her iki ayda bir sözcü dönüşümü olarak  
yürütülebilir. Böyle uygun olacağını düşünüyorum.   
 
Zaxo Arkadaş;  Genel tartışmalardan sonuç olarak bir 
mekanizmanın olması gerektiği, tüm kadın hareketinin gündemini 
belirleyecek ve pratik koordine edebilecek bir ihtiyaç kendisini 
açığa çıkardı. Eşgüdüm temelinde birlikte bir çalışma, koordineli 
bir şekilde bir çalışma yürütme olması bir birini çok fazla red 
etmiyor.15 ark. denildi. Birde koordinasyonun 9 kişiden 
oluşmasına bende katılıyorum. Şimdi Viyan ark. İki ayda bir 
toplantı olursa doğalında bir kesim  arkadaşın toplantı dışında 
kalabileceğini belirtiyor. İstesek de istemesek de. Zaten iki aylık 
toplantılar olur. Dış sahaların çalışma raporları bu toplantıya 
aktarılır. Örneğin Suriye’den buraya iki ayda bir arkadaşların 
gelmeleri zor olur. Zaten çok geliş gidiş olduğu için arkadaşlar 
yakalandılar. Pratik sahalar açısından böylesi zorlanmalar 
sözkonusudur. Avrupa açısından da bu böyle. Ülke sahası içinde 
aynı. Sürekli 15 kişinin bir araya gelmesinin pratik işlevi çok 
mümkün olmaz. Sayı ne kadar çok olursa bende katılıyorum. 
Temsil etme ne kadar fazla olursa o kadar iyi olur. Fakat pratik 
işlevliliği ne kadar olur. Onu da düşünüyorum. Nuda arkadaşa 
bende katılıyorum. Dokuz kişi olur. Hafta da bir toplantı cihaz 
yolu ile olabilir. Herkes kendi görüşlerini belirtir. Bu biçimi ile 
olursa iki arkadaş PAJK’tan olur. Zaten yeniden yapılanmanın 
çalışmaları buradan yürütülüyor. Hem de ÖKB nin perspektifleri 
buradan çıkarılıyor. Özgür Kadın Birlikleri sosyal komite 
üzerinden yürütülür. Siyasi komitede kadın kolu  tüm parça 
örgütlenmeleri ile doğalında bir görüş alış verişi içerisindedir. 
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Aynı zamanda YJA STAR, örneğin bir kısım arkadaş bu tarafta 
bir kısım arkadaş diğer tarafta bu nedenle iki arkadaş olursa daha 
sağlıklı olur. Sahanın tüm durumunu yansıtmak açısından önemli. 
Toplantılar olduğunda da bir arkadaşın görüşünden ziyade iki 
arkadaşın görüşü olursa daha iyi olur. Sağlıklı olur.  Bunu geçmiş 
süreçteki deneyimlerimiz de gördük. Sahanın görüşlerini 
yansıtma noktasında, var olan sorunları aktarma noktasında 
önemli. Ayrıca toplantı sonuçlarını çıkan biçimde pratikleştirmek, 
yürütmek ve takip etmek noktasında böylesi bir sayı uygun olur. 
Beş kişi çok azdır. Fakat on beş kişide çok fazla olur. Bu biçimde 
bence dokuz kişi olursa iyi olur. İki ayda bir toplantı olur. Ayrıca 
hafta da bir tekmil veya birlikte gündem belirleme, var olan bir 
sorunu birlikte tartışma olur. Ve bu temelde herkes kendi 
sahasının çalışmaları açısından muhatabını gösterir. Her şeyin 
onlarda kilitlenmesi gibi bir şeyde değil. Yoğun çalışma yürüten 
sahalarımız var. Doğalında PAJK sistemi var. PAJK 
koordinasyonun üç günde bir tekmilleri var. Ayrıca her üç günde 
bir hafta sonu da bir araya geliyorlar. PAJK koordinasyonunun 
görüşünü o arkadaş olduğu gibi aktarır. Ayrıca komitelerde yer 
alan bayan arkadaşlar ve yönetimler de her hafta,  koordinasyon 
sistemi gibi  haftalık bir araya gelirler. Bayan arkadaşlarında 
haftalık tekmil sistemleri olmalı. Xınere için böylesi bir şeye 
ihtiyaç var. YJA STAR’ın meclisleri var. Bağlantıları oluyor. 
Doğal olarak siyasi komite alanlar ile sürekli bağlantı 
içerisindedir. Tüm çalışmalar dolayısıyla oraya kanalize olur. Bir 
veya iki arkadaşın salt görüşü aktarılmaz. Mutlak anlamda üst 
mekanizma güçlü bir şekilde oluşturulmalı. Haftalık tekmillerden 
önce tüm arkadaşların belirlenen görüşleri bu tekmil gündeminde 
yer almalıdır. Sadece bir kaç arkadaş ile bazı şeyleri belirlemek 
yetmez. Böyle bir çok şeyinde önü alınmış olur. Çünkü dokuz kişi 
de yetmez. Fakat bu biçimde tüm çalışma sahalarının görüşleri 
oraya kanalize edilir. Bu şekilde perspektifi de ortaya çıkar. 
Örneğin üzerine tartışılması gereken bir konu içinde oradaki 
tartışmalar ile gerekenler tespit edilir. Mesela PAJK, Yüce 
Kadınlar Topluluğunun tartışılmasını önerir. Buda oradaki 
arkadaşların aracılığı ile tüm alanlara yansıtılarak gündeme alınır. 
Ve tartışılır. Böylesi bir koordinasyon rolü olur. Eşgüdüm 
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temelinde sorunlar da böylece tartışılmış olur. Kimse kimseden 
üstün de olmaz. Herkes koordinasyonda eşit bir biçimde yer alır. 
Her iki ayda bir yer belirlenir ve bu temelde toplantı olur. 1. 
kurultaya kadar önemlidir. Ayrıca arkadaşlar Yüce Kadınlar 
Topluluğunun oluşumundan bahsettiler. Şimdi PAJK da yeniden 
yapılanma çalışmaları yürütülüyor. Orada ideolojik çalışmalar 
için komiteler var. Eğitim ve basın içerisinde yer alıyor. Tüm 
yeniden yapılanma çalışmaları burada toparlanıyor. Bana göre 
yeniden yapılanma komiteleri içerisinde Yüce Kadınlar 
Topluluğu içinde bir komisyonun oluşturulmasıdır. Üyeleri 
sadece bir sahadan gelmeyecek. Uygun bir biçimde PAJK 
insiyatifinde komisyon çıkabilir. Nasıl ki yeniden yapılanma için 
PAJK’da genelge çıktı. Ve tüm alanlara gönderildi. Alanların 
görüşleri alındı. Ve daha sonra alt birimleri oluşturuldu. Yani bu 
biçimde tüm sahaların görüşleri alınabilir. Geçmiş süreçte PAJK 
böylesi bir mekanizma oluşturdu. İletişim konusunda görüş alış 
verişinde belli yetersizlik oldu. Fakat şuanda  alanlarla  böylesi 
bir iletişim durumu sözkonusudur. Yüce Kadınlar Topluluğu 
içinde böylesi bir komisyon belirlensin. Bu komisyonda yeniden 
yapılanma çalışmaları içerisinde yürütülebilir. 1. kurultaya kadar 
olabilir. Her iki aylık toplantı da bu komisyon çalışmasının 
aktarımı olabilir. Bu biçimde düzeyi ve çalışma tarzının takip 
edilme durumu olur. Koordinasyonun Yüce Kadınlar Topluluğu 
hakkındaki komisyon çalışmasını takip etme görevi olur. Basın 
için Viyan ark. belirtti. Bende önemli buluyorum. Kongre Gel 
basını var. Bayan arkadaşlar orada da yer alıyorlar. Ayrıca PAJK 
içerisinde de kapsamlı bir proje oluşturuluyor. Temsilci olarak 
katılan arkadaş doğal olarak basın çalışmalarını da bu biçimde 
temsil etmiş olacak. Güçlendirmek içinde önümüzdeki süreçte 
gündemimize koymamız gerekiyor. Basın çalışmaları  
temsilcisinin de  koordinasyonda olması gerekiyor. Bunları daha 
çok düzenlemede göz önünde bulundurabiliriz. Basın boyutunda 
kendimizi dışa yansıtmamız bizim için önemli. Bunları da bu 
biçimi ile çözebiliriz. Tüm yönleri ile olmasa da birinci kurultay 
sürecine kadar yaşanan sorunlarımıza cevap olabilir. Zaten esas 
noktalar resmiyet boyutuyla kongrede birinci kurultayda 
netleştirilir. Daha çok bu biçimi ile formüle edebiliriz. 
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Leyla Arkadaş;  Çoğunlukla katılıyorum. Tekmil ayrıca toplantı 
için iki ayda bir olmasına katılıyorum. Dört ayda bir de genel tüm 
çalışmalar boyutunda  diğer arkadaşların temsilini bulması için 
bir toplantı yapılırsa iyi olur. 
    
Ronahi Arkadaş;  Koordinasyonun ismine eşgüdümlü 
koordinasyon diyebiliriz. Onun dışında Yüce Kadınlar Topluluğu 
için öyle bir çalışma gerekiyor, fakat bizim yapılanma komitesi 
olarak nitelik ve nicelik sorunumuz var. Bu yüzden o komitedir, 
Önderlik komitesidir, basın komitesi, eğitim komitesi ve bu bir 
ideolojik çalışma. Şimdi bu bileşim yetersizdir. Oluşturulacak 
komisyon yapılanma komitesine bağlı bir biçimde yürütülebilir. 
Bu komiteyi oluştururken diğer alanlardan bir güç takviyesi 
yapmak gerekiyor.YJA Star, Kongra Gel  belki  mevcut sayısı 
yetmiyor  ama o da olabilir. Yani salt oranın çok altından 
kalkamayacağını düşünüyorum. Çünkü oranın birleşimi de belli, 
bu destekle yeni bir komisyon oradaki arkadaşların da katılımıyla 
oluşturulabilir. 
   
Dilan Arkadaş;  En son heval Zaxo’nun da formüle ettiği biçime 
ben katılıyorum. Yani belirtilen sayılar şeklinde 8 oluyor. Kongre 
Gel’de üç komite yer alıyor. Bir sosyal komite, siyasi komite bir 
de ekoloji komitesi. Sosyal komitede başkanlık kurulundaki 
arkadaş, siyasi komitede ki arkadaş yine ekoloji komitesindeki 
arkadaş olursa böylece sayı 9 a tamamlanmış olur. Koordinasyon 
kendi içinde tabi eşgüdümlü çalışır. Yani arkadaşların hemen şu 
kaygısı olmamalı; merkezileşiyor muyuz. Yürütme şeklinde 
oluyor gibi. Ama kadın koordinasyonu şeklinde isimlendirmek 
daha iyi olur. Kendi içinde zaten eşgüdümlü çalışır. Sistemine 
ilişkin ben katılıyorum. 
  
Asya Arkadaş;  Bence kadın hareketi koordinasyonu olabilir. Şu 
anda Yüce Kadınlar Topluluğu diye bir topluluk da oluşmuş 
değil. Genel hareketi bağlayan bir koordinasyondur. Bütün 
çalışmalar kendi içinde sonuç itibariyle özerktir. Kendi 
çalışmalarını kendileri yürütürler. Özellikle o iki aylık toplantılar 
açısından, diğer çalışmalar açısından da kararları alabileceği, yani 
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salt değerlendirme perspektif değil, bunu da yapacak ama diğer 
çalışmalara ilişkin gereken düzenlemeler diyor arkadaşlar, kadro 
kaydırmadır hareketin bir bütünen ihtiyaçlarını gözeten bir 
yaklaşımla yürütmesi açısından bir koordinasyondur. Sonuç 
itibariyle toplantılarını yapar, planlamasını çıkarır, uygulama 
noktasında ve bu planlamaların takibini gözetir, eksiklikler 
çıktığında müdahale eder. Böyle bir rolü var yani fakat bana göre 
eşgüdüm biraz daha aşan bir şeydir. Bütün çalışmaları birlikte 
yürüten, götüren bir bileşimdir. Yani benim eşgüdümü 
algıladığım tarzıyla eşgüdüm sağlanır. Bir araya gelirler ama çok 
birbirini bağlayıcı karar alamazlar. Bu biraz daha onu aşan bir 
şeydir biraz daha bağlayıcıdır. Daha bağlayıcı bir mekanizmadır. 
O açıdan kadın hareketi koordinasyonu olabilir. Şu anda .... 
olmadığı için ilerde artık neye dönüşür önümüzdeki dönemde 
netleşir. Çerçeveye katılıyorum Kongre Gel den arkadaşların 
belirttiği tarzda olabilir PKK, PAJK ve  YJA Star yani bütün 
hareketi kapsıyor. Kendi içlerinde zaten mevcut işleyişleri var. 
sistemleri var ve hepsinden gelen verilerin toplandığı ve bunun 
üzerinden tartışmanın yürütüldüğü, gereken perspektiflerin 
çıkarıldığı, gereken düzenlemelerin yapıldığı bir mekanizma olur. 
Ortak bir mekanizma olur. Arkadaşların önerisine katıldığımı 
belirtmek istiyorum. O dört aylık toplantı sistemi de yerindedir. 
Böylesine bir bileşimle hatta gerekirse daha geniş yani bu bütün 
çalışma sahalarını kapsayan bir birleşimle, yapı düzeyinde 
arkadaşların da katıldığı, toplu tartışmaların yürütüldüğü 
toplantılar daha önce şubat toplantısında da değerlendirilmişti 
böylesi bir bileşimle yapılmıştı ve verimliydi. O anlamıyla bu tür 
toplantıların süreklileşmesi bu yönlü bir karar da çıkmıştı. O 
toplantının da bir kararıydı o anlamda yararlı olabilir. Sonuç 
itibariyle bütün arkadaşlar sanıyorum hem fikir böyle bir ihtiyaç 
var. Anlayışta da  olsa, ideolojik boyutta da olsa, sonuçta belli 
tedbirlerin geliştirilmesi noktasında bir mekanizmanın 
oluşturulmasının gerekliliği açığa çıkıyor. İşte Kongre Gel kadın 
koordinasyonu da var. Bu da artık kendi içinde parçalı bir 
durumda, şu anda iki temel alanda mevzilenmiş şekilde hareket 
edecek onunda kendi toplantısına tabi olmak durumunda yani bu 
toplantıya o toplantıların sonuçlarıyla gelinmek durumunda. 
Çünkü değişik komiteler değişik alanlarda üstlendiler. 
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Mekanizmayı da daha yeni yeni oluşturmaya çalışıyorduk. O da 
bir karardı. O kararı da bertaraf etmeden bir diyalog oluşturulması 
kadın arkadaşlar açısından bir ihtiyaçtır.  Parçalılık var, öyle bir 
mekanizmada zaten buna paralel gelişmek durumunda.  Hepsinin 
sonuçlarını kendi bünyesinde toparlayan bir mekanizma. Bir 
perspektif gücü. Arkadaşların görüşleri genel anlamda bu temelde 
yani bir mekanizmaya ihtiyaç olduğu açık. Örgütsel boyutları dile 
getirildi. Değişik görüşler var ona ilişkin, eğer arkadaşlar 
tartışmayı yeterli görüyorlarsa anlayış boyutunda, teknik sistemi 
daha ayrıntılandırabiliriz. Yani böyle bir mekanizmayı 
oluşturmanın kararını şu anda çıkartırsak arkadaşlar bir araya 
gelirler bunun tekmil sistemi nasıl olabilir daha ayrıntılı ele 
alırlar. Genel anlamda arkadaşların bu toplantıda açığa çıkardığı 
boyut; en azından iki aylık bir toplantı sistemine kavuşması. 
Haftalık en azından cihaz bağlantılarıyla bütün alanlarda 
yürütülen çalışmaların tekmilinin alınması, o tür görüşler çıktı, 
daha da ayrıntılandırılabilir. Oluşacak bu bileşimin artık kendi 
içindeki planlamasıdır. Bizim açımızdan yani bu toplantının 
yapması gereken bu bileşimin kararlaşmasıdır. Bileşenleri tespit 
etmesidir sayıyı tespit etmesidir. İhtiyaçlarda konuldu. Hem geniş 
toplantı boyutu iki aylık dört aylık toplantılar buna bir itiraz da 
yok. Bunu böyle daha somut ayrıntılı bir biçime dönüşmesi, kendi 
toplantısında açığa çıkacak bir şeydir. Eğer farklı bir şey yoksa 
sayılara ilişkin değerlendirebiliriz ve o şekliyle bu gündemi 
tamamlayabiliriz.  
 
Çiğdem Arkadaş;  Bilmiyorum herkes anladı ama ben pek fazla 
anlayamadım. Yani bana göre örgüt modellerimiz, komitelerimiz, 
komisyonlarımız ihtiyaçlara göre açığa çıkıyor. Yani şu anda 
bizim yaşadığımız temel sorun bütün çalışmalar arasında 
eşgüdümün yaşanmadığı ihtiyacının açığa çıktığı yani eşgüdüm 
koordinasyonu şeklinde ben de düşünmüştüm. Fakat Asya 
arkadaşın anlattığından ben daha farklı bir şey anladım. Sanki 
heval Dilan’ın da dediği gibi şimdi eski PJA  meclisi vardı, birde 
onun yürütmesi vardı. İşte bu yürütme her alanda görevlendirilir 
yani biraz ona benzer bir şey oldu. Tam karşılamaz çünkü asıl 
sorun koordinasyon sorunudur. Yoksa her tarafta örgütlülüğümüz 
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var. şöyle yada böyle işliyor. Birbirinden haberdar olma, 
birbiriyle görüş alış verişi, perspektif yani herkesten her taraftan 
çıkabilecek bir perspektif yani sadece perspektif de değil çıkacak 
perspektiflerin karşılıklı alışverişi ortaklaştırılmasında bir şey var. 
Hem yani o mekanizmanın, sistemin tam oturtulamaması hem de 
temelde bana göre kadının birbirine yaklaşımından. Şimdi bunun 
giderilmesi gerektiğinde hepimiz hemfikiriz. Bu anlamda 
özellikle koordinasyonu sağlayacak bir oluşum olmalı, yoksa bu 
bahsettiğimiz şey genel bütün harekete perspektif verme gücü 
olamaz. Yoksa yine hep böyle düzenlemeler, işte tali şeyler kendi 
çalışmalarından alıkoyar. mesela bir arkadaş yada iki arkadaş, 
yani arkadaşların ilgilenmesi gereken o kadar çok farklı şey var ki 
eylemselliklerden tutalım, eğitimler, yaşam tarzları. 
Yoğunlaşması gereken, üretmesi gereken inşa komiteleri öyledir. 
Siyasi çalışmalardır, sosyal çalışmalardır bu anlamda orada yer 
alacak arkadaşların koordine, perspektif  sayı olarak da çok fazla 
yeterli olmaz, daraltır. Zaten her taraftaki arkadaşlarda biraz kendi 
çalışmasını biliyor. YJA Star’da bu kadar arkadaş var, Avrupa’da 
bu kadar arkadaş var. çalışmalarını biliyorlar. Biraz 
yapamadığımız nedir? Alış- veriştir, koordinasyondur. Bunun 
dışında bizim zaten kongremizde oluşturduğumuz PAJK 
koordinasyonu var. PAJK koordinasyonunu kongrede vermiş 
olduğumuz misyonun biraz dışında tutma gibi oluyor. Böyle bir 
sakıncası da var. kurultaya kadar bu türlü yoğunlaşmalar olabilir. 
Çıkan sorunlarda tartışmalar ve netleştirme olabilir o açıdan o 
döneme kadar eşgüdüm koordinasyonu olmalı diyorum. Bu 
arkadaşlardan çok perspektif bekleyelim, aman herkes gözünü 
oraya diksin, bir iş olacaksa her şeyi o arkadaşlara bağlıyalım, 
bütün kararları, destekleri oradan alalım çok fazla doğru olmaz. 
Koordinasyon çalışması tabi ki basit bir çalışma değil. Bütün 
çalışmaları bir arada eşgüdümlü sağlamak, fikir alışverişini 
ortaklaştırmak gibi bir misyonu var. Eski alışkanlıklarımızı da 
aşamadık; eski bu beklentili ruh hallerine, bu merkezi yada 
yukardan aşağıya perspektif şeyini getirecektir. Halbuki ihtiyaç 
tabandan yukarı doğru olabilmeli. Yani temel rolü eşgüdüm 
olabilmeli. 
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Asya Arkadaş;  Çok farklı şeyler tartışılmıyor heval. Kavramlar 
üzerine takılmayı kişi olarak çok anlamlı bulmuyorum. Ancak bu 
hareketi koordine edecek bir güce ihtiyaç var. Arkadaşlar mevcut 
düzenlemenin, alınan karar düzeyinin üç gündür bir çok boyutunu 
tartıştılar. Ve bu ihtiyaçtan hareketle böylesi öneriler gelişti. 
  
Tekoşin Arkadaş;  Ben önerimi yaparken koordinasyon olarak 
belirttim. Koordinasyonu eski yönetim tarzı olarak zaten 
algılamıyorum. Yani koordinasyon eşgüdümlü çalışan bir 
organdır. Koordinasyon demek bir çok çalışmanın kendisini 
temsil ettiği organ demektir. Yönetim organı demektir. O 
anlamda ismini koordinasyonda koysanız başka bir şeyde 
koysanız eğer  eşgüdümü işletmezse işlevini yerine getirmemiş 
olur. Ben koordinasyonu böyle algılıyorum. Koordinasyon bütün 
çalışmalardan çıkıp arkadaşlar belirttiler ya; PAJK tan iki kişi, 
İnşadan iki kişi, Kongre Gel’den iki kişi sabit olarak bir yere 
geçecek, kendi çalışmalarının dışına çıkacak, oradan bütün 
hareketi yönlendirecek. Ben öyle algılamadım. Öyle algılanmışsa 
yanlış algılanmıştır.  Dediğim gibi koordinasyon şudur. Yani 
kurumun temsilcisi bir veya iki kişi sayısı belirlenir. Gelir 
kendisini o organda temsil eder. Kendi işinin başındadır. 
Koordinasyonun sağlıklı işleyebilmesi için bir çalışma 
periyodunun oluşması gerekir. Fakat niye şimdi ben eşgüdüm şeyi 
demedim. Çünkü eşgüdüm organı derken bütün çalışmaların 
görüş alışverişinin yapıldığı yer olarak ele alıyorum. Ama 
koordinasyon bütün çalışmaların aktığı ama oradan da bir 
kararlaşmaya gidilip tekrardan çalışmalara aktığı olarak 
algılıyorum. 
Bütün çalışmaların bütün görüşlerin aktığı koordinasyonda 
çıkacak kararlar bütün örgütleri bağlar. Bunu netleştirmek 
gerekiyor. yoksa sadece birbirimizle ilişki halinde veya sadece 
ilişkileri sağlayan görüş alışverişini sağlayan tarzında olacaksa 
bunu zaten yaptık bu süreçte. Ama ortak kararlara ulaşamadık. 
Cihazla da ilişkilerimiz vardı, burayla da ilişkilerimiz vardı. Ortak 
kararlara ulaşamıyorduk. Şimdi ben asıl ihtiyacın ortak karara 
ulaşma olduğunu düşünüyorum. Yani koordinasyon o anlamda 
önemli ama arkadaşların belirttiği tarzda tabi ki değil. Çalışmanın 
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dışına çıkacak oradan yönlendirecek. Öyle değil  koordinasyon 
olmaz, daha farklı adlandırmak gerekiyor. Yürütme tarzı gibi 
olur. Onun için şey yapmak gerekiyor. arkadaşlar dört ay dedi ben 
çok anlamadım. Böyle bir oluşumun toplantısı için mi deniliyor. 
Böyle bir oluşumsa ben katılıyorum. Diğeri için ben iki ay 
önermiştim. Hatta daha da indirebilirsek iyi olur. Koordinasyon 
toplantılarının periyodunu oldukça sıklaştırmak gerekiyor. Çünkü 
gerçekten çok hassas bir süreç. Bizim güncel sorunlara çok daha 
hızlı politika belirlememiz ve ortak hareket etmemiz gerekiyor. O 
anlamda koşullar el verdiğince sık yapılmalı, arkadaşlar tartışırlar 
artık bir ay da olabilir. Diğer toplantı için dört ay olabilir. İçerik 
olarak eşgüdüm toplantısıdır. Ama bir karar organı olduğu için 
koordinasyondur. Fakat hareketin diğer mesela Yüce Kadınlar 
Topluluğu oluştuğunda o zamanki hareketin koordinasyonu mu 
olur, başka bir şey mi olur, o zaman tartışılır. Komisyonu 
belirleriz artık o komisyon  modeli için öneriler gerçekleştirir 
kongrede netleştirilir. Ara formül olarak. 
 
Asya Arkadaş;  Şu kaygılar anlaşılır; tabi geçmişte bir sistem 
uygulandı. Bu sistem de belli tıkanmalar yaşandı. Belli 
zorlanmaları yaşadık tekrar eskiye mi dönüyoruz. Genel 
toplantıda bu tartışma yürütüldü ama genel anlamıyla açığa çıkan 
bir ihtiyaç. Ortak kararlara dönüştürmek ve bu perspektifi sadece 
8 -9 arkadaş çıkarmıyor. Ayrıntılı anlatmaya çalıştık. Kendi 
öncesinde yürütmesi gereken toplantılar, çalışmalar var 
sonuçlarıyla bir irade yani tartışma düzeyini yansıtıyor o 
toplantıya. Kişisel değil bir çalışmanın sonucunu yansıtıyor, bir 
alanın sorunlarını yansıtıyor. İhtiyaçlarını yansıtıyor. O nedenle 
bireysel düzeyde katılımlar değil. Çalışmanın temsili düzeyinde 
bir katılım olduğu için, o çalışmanın ihtiyaçları düzeyinde bir 
katılım olduğu için bireysel bir durum sözkonusu değil ve 
özellikle her çalışma sahasından iki arkadaşın olması o çalışmaya 
ilişkin bireysel yansımaları da engeller. Önderliğin özellikle son 
dönemde partilere ilişkin, diğer çalışmalara ilişkinde mesela 
PKK’nin yeniden oluşumuna  ilişkin de belirttiği yeni şeyler var. 
“Koşulları varsa ikili görevlendirmeler olabilir” diyordu. İkili 
yönetimler düzenlenebilir. Bu tekleşmenin önüne geçilmesi 
noktasında bir tedbir. Bu anlamda bir tedbire bizim de ihtiyacımız 
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var diye düşünüyorum. O açıdan birey temsilleri yok. Yada 
bireylerin salt görüşleri ile bir hareket yürütülmüyor. Zaten herkes 
kendi çalışmasını yürütücüsü pozisyonunda. Ama bütün bunları 
ortaklaştıran ve genel perspektif üreten bir mekanizma. Böyle bir 
mekanizmaya da bir ihtiyaç var. Geçtiğimiz dönemde PAJK 
boyutunda yürütülmeye çalışıldı. Fakat yaşadığımız sorunlar, 
anlayış düzeyinde v.b tartışıldı. İki gündür tartışıyoruz. Bu 
nedenle böylesi bir  kapsayıcılık düzeyi açığa çıkmadı. Ve bunu 
kendisini içerisinde gördüğü, içinde hissettiği, aynı hissettiği bir 
mekanizmaya dönüştürme ihtiyacından hareketle tartışıyoruz. 
Çok farklı görüşü olan arkadaş yoksa eğer bu konuyu. Yani 
Eşgüdüm veya koordinasyon çok birbirini dışlayan şeyler değil. 
Ama aynı zamanda bir koordinasyon düzeyinde ele alındığında 
bağlayıcı kararları alabilen bir mekanizma. Ben böyle 
algılıyorum. İhtiyaçlara göre düzenlemeleri yapabilen bir 
mekanizma. Sadece dirsek temasında, sadece ortak görüş alış 
verişinde bulunmuyor. Bağlayıcılıkları var. Ve bizim özellikle bu 
dönemde hareket açısından bağlayıcı mekanizmalara ihtiyacımız 
var. Eğer gerçekten belli bir anlayış düzeyi bizde yaşanmış 
olsaydı, belli bir anlayış düzeyini yakalamış olsaydık, 
sorunlarımız yaşanmamış olsaydı, bir eşgüdüm de belki bu süreci 
kurtarabilirdi. Ama geçtiğimiz sürecin kritikliği ve açığa çıkan 
anlayış düzeyinde yetersizlikler, bazı şeylerin insafa 
bırakılamayacağını gösterdi bizler açısından. O nedenle bağlayıcı 
platformlara ihtiyaç olduğundan hareketle böyle bir şey gelişti. 
Çok farklı görüş belirtmek isteyen arkadaş yoksa heval sayıları 
netleştirebiliriz. Çünkü değişik şeyler çıktı. Bazı arkadaşlar 15 
diyor. Bazı arkadaşlar 5 diyor. Bazıları 9 diyor. Ona göre bir 
netliğe gitmek gerekiyor. İsmi de konulmayabilir. Ama böyle bir 
mekanizma sonuçta. Bu rolü olan bir mekanizma; artık adını ne 
koyarsak koyalım, ihtiyaçtan hareketle böyle bir mekanizmanın 
gerektiğidir. Ama geniş kapsadığı için, çünkü bir parti biraz daha 
ideolojik boyutunu kapsıyor. Askeri sahadır. Partiler özellikle 
PKK ve PAJK açısından daha çok ideolojik. Kitlesel, siyasal 
sahası var. aynı zamanda askeri sahası var. Hepsini kapsayan 
şeyin adı harekettir. 
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Ronahi Arkadaş;  Pratik ihtiyacın ortaya çıkardığı bir 
mekanizma. Bunu hepimiz dile getiriyoruz. Buradaki platform 
açısından da belli bir bileşim var. Fakat biz hep şöyle bir sorunu 
yaşıyoruz. İkna sorunu. Sorun burada bence örgütlerin yönetim 
temsili olarak bulunmak değil. Gerçekten buna ikna olabilmektir. 
Bu toplantı da biz en fazla şöyle bir karar alalım. Bu ara boşluğu 
dolduracak bir mekanizmaya ihtiyaç var. 
yani bu da toplantının görüşü olarak çıkabilir ama bunu karara 
bağlamayalım. Bu yüzden her güç bulunduğu saha da kadın yapısıyla 
bir tartışma yürütsün. Kısa zamanda bu tartışma yürütüldükten sonra 
bunun üzerinden karara bağlanabilir. Böylesi kararlarda genel bütün 
yapısının kararını önemli buluyorum. Bu ihtiyaç toplantının bir 
görüşü olarak çıkabilir. Yani şey anlamında algılanmasını 
istemiyorum. Süreç çok kritik çok hassas bu kadar mı karar almakta 
zorlanıyorlar değil. Bir takım şeyleri de hemen aceleye getirmeden 
gerçekten  pratikte de oturabilmesi açısından. Bütün kadın gücü 
zaten burası da bir temsil düzeyini ifade ediyor, ama en azından 
kendimize bir hafta tanıyıp bayan arkadaşların katılımını sağlamaya 
olanak sağlayabiliriz. 
Asya arkadaş;  Biz bundan önceki toplantıda kongre düzeyinde 
kararlar aldık. Bir çok kararı değiştirdik yeni bir örgütlenme 
modeline gittik. Kritik bir zamandan geçiyoruz. Zaman faktörü 
önemli. O kararları alabilecek yetkili bir mekanizmaydı ve bu da 
benzer bir bileşimdir. İkna olmayan arkadaşlar varsa arkadaşlar 
yine tartışabilirler. Yani bundan bir hafta sonra böyle tartışma 
yürütecek bir çok arkadaşı bu alanda bulamayabiliriz. Arkadaşlar 
çalışma sahalarına gidecekler tekrardan bir hafta sonra başka bir 
toplantı yapmak üzere arkadaşları buraya çağıramayız. İhtiyaçlar 
var süreci o anlamda bırakamayız yani. Arkadaşlar gitmeden 
ortak bir mekanizmanın oluşması daha sağlıklı olabilir. Zamana 
erteleyeceğiz bir süre tartışacağız. Doğru demokrasi bütün 
herkesin ikna olması çok çok iyi ama artık ikna olmayanlarında 
kendi sorunlarıdır yani. Buradaki kararlar bağlayıcıdır artık bunun 
dışına çıkan varsa o ayrı bir ele alma konusudur. Yani bir hafta on 
gün gibi bir zamana yayarsak heval, benzer bir bileşimi bir araya 
getiremeyiz. koordinasyonu toplamak zorlaşır.  
Şafak arkadaş; Genel toplantıya katılırken arada yürüttüğümüz 
bazı tartışmalar vardı böyle bir sonuca ulaşmıştık. İki üç gündür 
yürütülen tartışmalara katılmadım ama ikna olunmayacak 
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düzeyde  bir karşıtlık görmedim. Bütün arkadaşların görüşleri bir 
noktada birleşiyor ki, genel toplantı sürecinde aralarda 
yürüttüğümüz tartışmalar yada işte çalışmalar itibariyle 
yürüttüğümüz  tartışmalardan da açığa çıkan sonuç bu. Pratik 
olarak da çok gerçekçi değil hani  böyle bir tartışma olsaydı 
arkadaş  yapısının görüşünü alıp gelseydik belki olabilirdi. Öyle   
bir uygulamaya gitmek hem toplantının mesela temsiliyeti 
açısından çok gerçekçi olmuyor. Birde pratik uygulama koşulu  
yok. Örneğin  YJA Star açısından bir eyaletin bayan yapısının 
görüşünü bile almak bir aylık zamanımızı alacaktır. Her eyaleti 
sadece bir kamp temsil etmiyor. En az beş bölük var bunları 
gezmek bile en az  bir ayı alacaktır. Şu anda çok geniş bir alana 
yayılmışlar. Pratik olarak onu uygulama koşulumuz da yok. 
Zaman kaybına da yol açıyor. Bir toplantının da öyle bir 
temsiliyeti de var. Arkadaşların kaygılarına  ilişkin ben kişisel 
olarak bir karşıtlık görmedim. Çelişen bir yaklaşımda görmedim, 
sonuç itibariyle boşlukların getirdiği bir ihtiyaçtı ve böyle ara bir 
formülle gidermeye çalışıyoruz. Ben getirilen öneriye 
katılıyorum. Birde toplantı açısından onu kararlaştırma gücü var. 
  
Kavenda arkadaş; Katılıyorum. Toplantılara gelmeden önce 
mümkün oldukça arkadaşların görüşlerini ortaklaştırmak ve 
kararları onun üzerinden almak çok daha ikna olunmuş ve 
uygulama sahasını da güçlü tutacaktır. Bu elbette bundan sonra 
temel alınması gereken bir durum. Yani bu durum için 
arkadaşların formüle ettiği biçimiyle  katılıyorum. Yalnız yeri 
gelmişken şunu da söyleyeyim; çünkü görüşme notları 
tartışılırken arkadaşların buna ilişkin görüşleri de vardı. Bütün 
çalışma sahalarından gelen arkadaşlar olduğu içinde söylüyorum. 
Görüşme notları tartışıldığında Önderliğin önerdiği bazı şeyler 
var mesela o konularda bileşimlerde biraz daha tartışılma 
boyutunu şey yapmak lazım. Yani güçlendirmek lazım. Bu 
konuda arkadaşların görüşlerini daha  somutlaştırmak, sürekli bu 
toplantılara akıtmak bence biraz daha Önderliğin sunduğu 
görüşlerin, önerilerin büyük bir çoğunlukla ve daha fazla 
uygulanabilirliği açısından çok önemli bir yöntem.  Akademi 
bileşiminin bu konu da bir görüşü vardı yani yeri gelmişken 
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arkadaşların görüşü ki kendimde bu görüşe katılıyorum. Bundan 
sonra çok özenle üzerinde durulması gereken, benimsenmesi 
gereken bir durum. O açıdan  mevcut durumlar 17 aralığa kadar ki 
süreç içine girilecek çok yoğun bir faaliyet durumundan kaynaklı. 
Belki şimdi bunun olanağı yok ama bundan sonra özellikle kadın 
çalışmaları, kadın yönetimleri açısından çok temel bir yaklaşım 
olarak önümüze koymamız gereken ve pratikleştirmede de biraz 
daha seri olmamız gereken bir durum. yani gelirken her arkadaş 
toplantıya mümkün mertebe ulaşabildiği bütün arkadaş yapısının 
özelliklede Önderliğin görüşme notlarındaki görüşleri, önerileri 
konusundaki somut ve net görüşlerle gelebilse toplantı 
bileşiminin alacağı karar açısından sağlıklı olur. 
 
Asya Arkadaş; Bu öneriye göre burada bir karara ulaşmayalım 
yaklaşım olarak açığa çıksın fakat yapı düzeyinde tartışalım o 
anlamda belli bir ikna, belli bir içselleştirme yaşansın ona göre bir 
hafta on gün bir zaman belirleyelim tartışmaların sonuçlarını 
toparlayarak ona göre kararlaştıralım bir yaklaşım. Bu bir 
yaklaşım da buna gerek yok. Buradaki bileşimin bir temsil düzeyi 
var. Bu düzeyde bir kararı alabilir. Ciddi bir ikna sorunu da yok 
bu tarzda. O anlamda heval Ronahi’nin önerisini biz oylayacağız. 
Diğer tartışmalara geçeceğiz.  
Oylama sonucu : bu öneri kabul edilmedi. 
  
Sülbüs Arkadaş; Ben önerimi her çalışma sahasından 
arkadaşların katılması üzerinden yapmıştım bu anlamda 9 kişilik 
öneriye bende katılıyorum. 
 
Asya Arkadaş; O zaman önerileri iki öneri temelinde oylamaya 
sunuyoruz. onbeş ve dokuz kişi olarak.  
(Sayıya ilişkin oylama yapıldı: dokuz kişi kabul edildi.) 
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b) ÖKB nin Sahalardaki Durumu ve Çalışmaları: 
 
Asya arkadaş; Şimdi diğer gündem maddesine geçiyoruz. Özgür 
kadın birlikleri üzerine olan gündem maddesi parçalarda ve diğer 
sahalarda yaşanan sorunlar ve durumlar üzerine tartışma 
yapacağız öncelikle Türkiye’den gelen arkadaşlar bilgilendirme 
yapacaklar sanırım. 
    
Kardelen arkadaş; Tabi biz Türkiye’deki çalışmaları aktarırken 
sadece  siyasi parti çalışmalarının aktarımıyla sınırlı tutmak, ne de 
sadece özgür kadın birliklerinin şu anki durumuyla sınırlı 
aktarımla biraz bütünlüklü aktarımın buradaki bileşen açısından 
da daha olumlu olacağını düşünüyoruz. Şimdi biliyorsunuz 
Türkiye’de de özellikle 28 mart seçimlerinden sonra Önderliğin 
aslında bir bütün harekete yaptığı pratik müdahale sonucunda 
yeniden yapılanma süreci gündeme alındı. Her ne kadar çok 
zamana yayılmış olsa da ki yerel seçimlerden sonra altı aylık bir 
boşluk da yaşandı. Ama son birkaç aydır özellikle Kongre Gel’in 
ikinci kongresinden sonra gündeme alma ve tartışma durumu söz 
konusu oldu. Şimdi sizin de bildiğiniz gibi burada Türkiye’nin 
yeniden yapılandırılması için oluşturulan bir demokratik 
örgütlendirme komitesi vardı. Buradan doğrudan görevlendirilen 
arkadaşlar vardı. Aynı zamanda orada da kurumların katılımıyla 
biraz daha genişletilen bir komite şu anda bunun çalışmasını 
üstlenmiş bulunuyor. Tabi kurumlar açısından açıkçası 
Türkiye’de mevcut bir tıkanma durumu var. Mesela aralık ayında 
bir alan konferansı yapılacak. Bunun öncesinde tüm alt yapıların 
kendi iç konferanslarını tamamlanması gerekiyor. Ama şöyle bir 
sıkıntı var. Bugün bir bütün harekette yaşanan tıkanma biraz daha 
farklı bir boyutta kendisini gösteriyor. Tartışmalar oldukça 
yüzeysel, yapılanmaya yaklaşımda ciddi bir inançsızlık ve 
moralsizlik durumu zorlayan bir durum. Şu anda Türkiye’ de 
.........ve Göç der dışında konferanslarını yapan hiçbir yapı yok. 
Ama aralık ayında çok da fazla zamana yayılmadan buranında 
genel yaklaşımı bu; bir konferans yapılacak. Biz genel 



  

212  
  

tartışmalarda da ifade ettik Türkiye’deki genel yapılanmanın biraz 
daha sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi açısından aslında bu alan 
konferansının biraz ertelenebileceği açısından öneride de 
bulunduk. Ama mevcut durumda tabi zamana yaymak yada 
ertelemenin bu noktada çok da çözümleyici olacağını 
düşünmüyorum. Zamana yayıldıkça sorunlar daha da 
derinleşiyor. Kurumlar açısından böyle bir durum var. Biz daha 
çok siyasal yapılanmayla ilgili kapsamlı bilgi verme ihtiyacı 
hissediyoruz. Şimdi biliyorsunuz Türkiye’de 3 Kasım 
seçimlerinden sonra yeniden yapılanma adı altında bir konferansa 
gerçekleşmişti. Tabi o konferansta da her ne kadar bugün burada 
belki örgütsel sorunlar gündem maddesinde biraz daha detaylı 
bazı  şeyler tartışıldı. Özellikle   uzun bir süredir hareket 
açısından yeniden yapılanmanın gündemleşmesi elbette ki olumlu 
fakat şöyle bir durum aşılamadı. Hani yenilenen sadece kavramlar 
oldu. Yeninin zihniyetini yaratma durumu sözkonusu olmadı. 
yine yeninin zihniyetini örmede yada yeni zihniyetin örgüsel 
modelini oluşturmada bunun araçlarını oluşturmada ciddi bir 
zorlanma yaşandı. Aslında eskinin zihniyetiyle yeni döneme 
girildi. Ve bu konuda ciddi bir kırılmada yaşanıyor şu anda 
mesela biz yeni dönemi tartışırken yada Türkiye’de şu an yeniden 
yapılanmayı tartışırken yeniden yapılanmaya dönük çok ciddi bir 
inançsızlık, bir güvensizlik söz konusu. Geçmişten bugüne kadar 
siyasal parti açısından HEP’ten bugüne kadar bir çok parti gelip 
geçti ama şunu iyi görmek gerekiyor; bu partilerin hepsi aynı 
siyasal gelenek üzerinden kendilerini farklı bir isim üzerinden 
oluşturan partilerdi. Bu HADEP açsından da öyleydi son DEHAP 
açısından da değişen hiçbir şey olmamıştı. Ama şu an açısından 
Türkiye’de şu an yeniden yapılanmayı tartışırken de biz bunu çok 
net ortaya koyuyoruz. Şu andaki siyasi parti oluşumunu salt 
diyelim ki DEHAP’ın yerel seçimlerdeki başarısızlığı üzerinden 
ele almak açıkçası bir bütün oradaki yeniden yapılanmayı siyasal 
parti açısından boşa çıkaracaktır diye düşünüyorum. Bu konuda 
net tavrımızda biliniyor. Yürütmüş olduğumuz tartışmalarda da 
bunu bir çok defa dile getirmiş olmamıza rağmen ikna olamama 
durumu söz konusu yine şöyle bir durum yaşanıyor. Her başarısız 
dönemin suçlusunu arama psikolojisinden hareket olarak 
kendimizi çok fazla kurtaramadık. Bugün Türkiye’de de aslında 
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her şey bireylere kilitlenmiş bulunuyor. Hani sanki bazıları 
gelerek yada bazıları giderek yeni dönem yaratılacak yada yeni 
dönem paradigması bunun üzerinden gerçekleşecek gibi bazı 
yanılgılı yaklaşımlarda var. Tabi özellikle Önderliğin son yerel 
seçimlerden sonra alan için önermiş olduğu demokratik toplum 
hareketi bizim de çokça tartışmış olduğumuz bir yapılanma. 
Özellikle mantığını kavramaya dönük oldukça hem kendi merkez 
yapımızda hem de yerellerde güçlü tartışmalarımızda sözkonusu 
oldu. Önderliğin tabandan demokrasiyi geliştirmesi, toplum 
odaklı bir yapılanmayı önermesi bizim açımızdan önemliydi. 
Yine Önderliğin siyasal parti açısından aslında tüm görüşme 
notlarında birlik mesajları vermesi buna ne kadar hassas 
yaklaşıldığının ifadesiydi. Biz birlik konusunda kendi iç 
tartışmalarımızda bir ikna durumunu yaşıyoruz. Özellikle 
dönemin hassasiyetleri itibariyle Türkiye’de birliğe ihtiyaç var 
.ama şöyle bu dönem açısından birliği yaratırken bunun 
demokratik bir birlik olmasına dikkat etmek gerekiyor. Şu andaki 
birlik tartışmaları daraltan, oldukça sınırlandıran yaklaşımlarla 
daha çok bugüne kadar bu hareketin geçmişte içinde bulunmuş 
ama bir şekilde dışında kalmış bireylere kilitlenmesi zorlayıcı bir 
durum. Açıkçası bu konuda şöyle bir şeye dikkat edilmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. Birilerini kazanayım derken başka 
küskünler yaratmamaya dikkat etmek gerekiyor. şu an Türkiye 
açısından böylesi bir hassasiyet sözkonusu. Tabi Demokratik 
Toplum Hareketi açısından Önderliğin önermiş olduğu bazı 
isimler vardı. Kendi avukatlarından iki arkadaşı önermişti bu 
çalışmaları üstlenmesi açısından. Bu arkadaşların göreve 
başlamasıyla birlikte alanda bir hareketlilik başladı. Ama şöyle 
bir sıkıntıda vardı. Alanın uzun süre siyasal boşluktan kaynaklı 
olarak yaşadığı örgütsüzlük, hareketin bu dönem bu kopuşlarla 
birlikte yaşadığı sıkıntıların Türkiye’ye yansıması ve bunun farklı 
şekillerde örgütlendirilmesinin gerçekleşmesi zorlayan bir 
durumdu. Tabi bu konuda yapılan görüşmelerle bir komisyon 
oluşturuldu. 9 kişilik bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyonla 
birlikte bazı tartışmalar yürütüldü. Bu komisyonun genişletilme 
kararı alındı. Tabi bununla birlikte DEP’lilerin bırakılma durumu 
sözkonusu oldu. Bu durumla birlikte Önderliğin DEP’lileri 



  

214  
  

önermesi güven yaratma, hem de halkta bir moral yaratma 
açısından önemliydi. Ki  DEP’liler bırakıldıktan sonra 
Kürdistan’da bir çok ilde mitingler yapıldı. Bu mitingler çokta 
güçlü geçti. Ama sonrası  bütün çalışmanın bu arkadaşlara 
kilitlenmesi çalışmayı da bir şekilde boşa çıkardı diyebiliriz. 
Çünkü çok fazla zamana yayıldı. Yani sürekli  arkadaşların zaman 
istemesi mesela iki arkadaş hemen ilişkilenmiş bu çalışmada yer 
alacağız diye belirtmişti. Ama diğer iki arkadaşın zaman 
istemeleri yada biraz bunun dışında kalmak istemeleri açıkçası bu 
çalışmayı belli bir süre boş bıraktı. 
      Şu anda gerçi biz geldikten sonra bazı gelişmeler oldu ama en 
son  biz Türkiye’deyken DEP’liler biliyorsunuz bir açıklama 
yaptılar bu çalışma içerisinde yer alacaklarına dair. Tabi bu basın 
toplantısı  avukatlara rağmen gerçekleşti. Komisyona rağmen 
gerçekleşti. Bu açıklamayla birlikte aslında oluşturulan 
komisyonun insiyatifi tamamen boşa çıkarıldı diyebiliriz. Ama 
arkadaşların açıklamaları şöyleydi. Bu durum karşısında biz işte 
hareketten onay aldık. Bu onay üzerinden bu açıklamayı 
yapıyoruz demişlerdi. Açıklamadan sonra genel başkanlarla bir 
toplantı yapıldı. Toplantıya bir genel başkan çağırılmadı, Özgür 
partinin genel başkanı çağırılmadı. Bu yaklaşım bile şimdiden 
bunu sınırlandırmaya yada daraltmaya dönük bir yaklaşım olarak 
ele alınmalı. Bizce sorun ne olursa olsun bugün eğer gerçekten bir 
birlik ihtiyacı varsa bunun herkesi kapsaması gerekir. Birilerini 
dışında tutarak yada işte diyelim ki birilerini suçlayarak bir birlik 
yaratılamayacak Türkiye’de. Tabi bizim şöylesi bir kaygımız var; 
çalışma başladığı günden itibaren alanın sorunlardan kaynaklı 
yaşadığı zorlanmayı biz anlıyoruz, hiçbir şekilde bu çalışma 
şeffaf yürümedi. Şu ana kadar da şeffaf yürümüyor.  başta da 
özellikle kadın ve gençlikle ilişkilenmede çok mesafeli bir duruş 
vardı. Biz bunu fark ettikten sonra arkadaşlarla toplantı yapma 
önerimiz oldu ve sonrası bizim bu çalışma içerisinde yer alan bir 
arkadaşla yaptığımız görüşmede bu yaklaşımın doğru olmadığını 
birbirimizden güç almamız gerektiğini falan ifade ettik. En son 
öylesi bir yaklaşımları da oldu; bu dönem açısından Türkiye’de 
düşünülen siyasal partinin artık ideolojik bir parti olamayacağı, 
ideolojik bir partinin Türkiye’de çok fazla açılım yaratmadığı, 
kapsayıcı olamadığı ve kadın -gençlik açısından da ısrarcı 



           Kadın Hareketi Genişletilmiş Yönetim Toplantı Tartışmaları 
 
 

 
 

215  
 

olunması halinde özgür yurttaş hareketi içerisinde bir 
örgütlendirilmesinin olabileceği tarzında bir yaklaşım gelişti. 
Tekrar ortak bir toplantı yaptık bu yaklaşımı kabul 
etmeyeceğimizi söyledik. ideolojinin sadece kadın ve gençliğin 
sorunu olmadığını da söyledik. Bu yaklaşımlar sonrasında devam 
etti diyebiliriz. Bazı tartışmalar bize iletilmişti, şöyle bir 
yaklaşımın geliştiğini somutlaştırdık. Özellikle şu an bu çalışma 
içerisinde yer alan Murat Bozlak, Ahmet Türk gibilerinin kadın 
ve gençlik konusunda bazı hassasiyetlerinin olduğu, eski 
yapılarını hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerine dönük bazı 
ifadeleri de olmuştu. Bizim de şöyle bir yaklaşımımız oldu; bu 
siyasal parti içerisinde yer alırken elbette ki bir bütün kendi 
yapımızı koruma gibi bir şeyimizin olmayacağını, kendimizin de 
doğru bir özeleştiri sürecini yaşadığımız ve yeni dönemin 
zihniyeti, örgütsel modeli konusunda yoğunlaşmamızın olduğunu, 
bir tartışmamızın olduğunu ama bu tarzda bir yaklaşımın bizler 
açısından da zorlayıcı ve daraltıcı olacağını belirttik. Ve şu anda 
da biraz kadın ve gençliği bunun dışında tutmaya dönük bazı 
yaklaşımlar var. Biz sorunu kadın gençlik sorunu olarak da ele 
almıyoruz. Bireysel bir sorun olarak ele almıyoruz. Sonuçta eğer 
gerçekten bu hareket açısından  Önderlik görüşme notlarında en 
son şey demişti: Eğer şu anda bu arkadaşlar yapamazsa ben 
görevi gençlere vereceğim. Şimdi yaklaşım böyle devam ettiği 
sürece bir karşıtlık, ortaklaşmada bir sıkıntı durumunun 
süreklileşeceği konusunda bazı kaygılarımız var. Siyasal partinin 
mevcut gidişatının Önderliğe çok doğru aktarılmadığını 
düşünüyoruz. Bir çok zorlanma olmasına rağmen avukatların bir 
tekmili vardı hiçbir şekilde mevcut durum yansıtılmamıştı. Şu 
anda işte belli bir aşamaya gelindiği ama halen bazı sıkıntıların 
olduğu çok yüzeysel bir şekilde aktarılmıştı. Biz avukatlara 
Önderliğe aktarılmak üzere bir tekmil vermiştik. Biz şöyle ifade 
etmiştik ; şu anda alanda reel siyasetle demokratik siyaset 
arasında sıkışmanın olduğu ve mevcut durumda reel siyasete 
teslim olan bir duruşun söz konusu olduğunu söylememize 
rağmen bu tekmilimiz aktarılmadı. Yani biz şöyle bir sonuç 
çıkarıyoruz. Geçmişte de Önderlik doğru bilgilendirilmediği için 
harekette çok ciddi sıkıntılar çok ağır bir süreç yaşandı. Bunun 



  

216  
  

yaratmış olduğu tahribatlar biliniyor. Şimdi Önderlik bu dönem 
açısından siyasal partiye gerçekten bir misyon biçiyor ama doğru 
bilgilendirilmediği sürece biz sıkıntıların  yapılanma gerçekleşse 
bile devam edeceği kaygısını taşıyoruz.  
Özellikle hareketin bu tür durumlar karşısında bunlara zemin 
sunan yaklaşımlar içerisine girmemesi gerektiğini düşünüyoruz. 
Biz en son TÇM de tartışmalar yapmıştık arkadaşlar şey 
söylemişlerdi aslında Türkiye’deki siyasal parti çalışmasından şu 
anda direk Kongre Gel başkanı sorumluydu. Gerçi şu anda 
sorumlu kaldırılmış. Bilemiyorum ne tür bir mekanizma var. Ne 
olursa olsun böylesi bir oluşum için sorumluluğun tek bir bireyde 
merkezileşmesinin bir sıkıntı yaratacağını düşünüyorum. Bunun 
hukukunun güçlü oturtulması gerekiyor. Direk müdahale edilsin 
anlamında söylemiyorum ama şimdi sonuç itibariyle eğer 
gerçekten şu anda güçlü yönlendirilemezse oluşacak oluşum 
ileriki süreçte de çok ciddi sıkıntılar yaşayacak diye 
düşünüyorum. Kısacası siyasi parti açısından benim 
belirtebileceğim hususlar bunlar.  
         Şimdi biliyorsunuz demokratik kadın hareketinin geçen 
günkü bilgilendirmesinde bazı şeyler ifade edilmişti şu anda bir 
meclis oluşturma durumu var. Şimdi biz en son yapmış 
olduğumuz bu meclis kararı alınırken yürüttüğümüz tartışmalarda 
bazı sıkıntılar yaşadık. Biliyorsunuz bu hareket içerisinde yer alan 
tüm kurumlar yurtsever kurumlarımız. Dışardan farklı kesimler 
yer almıyor. Şimdi tartışmalar da şöyle bir şey ön plana 
çıkıyordu. Hani bu meclisin kimliği ne olmalı Kürt orijinli mi 
olmalı yada diyelim işte yalnızca yurtsever kurumlar ve 
şahsiyetler mi yer almalı. Farkla kesimlerden kurumlar ve kişiler 
açık olması gerekmiyor mu tarzında bazı tartışmalar da yürütüldü. 
En son tabi tartışmanın vardığı sonuç şu an da tabi Kürt orijinli 
olması gerekiyor. eğer hareketin meclisi olacaksa bu meclis 
içinde yer alan birey ve kurumların da yurtsever olması gerekiyor. 
Ama önümüzdeki dönem açısından farklı kesimleri kapsama gibi 
bir durum sözkonusu olabilir. Gene mesela farklı kesimlerle 
ilişkiler şu aşamada daha çok ittifaklar tarzında gelişebilir. Bu 
tarzda bir sonuç alma durumu söz konusu. Biz şu an meclis 
açısından tartışıyoruz üyeliği; mesela doğal üyelik mi resmi 
üyelik mi bunlar netleştirilemeyen konular olduğu için ifade 
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ediyorum. Tabi oluşturulan bir meclis komisyonu var. kendi 
tartışmaları devam ediyor. Önümüzdeki bir kaç hafta içerisinde 
bu meclis oluşumuna gidilecek bu konuda da arkadaşlardan görüş 
gelişirse uygun olur diye düşünüyorum.  
Ben bitirmedin önce şeyi belirtmek istiyorum. Türkiye’deki bir 
bütün yapılanmaya dönük hareketin ilgilenme düzeyinin çok 
yetersiz kaldığını düşünüyorum. Yeniden yapılanma Türkiye 
açısından oldukça hassas bir durum arz ediyor. Biz siyasal parti 
açısından oluşturulacak güçlü  örgütsel modeliyle aslında bir 
bütün zihniyetiyle anlayışıyla oluşturulacak bir yapılanmanın 
kurumlara güç vereceğini de düşünüyoruz bu konuda tabi doğru 
perspektiflerin buradan biraz daha güçlendirilmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. Alanı boş bırakma durumu da söz konusu. Bazı 
çalışmalar özellikle siyasal parti çalışması biraz daha 
önemseniyor diğer kurumların yeniden yapılanmasına karşı bir 
ilgisizlik durumu da sözkonusu. Bunun hukukunu da bireyler 
üzerinden değil şu anda yapılanmadan bir bütün sorumlu olan 
demokratik örgütleme komitesi üzerinden gerçekleştirilirse 
işleyişi anlamında da daha uygun olacağını düşünüyorum.  
  
Bahar Arkadaş;  Şimdi arkadaş siyasal yapılanmaya yaklaşımı 
aktardı. Genel olarak yeni zihniyet ne olmalı üzerinden değil de 
kimler olacak üzerinden bir tartışma yürütülüyor. Ayın yirmisinde 
konferans yapacağız. Kadın kol konferansı. Şimdi biz geçmişin 
özeleştirisini vererek aynı zamanda yeni dönem siyasal  
yapılanmasında partinin içinde veya hareket olarak başlayacaksa -
öyle  önermişti Önderlik- kadının misyonu ne olmalı, örgütsel 
modeli ne olmalı, kimliği ne olmalı gibi tartışmalar yürütüyoruz. 
Buradan da görüş ve öneriler çıkarsa olumlu olur. Bu bizim için 
önemli yine siyasal çalışmalar, parti içerisinde hem gençlik, hem 
kadın, hem yerel yönetim var. Şimdiye kadar koldan 
bekleniyordu. Bunun diyalogu, bunun işleyişi hangi örgüt modeli 
üzerinden sağlanacak bu önemli. Yine şimdiye kadar bir kol 
olarak örgütleniyorduk ama bizim orda genel çıkardığımız yani 
biz iki tur yaptık ilk turdaki arkadaşların önerilerini toplayarak 
yaptık şimdi ikinci bir turla yeniden daha somut tartışılıyor 
alanlarda. HEP ten DEPten bu yana ki tüm kadınlarla genel kadın 
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meclisi olarak özgün, özerk örgütlenmeyi önümüze koyduk ama 
bunun demokratik mantığını  nasıl oturtacağız. Bu önemli. Yine 
diğer noktalardan biri şimdi Türkiye’ de yeniden yapılanma var. 
Kurumların çok gündeminde değil. Kadın hareketi olarak doğrusu 
biz de çok tartışmadık. Alan konferansı olduğunda bizim 
katılımımız, katılım biçimimiz yada içinde yer alış biçimimiz ne 
olmalı bu çok netleşmedi. Mesela buradan buna dönük de öneri 
çıkabilir. Alan konferansı yapılıyor. Bu konferans içindeki 
duruşumuz, örneğin kota uygulayacak mıyız? bu küçük bir detay 
ama buna nasıl bir rol biçerek yer alacağız, katılım düzeyimiz ne 
olacak bu önemli. Yine yurttaş hareketinden bahsedildi. Şimdi 
hem PRD’nin hem yurttaş hareketinin ortak yürüttüğü bir çalışma 
var. arkadaşlarla tartıştık. Alanda bu işin eşgüdümü, hukuku ne 
olacak? şu açıdan belirtmiyorum kim kimden sorumlu olacak? 
böyle değil ama sonuç itibariyle herkes aynı alan üzerinde 
çalışıyor ve kimi çatışmalar var mesela kimi arkadaşlar birden 
fazla kurumda yer alıyor. Bu kimi zorlanmaları getiriyor. Bunun 
hukuku nasıl olacak. Diğer yanıyla sanırım ben tarihini 
bilmiyorum ama yerel yönetimler konferansı da olacak, yeni bir 
sisteme kavuşturulacak. Ağırlıklı gelen öneri artık atamalarla 
dışardan komisyon belirleme yerine yerel yönetimlerin kendi 
içerisinden çıkaracağı bir yapı. Genel örgütlenmelerinde 
temsilcilerinin katılacağını duydum. Biz kadın hareketi olarak 
şunu tartıştık; bu partinin güdümünde olamaz. Bu kadın 
hareketini hepsini bağlar. Mesela yerel yönetimlerde kadın 
hareketi nasıl yer alır. Yer almalımıdır bu konudaki duruşu nasıl 
olmalı. Arkadaşlar bu konuda da daha somut tartışırsa olumlu 
olur. Hem bizim konferansımız ayın 20de hem de bu ayın 
sonunda muhtemelen meclisimizi oluşturmuş olacağız. Eğer 
aksilikler çıkmazsa. Bir nokta daha diyelim genel meclis olacak 
ama bu meclis kendisini yerellerde neyin üzerinden örgütleyecek. 
Bu konuda da öneriler gelirse bizim açımızdan olumlu olur. 
  
Asya Arkadaş; Bunlar geçtiğimiz toplantıda da ele aldığımız 
konulardı. Özellikle Türkiye çalışmalarını yürütülmesine ilişkin. 
Geçtiğimiz dönem açısından Türkiye çalışmaları, Türkiye çalışma 
merkezi vardı o merkez siyasi komiteyle belli bir eşgüdümü 
geliştirmeye çalıştı. Yine aynı zamanda Kongre başkanı vardı. 
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Avrupa üzerinden, sahadaki arkadaşların Avrupa’ya geliş gidişleri 
daha rahat olduğu için güvenlik açısından, bu yeni oluşum 
sürecinde belli tartışmalar yürütmek üzere bu temelde bir şeyde 
gelişmişti. Bir yandan başkanlık bir yandan Türkiye çalışma 
merkezi birde siyasi komiteydi. Yani bu toplantıda da çok ele 
alındı. Ki komisyon o anlamda kendisini çok sağlıklı 
örgütleyemedi. Türkiye çalışmaları kendisini bir koordinasyon 
şeklinde tanımladı. Türkiye koordinasyonun bu sahadaki devamı. 
Tamamlayanı, bütünleyeni. Bu tarzda kendisini örgütledi. Fakat 
kendi iç komiteleşmesini buna denk bir tarzda örgütlemediği için 
kongre modeline göre bu bir siyasi komite çalışması mıdır TÇM 
de yürütülen yoksa Türkiye koordinasyonun tamamlayanı mıdır 
tarzında bir yaklaşım açığa çıktı. Sosyal komite diğer komiteler 
kendilerini Türkiye çalışmalarında örgütlemediler. Ondan 
kaynaklı olarak böyle bir karışık süreç yaşandı. Aslında çok 
karışık değil mantık yada zihniyet ne gerektirirse bu da aslında 
çok aşılmayacak bir sorun değil ama bir engelde değildi. O 
anlamda tam tersine Türkiye’de yürütülen çalışmaları besleyen 
düşünsel anlamda örgütsel gereklilik ihtiyaçlar boyutuyla öyle bir 
merkezdi. Fakat kadın olarak da tartıştığımız kaç gündür zihniyet 
sorunları ve benzeri itibariyle de Kongre Gel bünyesinde de genel 
anlamda yaşanıyordu ve bu nedenle aslında çok verimli bir 
diyalog kurulamadı. Siyasal komiteyle TÇM arasında. Bunun 
yansımaları oldu. Türkiye’den arkadaşlar kongre sonrası giderken 
yürütülen tartışmalar sonucunda oluşturulan komisyonu  
tamamlayacaktı. Ve bu tamamlama tüm kurumların seçimlerle 
belirleyeceği arkadaşlarla olacaktı. Fakat en son koordinasyondan 
gelen arkadaşların aktarımları da oldu. Çok fazla seçimi dikkate 
almayan belirlemeler yada atamalarla çok böyle Kongre Gelin 
Türkiye’deki bir modelini oluşturabilecek mantıkla bu çalışmayı 
yürütmedi arkadaşlar. O yüzden biraz biçimsel kaldı, zorlandılar 
da. Koordinasyon fes edildi, onun yerine oluşan yeni bileşim yada 
yeni oluşum çok sağlıklı kendini örgütleyemedi. Yani demokratik 
esaslarda seçilmedi. Kurumların içi boşaldı. Öncelikli çalışma 
olarak ele alınan da kurumlar konferansının yürütülmesiydi. 
Bunun için kurumlarımızın da halkla sağlıklı bağlantısı olan 
kurumlar olması gerekiyor. Halkın iradesinin bir şekilde o 
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kurumlarda ifadesini bulması gerekiyor. Ama buna göre bir 
yaklaşım gelişmedi ve o anlamıyla biçimsel bir şeyi aşamadı. 
Bizim yönetim olarak öncelik verdiğimiz çalışmada da o 
çalışmaydı. Çünkü diğer çalışma biraz hassas bir çalışmaydı ve 
bizzat Önderliğin yürüttüğü bir çalışmaydı. Önderliğin 
görevlendirdiği bir çalışmaydı. Ve Önderlik sahasına çok fazla 
müdahale etmeyi uygun bulmadık. O dönem de beş haftaya yakın 
da görüşmeler kesildi. Bir gecikme sürecin başında yaşandı. 
İsimleri Önderliğin belirlemesini bekledik yada avukat arkadaşlar 
üzerinden yürüyecekti. O arkadaşların gereken diyalogları 
geliştirerek uygun, o çalışmayı yürütebilecek arkadaşları 
Önderliğe önermeleri onun üzerinden gelişeceğini düşünüp çok 
müdahale etmek istemedik. Öyle olunca biraz gecikmelerde 
yaşandı. Farklı çelişkiler seçim sonrasına yansıyan sorunlar işte 
günah keçisi arama mantığı  arkadaşların psikolojilerine bugün de 
yansıyor. Aktarımda da belirttiler kim suçlu yada kim yetersizdi 
vb bu türden yıpratan tartışmalarla geri çeken faktörler olarak 
açığa çıktı. Bu son yapmış olduğumuz toplantıda bunun 
özeleştirisi verildi. Eksik bir yandı. Her ne kadar Önderliğin 
yürüteceği, belirlediği bir çalışma olsa da bunu hızlandıracak 
girişimler olabilirdi. Belli öneriler, belli yaklaşımlar yada tarza 
ilişkin daha hızlandırıcı bazı tedbirler geliştirilebilirdi. Çünkü 
şunu gördük siyasal parti çalışması çok önemli bir potansiyeli 
kapsıyor. Onu dışında tutarak geliştirilecek salt kurumlar 
konferansına dayalı gelişecek modelin çok içi dolmuyor. Bir 
birine paralel yürütmek gerekiyor. O nedenle bizim hassas 
yaklaşımlarımız bir gecikmeye yol açtı. Bunun özeleştirisi de 
verildi toplantıda. Önümüzdeki süreç açısından daha sağlıklı 
yürütülmesi gerektiği açık. Arkadaşlar görüşlerini önerilerini de 
dile getiriyorlar. Bu geçtiğimiz dönemde güvenlik açısından 
duyduğumuz kaygılardan dolayı TÇM yle daha çok Başkanlık 
ortak yürüttü bu çalışmayı. En son yapmış olduğumuz toplantıda 
geliştirdiğimiz bir iş bölümü de var yani bundan sonra ki süreç 
açısından bu son bir buçuk aydır, bunun yetmediğini gördük. 
Yani salt Avrupa üzerinden ya da yeri geldiğinde TÇM deki 
arkadaşları bilgilendiriyor arkadaşlar. Bu çok sağlıklı olmuyor bir 
çok elden perspektifler olabilir, birbirini boşa çıkaran yaklaşımlar 
karışık zemini daha da karıştırabilir. Birbirinden daha haberdar 
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olunan bir sistem olması gerekiyor. Perspektiflerin bir elden 
gitmesi gerekiyor. Özellikle o tür pratikler dönem açısından 
hassas. DEP’lilerin çıkışıyla birlikte böyle hassasiyetlerde 
gelişmeye başladı. Bu hassasiyetlerden hareketle, özellikle 
Önderliğin içinde yer almasıyla birlikte önerdiği arkadaşlar var. 
Önderliğin çok esnek bir yaklaşımı, amaçladığı şeylerde var. Yani 
bazı isimlerin özellikle içinde yer almasını istiyorsa amaçladığı 
şeyler, boşa çıkarmaya çalıştığı planlamalar var. Elbette ki o 
arkadaşlarında ikna edilerek sürece katılması hedeflendi. Buradan 
direk devreye girilmek zorunda kalındı. Siyasi komiteyle de bu 
tartışma yürütüldü. Bizzat Cemal arkadaş bu çalışmayı yürüttü. 
Tek tek diyaloglar boyutuyla da bu son bir, bir buçuk ay 
açısından tartışmalar yürütülüyor. Oradaki sahaya dönük 
tartışmalar, ikna çabaları yürütülüyor. Diplomasi trafiği 
yürütülüyor. Fakat hassas bir konum var. Avrupa’ya gidiş 
öncesinde açıklamayı yapacaklarını sonrasında  Avrupa’ya gidip 
geldikten sonra yapacaklarını belirttiler. Yani bir yaklaşımda var 
fakat önümüzdeki süreç açısından da hassas yaklaşılması 
gerektiği açık. Hem kadın yapısı hem gençlik yapısı açısından 
orada bilinen kesimler, bilinen isimler açısından oluşan bir hassas 
ortam da var. fakat bence Önderliğin özellikle boşa çıkarmaya 
çalıştığı konsepti görmek gerekir. Bunun hassasiyetiyle 
duyarlılığıyla yaklaşmak sağlıklı olabilir. Bir dönem yersiz bazı 
aktarımlarda sanıyorum oldu. İşte bu çalışmada kadın ve gençlik 
olmayacak. Hareketin yaklaşımı belli, Önderliğinde yaklaşımı 
belli bu çalışmalara. Bunu tekrarlamaya gerek yok. O dönemde de 
artık bir arkadaşın bir ortamda söylediği bir söz müdür? 
TÇM’deki arkadaşlar daha ayrıntılı da izah edebilirler; onun 
yaratmış olduğu bir tedirginlik oldu. Yani arkadaşlar hareketin 
yeterince ilgilenmediğini söylediler saha açısından. Geliştirilmesi 
gereken moral var Türkiye açısından, bütün çalışmaların 
kendilerini yürütür hale gelmeleri gerekiyor. Geçmişte en çok 
rahatsızlık yaratan konular, bu sahadan çok aşırı müdahalelerin 
yapılması görevlendirmelerin yapılması, bunun yarattığı 
rahatsızlıklardı. Bu yeni dönem açısından geliştirilmeye çalışılan 
bir tarz var daha çok gönderilen arkadaşlar bile buradan bir 
kurumda yada bir çalışmada görevlendirilmeden gönderiliyor. 
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Oradaki çalışmanın ihtiyacına göre oradaki koordinasyonun 
belirleyeceği bir sahada katılımı uygun görülüyor. Biz de biraz 
yeniye giriş tarzında bir yaklaşımı esas alıyoruz. Yada TÇM 
açısından da esas alınan yaklaşım bu. Fakat orada biraz iradeyi 
açığa çıkarmak gerekiyor. Yani oradaki irade o çalışmayı 
yürütebilir. Çok fazlasıyla buradan yönlendirilebilecek, 
yürütülebilecek şeyler değil. yani sonuçta demokratik bilinç 
kültür anlamında Türkiye’ de oluşan önemli bir birikim de var. 
yani o birikimin gücüne güvenerek oluşan düzeyine de güvenerek 
hareket etmek çok farklı kaygıları çok farklı hassasiyetleri aştırır. 
Fakat böyle çok aşırı kaygılı bir yaklaşım var. Ben arkadaşların 
genel anlamıyla gelen birçok arkadaşla da tartışıyoruz çok aşırı 
kaygılı yani sanki parti böyle bir kaç bireye kilitlenmiş onlar 
olmazsa olmaz onların olması elbette ki iyi olur hareket açısından 
ve bu çabada sarfediliyor. Çünkü Önderliğin birazda yaklaşımı 
bu. Kendi içinde ikna çalışmaları, tartışmalar yürütülüyor. Fakat 
arkadaşlar aktarımlarında bazı şeylerin boşa çıktığını, boşa 
çıkarıldığını, bazı yaklaşımları da ifade ettiler. Erken diye 
düşünüyorum. Yani henüz çok sağlıklı başlayan bir şey yok ki bir 
şeyler boşa çıksın. Daha sağlıklı başlatılması için bazı şeylerin 
ikna çalışmaları yürütülüyor. Leyla Zana dır o diğerleridir son bir 
iki toplantıya katılmışlar o yönüyle oluşan bir komite var. Sayısı 
sanıyorum en son 14 e çıkarılmış. Bunun içinde farklı 
düşünenlerde var fakat hareketten gelenekten gelen arkadaşlar da 
var. O yönüyle sadece birkaç kişini insafına kalmış bir şey değil. 
Bir komite çalışması yürütülüyor. Geniş bir bileşim. Bir ikisi çok 
farklı yerlere bile çekmek istese diğerleri herhalde bunu bir rotaya 
sokar. O yönüyle daha güvenli yaklaşmak gerektiği kanısındayım. 
Yeni oluşan bir çalışmadır. Şeffaflıktan bahsetti arkadaşlar. Yani 
şu anda kararlaşma aşaması yaşanıyor. Önümüzdeki süreçte bu 
işin adı konduktan sonra sanıyorum çok daha açık, daha tabana 
dayalı bir çalışmanın gelişmesi gerekiyor. Çok elit bir yaklaşımla 
yeni oluşacak toplum partisi geliştirilemez ve hareketin 
sanıyorum en son Türkiye’deki gençlikteki ve kadına gönderdiği 
mesajlarda bu yönlü oldu. Çok aktif katılım sürece, dışında tutma, 
farklı çalışmalarda görevlendirme değil tam tersine yeni oluşacak 
mekanizmanın en temel tedbiridir. Hangi birey yer alırsa alsın 
anlayışı, eğilimi ilkel milliyetçidir, şudur budur Avrupacıdır ne 
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olursa olsun  bunun en temel dinamiği, tedbiri tabana dayalı 
örgütlenmedir. Bu yönüyle eğer Önderliğin öngördüğü tarzda 
gelişecek toplantılarla da seçilirse delegeler bu temelde bir 
yaklaşıma gidilirse ve bir oluşuma gidilirse, kadın gençlik ve 
bütün çalışanlarımız çok aktif katılım sergilerler. Halkı seferber 
ederler. Halk bu partiye sahip çıkarsa eskisinden bir farkı yok. 
Yada işte yeni yapılanmadır adı ama eskisini aşan bir şey yok. Bu 
tarzda şeylere girmeden çünkü bu beklentili süreç biraz kaygıyı 
ve uzağında durmayı da getirdi. Anlamaya çalışıyor. Halkta 
anlamaya çalışıyor. Ne olacak nereye gidecek. Yani bu noktada 
güçlü bir sahiplenmeyle bunun altını doldurabilirsek, halk sahip 
çıkarsa halkı örgütleyebilirsek bütün örgütlerimizin en temel 
mekanizması en temel şeyi budur. Halkı hareketi geçirmek, halkı 
örgütlemektir. Bunun dışında bir yol mümkün değil. Ve bu 
temelde sanıyorum arkadaşlara iletilen mesajlarda olmuş ben 
platformu bilgilendirmekte istedim. Yani hareketin bu işin dışında 
kadını gençliği tutmak gibi bir yaklaşımı yok. Ve olamazda. O 
anlamda geçmiş seçimin başarısızlığı çalışmalarda yer alan 
arkadaşlar değil. 13 günlük süren toplantının sonunda bizzat 
oradan gelen arkadaşların katıldığı toplantılarda vardı. Biz orada 
hazırlanan perspektifi de yetersiz gördük ve yeni bir perspektifte 
hazırladık. Bizim özeleştirimizi de içeriyordu. Yani orada 
yaşanan seçim sonuçlarını Türkiye ile örgütsel yapıyla izah 
etmedik. Bir bütünen hareket olarak yaşadığımız sorunların, bu 
sürecin bizim üzerimizde yarattıklarının bir yansımasıydı. Bizim 
bir sonucumuzdu. Onu ne şu çalışmayla ne şu kolla ne şu 
örgütlenmeyle izah etmekten ziyade yaklaşımımız bir bütünen 
buradaki sorunlarımızın yansıması sonucunda halkın bize verdiği 
cevabıydı. Halkın o anlamda bize sergilediği bir tutumdu. 
Yaklaşımımızda buydu. Fakat çok aşırı oraya buraya çeken 
subjektivize eden, hatta provake eden yaklaşımlarda o zeminde 
gelişmiyor değil. Bunun karşısında sağduyulu yaklaşmak gerekli. 
Yani resmi bir platformda da değil bir arkadaşın söylediği bir 
sözden hareketle çok paniğe kapılmaya gerek yok. Bu hareketin 
ideolojisi belli stratejisi belli yani çok daha geniş Türkiyelileşme, 
geniş kesimleri kapsama espirisiyle ele aldığımız bir parti bile 
olursa bunun dayanacağı temel dinamikler ortadadır. Yani o 
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yönlü bir kaygıya girmeye gerek yok düşüncesindeyim. Fakat salt 
bu parti yeter mi ihtiyaçlarımızı karşılar mı oda ayrı bir konu. 
İçinde yer alanlar olur bir çok arkadaş katılır. Fakat bunun da 
dışında son toplantıda yürütülen bir diğer tartışmada; salt bu 
espiriyle şu ana kadar yürütülen yaklaşımla bir partinin 
yetmeyeceği. Hatta bir diğer partiye ihtiyaç olduğu da daha çok 
Kürt eksenli çizgi partisi de diyebileceğimiz geçmişte bir Özgür 
partiye biçilen misyon vardı, çok gerçekleşemedi. Hatta o 
düzeyde yeni bir parti oluşturmanın ihtiyacı bile tartışılıyor. 
Kitlesel olmaktan ziyade böyle bir misyonla böylesine bir partiyi 
örgütlemek bu temelde yine halkı örgütlemek. Bu parti çatısında 
ulaşılmadık. Bu diğer oluşumun Özgür partinin kapsayamayacağı 
kesimleri kapsamayı hedefleyen kendi bünyesinde barındırmayı 
hedefleyen bir oluşum bile gelişebilir tartışmaları var. Bir karara 
ulaşmış değil. Fakat bir ihtiyaç olarak açığa çıkan bu son dört beş 
yıllık pratiğin değerlendirmesinden de ihtiyaç olarak açığa çıkan 
toplantımıza da  yansıyan durum buydu. Yeni bir parti bile 
gelişebilir. Böylesine bir parti içerisinde işte gelişebilecek en 
temel dinamik ki eğer bir çizgi partisi olacaksa ve güçlü bir 
örgütlenme gelişecekse temel dinamik yine kadın ve gençlik. Çok 
hassas yeni başlayan bir süreç var. Bazı kaygılara girmeye gerek 
yok. Hiç kaygısız olalım tedbirsiz olalım anlamında bunu 
belirtmiyorum. Gidişatı değerlendirdik, siyasal gündemde de bir 
çok değerlendirme yapıldı. Dışımızdaki oyunlarda ortada 
Avrupa’nın yaklaşımları yada bu hareketi nasıl bitireceklerine 
ilişkin tartışmalarda ortada. Farklı liderliklerin geliştirilmesi 
çalışmaları da ortada. Bunlar görülmüyor değil. Hareket 
tarafından da görülüyor ama gidermenin yöntemi çok  alel acele, 
çok böyle paniğe kapılarak değil yani Önderliğin ortaya koyduğu 
stratejiye özellikle bu legal boyutta geliştirmek istediği projeyi 
eksiksiz yerine getirmek, yapabiliyorsak, kapsayabiliyorsak bütün 
o kesimleri içimize alma gücünü gösterebiliriz. Yani meseleyi ya 
onlar ya biz noktasına getirmemek kapsayabilmek sonuçta. Tabi 
farklı eğilimler, farklı tercihleri olursa Önderlikte tutumunu net 
olarak ortaya koydu. Yani arkadaşlar dikkat etmeden görüşme 
notunda Önderliğe yansıttılar. Başkana kadar yorumlarını 
yaptılar, bu partinin başkanı kim olsun. Aslında Önderlik o 
mütevaziliği de sergiledi. İlla benim dediğim olacak gibisinden 
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bir yaklaşım sergilemedi. Ama tespit ettiği nokta tedbir noktası 
halktı yani. Halka dayalı olsun, oldu. Rant olmasın işin içerisinde, 
oldu. Bunları gözeterek yürütülürse tartışmalar ben sağlıklı 
sonuçlar çıkabileceği kanısındayım. Yani bu çalışma açısından 
elbette ki arkadaşlar aktif katılmalılar. Gittiklerinde de oradaki 
bütün örgütlerimize çok aktif katılım sergilemeliler. Bir çalışma 
bir diğerinden üstün değil. Her bir çalışmanın kendi özgünlükleri 
var. Tanımlandığı roller var. Bunlara da anlam biçmek gerektiği 
kanısındayım. Fakat bu bizde çok aşırı gelişiyor. Mesela bir 
dönem Özgür partiyi geliştirdik, dedik çizgi partisi olacak. Ne 
çizgi partisi olabildi tam anlamıyla  nede içeriğini doldurabildik. 
Yani sonuçta her bir oluşum birbirine alternatifmiş gibi 
değerlendirilerek bir diğerinin altı boşalıyor. Ona girmemek 
gerekiyor. Her birini kendi rolüne göre tanımlamak, ona göre de 
içini doldurma çabası içinde de olmak en sağlıklısı olur 
kanısındayım. TÇM’den arkadaşlarda var bu sorunları daha 
ayrıntılarıyla biliyorlar. Arkadaşlarda katılırlar tartışmalara. Fakat 
sanıyorum en son yürütülecek tartışma bu bileşimin, ayın 18 ine 
ertelenmiş. O yönüyle hala çabalar var yani çok zorlayıcılıklar 
var, zorlanılmıyor da değil bu insanları ikna ederken. Çabalar 
sarfediliyor mümkün oldukça katmak için. Bazı şeyleri gerekçe 
haline getirmemeleri için. Kişilikler yada sınıf anlayışları 
tanınıyor. Ama buna rağmen Önderliğin hassasiyetini anlamak 
gerekiyor. Ben kişi olarak bunu belirtebilirim.  
 
Dirok Malatya; Türkiye’deki kadın çalışmalarına ilişkin 
öncelikle şu noktadan başlamak gerekiyor. Legal sahanın genel 
yapılandırma  sorunları ile ilgili  bir durumdur. Ayrı ele alamayız. 
Burada nasıl hareketin merkez yapısının yapılanma sorunları 
kadın hareketinin de yapılanma sorunlarını etkiliyorsa ve 
birbirinden kopuk değerlendiremiyorsak, legal sahada aynı 
biçimdedir. Çünkü birbiri ile bağlantılı gelişiyor. Legal sahada 
yaşanan temel sorunu; Yeniden yapılandırma perspektifine 
girilememesidir. Aslında buda yine buranın bir devamı olarak 
yansıyor. Buranın bir yansıması olarak yaşanıyor. Yeni  
paradigmaya girmemekten kaynaklı olarak yeniden yapılandırma 
sorunu biraz dönemsel ihtiyaçlarımızın, yaşadığımız sorunların ya 
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da içine düştüğümüz başarısız durumların beraberinde getirdiği 
bir durum olarak algılanıyor. Yani  yeni paradigmanın bir gereği 
olarak değil de, örgütsel olarak bu dönem açısından içine 
girdiğimiz tıkanıklığın, başarısız durumun zorunlu bir sonucu 
olarak ele alındığı için yeniden yapılandırma perspektifine 
girilemiyor. Şimdi hareket açısından bu durum yaşandığı için 
legal saha çalışmalarına yansıyınca aynı durum kadın 
çalışmalarını da etkiliyor. Yani 6 yıldır Önderlik sürekli yeniden 
yapılandırmadan bahsetti. Fakat biz bunu şöyle algıladık; Savaşta 
istediğimiz amaca ulaşamadık. O yüzden yöntemimizi 
değiştiriyoruz ama amacımız aynıdır. Aracımızı  değiştirdik, 
farklı araçlarla amaçlarımıza ulaşacağız dedik. O  yüzden yeniden 
yapılandırmayı isim değişikliği, yönetim değişikliği ve tabela 
değişikliği olarak ele aldık. Hareketin  merkezi yapısı olarak 
böyle algılandığı için legal alana da bu şekilde yansıdı. Legal 
alanda da 99’dan beri yenide yapılandırma tartışmaları var. Fakat 
ulaşılan sonuçlar hep aynı. Bir kurum açılıyor, bir diğeri 
kapatılıyor, bir yönetim gidiyor yerine başka yönetim geliyor 
yada hukuki sorunlardan dolayı bazı isim, tabela değişikliklerine 
gidiliyor, bundan kaynaklı olarak yeniden yapılandırma 
perspektifine girilemiyor. O açıdan öncelikle yeniden 
yapılandırmayı yeni paradigmanın bir gereği olarak ele almak 
gerekiyor, örgütsel ve siyasi olarak içerisine düştüğümüz 
başarısızlıklar bir etkendir, fakat temel faktör değildir. Yani bu 
şekilde ele alınmazsa hep eski mantıkla yaklaşılacak. Bunu şu 
noktadan hareketle söylüyorum; Bu sadece örgüt olarak bizim 
yaşadığımız bir sorun değildir. Sistemin ve sistem karşıtı 
hareketlerin yapısal sorunlarından kaynaklı olarak yaşadıkları 
genel sistemsel bir durumdur. Bir bütünen YY gerçekliğinde 
yaşanan bir durumdur. Tüm yapılanmalarda bir yeniden 
yapılanma durumu var.  Kadın hareketleri buna dahil, çevre 
hareketleri buna dahil, barış hareketleri, öğrenci hareketleri de 
dahildir. Yani bizim yeni paradigmayı örgütsel sorunlarımız 
perspektifinden yorumlamamızdan  kaynaklı pratikleşemememiz 
farklı sorunlara da yol açıyor. Kendi başarısız örgütsel, siyasal 
perspektifimizden Önderliğin bir sistem olarak önümüze koyduğu 
yeni paradigmayı yorumlamaya çalışıyoruz, bu çok dar bir 
yaklaşımdır. Yani örgütsel durumumuzdan hareketle biz yeni 
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paradigmayı yorumlayamayız. Yeni paradigmanın bakış açısıyla 
örgütsel sorunlarımızı yorumlamamız gerekiyor. Bu noktada bir 
mantık hatası var. Hareketin merkezi olarak biz bunu dağda 
aşamadığımız için legal sahaya da yansıyor. Sistemin bir bütün 
yaşadığı bir kaos süreci var. Bu süreç içerisinde sistem de kendini 
yeniden yapılandırıyor. Buna karşı sistem karşıtı hareketlerinde 
kendini yeniden yapılandırması gerekir. Ortadoğu’da sistem 
karşıtı bir hareket olarak bizimde kendimizi yeniden 
yapılandırmamız gerekiyor. Yani eski paradigmayla, eski örgüt 
yapılanmamızla başarılı olsaydık bile, veya şu anda bir dağılma, 
çözülme sürecini yaşamasaydık bile, veya siyasal olarak farklı bir 
konumda olsaydık bile, bu bizim için yine bir zorunluluk olurdu. 
Çünkü bizim eski örgütsel yapılanmamız eski paradigmaya 
göredir. Eski paradigmanın bizden kaynaklı olarak değil, genel 
bir bütün olarak sistemden kaynaklı olarak bizden bağımsız 
aşıldığını belirtiyoruz. O zaman yeni bir paradigma tüm toplumlar 
için geçerlidir. Tüm sistem karşıtı hareketler gibi bizimde 
kendimizi yeniden yapılandırmamız gerekiyor. Yeniden  
yapılandırmaya ben merkezci bir noktadan yaklaşınca çok fazla 
çözüme giremiyoruz. Şimdi Türkiye ‘de ki durumda bunun bir 
benzeridir. Legal saha 15 yıldır buradaki kazanımlara göre 
şekillendirildi. Buraya göre şekillendiği için her zaman buranın 
bir uzantısı olarak ele alındı. Stratejik bir saha olarak 
yaklaşılmadı. Genel çalışmalarımız ve kurumlaşmalarımız 
açısından bu geçerli. Kadın çalışmaları açısından da böyle bir 
durum söz konusudur. Şimdi böyle olunca sürekli buradan 
beslendi, burayı besledi. Beslediği oranda başarılı görüldü, 
destekte verildi. Fakat diyelim buranın denetiminden biraz 
çıkınca, biraz kendi iradesini açığa çıkarınca yada farklı noktalar 
çıkınca başarısız olarak değerlendirildi. Şöyle bir sorunumuz var. 
Merkez yapı ile yerel arasındaki ilişki ve diyalektiği biz nasıl 
sağlayacağız? Hareketin merkezi bir yapısı var. Fakat birde dört 
parçada ve yurt dışında yerel yapılanmalar var. Yeniden 
yapılandırmayı tartışırken herkes için aynı şeyi ifade etmiyor. 
Merkez yapı için durum aynıdır ama yerel yapılanmaları farklı ele 
almak gerekiyor. Biz biraz aynılaştırdığımız için farklı bir sonuca 
da gidemiyoruz. Mesela biz legal alanlara stratejik olarak hiç 
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bakmadık. Savaş sürecinin kurumlarıydı, savaşı besleyen 
kurumlar olarak ele aldık. Taktik, politik yaklaştık. Bununla 
belirli bir yere gelindi. Kadın çalışmaları da aynı mantıkla 
yürütüldü. Şimdi hareket olarak eskiyi aşmaya çalışıyoruz. Bu, 
alanlarda da yansımasını buluyor. Fakat geçiş süreci ve eski 
örgütsel yapılanma bütünlüklü algılanmadığından dönemsel 
sorunlarla bağlantılı olarak krizler ele alınıyor. Mesela Türkiye 
sahasında sorunlar nasıl ele alınıyor? oradan gelen arkadaşlarla da 
tartışıyoruz bütün kurumlar birbirini suçluyor. Öyle değil aslında 
durum çok daha farklıdır. Burada da  son bir yıla yakın çeşitli 
sorunlar yaşandı. Bu sorunlarımızı getirip sadece bir takviyeci 
eğilime bağlayabiliyoruz. O eğilim bizim açımızdan bir sonuçtur. 
Eski örgütsel yapılanmamız iflas etti. Yenisini de kuramadık, 
boşluğa düştük. Legal saha içinde bu durum yaşanıyor. 
Türkiye’de ki tartışmaları biraz bu perspektiften geliştirmek 
gerekiyor. Neden yeniden yapılandırma ihtiyaç duyduk, nasıl bir 
yapılanmayı hedefliyoruz? Bu soruların öncelikle 
cevaplandırılması gerekiyor. Bunlar cevaplandırılmazsa eski 
kolay aşılamayacaktır. Ve biz bir bütün olarak sahanın iç 
dinamikleriyle gelişen, öz gücüne dayanan, iradesini açığa 
çıkaran tabanın kendi hareketini yaratamayız. Hem genel olarak 
hem de kadın hareketi olarak bu böyledir.Türkiye boyutuyla 
hedef şu olmalı; biz stratejik ve kalıcı olarak kadın hareketini 
nasıl yaratacağız. Amaç sadece PAJK’ın bazı kurumlarını 
oluşturmak olmamalıdır. Yeni paradigmaya göre sahaya  yeni bir 
bakış açısı oluşturmamız gerekiyor. örgütsel modelin, kurumların, 
eylemin sahanın ihtiyacına göre kalıcı bir şekilde oturtulması 
gerekiyor. Bu esas alınmazsa orada yeniden yapılandırma 
anlayışına girilemez. Mesela seçimlerden bu yana ki süreci 
Önderlik tasfiye olarak değerlendirdi. Bir tasfiyedir ama bu 
dağdaki örgütsel yapılanmamızdan çok bağımsız değildir. Bunu 
görmemiz gerekir. Bu görülmediğinden çözüm oluşturulmuyor. 
Dağdan oraya nasıl yansıma olursa orası da ona göre kendini 
konumlandırır. Şu anda o sahanın bu kadar muğlak olmasının bir 
çok nedeni var. Fakat sahanın yapılanma perspektifi bunu daha da 
derinleştirdi. Eski paradigmamız devlet, iktidar odaklıydı. Yeni 
paradigmamız ise toplum odaklıdır. Bu temelde örgütsel 
modelimizi oluşturup, yeniden yapılanma perspektifini 
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oluşturmalıyız. Bu öyle kısa bir zaman diliminde olacak bir şeyde 
değildir. Daha sabırlı bir yaklaşım olması ve emek sarf edilmesi 
gerekiyor. Türkiye’ de bir konferans yapılması planlandı. Bütün 
kurumlar bir araya gelecekler, sorunlarını tartışacaklar, 
kendilerini yeniden yapılandıracaklar. Arkadaşlar  zaman dar 
dediler. Doğru, bu kısa zamanda yapılacak toplantı Türkiye için 
yeniden yapılanma toplantısı olamaz. Tüm  sorunları 
çözemeyecek ama ona giriş olacak. Hedef biraz oradaki 
kurumların sorunları, birbirleriyle sorunlarını çözmeye dönük 
olacak. Tüm kurumları kapsayan bir örgütsel mekanizma ortaya 
çıkartılacak, kendi koordinasyonlarını seçecekler. Çünkü eski 
koordinasyon buradan atanmıştı ve çok sorun yaşanmıştı. Şimdi  
kendileri seçecekler ve bu toplantı yeniden yapılanmaya bir giriş 
olacaktır. Kongre Gel, PAJK, tüm legal sahalar yeniden 
yapılandırma perspektifini bu şekilde ele almalıyız. Yeni  
paradigmaya göre yeni bir sistem kuracağız. Tüm  kurumlarımızı, 
kitlemizi, tüm kadrolarımızı ilgilendiriyor. O  zaman daha geniş 
tartışma platformlarına ihtiyaç var. Her platform değerlendirilir. 
Fakat öyle bir kaç toplantıyla da aşılacak değildir. Mesela bazı 
sorunlar 1-2 ay içerisinde aşılmayınca hemen şu duygu gelişe 
biliyor; demek ki  olmayacak, yine sonuçsuz kalacak gibi 
yaklaşılırsa yine kırılmalar, güvensizlikler yaşanacaktır. O açıdan 
bizim yeniden yapılanma perspektifinde ortaklaşmamız 
gerekiyor. Eskisi gibi olmaz yeniliğe ihtiyaç var noktasında 
ortaklaşıyoruz. Ama bu ihtiyaç nereden gelişti, nasıl yapacağız 
noktasında çok ortaklaşmıyoruz. Çünkü biz bunu dönemsel olarak 
yaşadığımız örgütsel sorunlarla bağlantılı ele alıyoruz. Sistemin 
içerisinde bulunduğu genel kriz olarak ele almıyoruz. Çağ 
gerçekliğine bağlantılı olarak ele almıyoruz. O açıdan bu noktada 
netleşmemiz gerekiyor. Kendi gündemimizi belirleyemiyoruz 
dendi. Ben buna katılıyorum. Bütün hareket olarak bizim temel 
gündemimiz yeniden yapılanmadır. İç sorunlarımız bunun bir 
parçasıdır. Onun için bu temel gündemin çok yoğun tartışılması 
gerekiyor. Tartışırken bir yandan da pratiğe girmek gerekiyor. 
Tabi önceliklerimizi doğru tespit etmek gerekiyor. Merkezi   
yapının yapılandırılması belki temeldir ama yerelinde yeniden 
yapılandırılması kendi çapında temeldir. Tali değildir. Bu 
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anlayışla yaklaşılmalıdır. Bununla birlikte legaldeki her kurumun 
kendi içerisindeki yapılanma sorununu da böyle ele almak 
gerekiyor. Hepimiz şu anda siyasi partinin oluşumunu çok temel 
görüyoruz. Diğer kurumlaşmaları onun ekseninde ele alıyoruz. 
Bana göre bu bizim eski devletçi-iktidarcı yaklaşımımızın bir 
sonucudur. Devleti, iktidarı hedefliyorduk. Ulaşmanın aracı da 
siyasi partilerdi bu yüzden bu çalışmalar her zaman merkeze 
oturdu. Sivil toplum, sosyal çalışmalar, kadın, gençlik çalışmaları 
her zaman bunu besleyen, bunun ekseninde olan çalışmalar olarak 
ele alındı. Çok demokratik bir yapılanmaya da kavuşturulamadı. 
Şu anda da legal saha açısından bunu yaşıyoruz. Legal 
sahasındaki tüm kurumlaşmalarımız eskiden beri 10-15 yıllık 
kurumlaşma deneyimimiz içerisinde hep siyasi partiye göre 
şekillendirildi. Siyasi parti hep merkezdi. Diğer kurumlarda bunu 
besleyen ek kurumlardı. Kadın çalışmaları da aynı şekilde. Siyasi 
partideki kadın kol çalışması merkezdi. Esastı. Gövdeyi 
oluşturuyordu. Diğer kadın çalışmaları bunu beslemeliydi. Bunun 
ekseninde gelişmeliydi. Mantık hep siyasete odaklandırıldı. Siyasi 
parti seçimlerde iki defa başarısızlığa uğradı. Bir dağılma, 
çözülme sürecine girdi. Yeni oluşumu da tamamlayamadı. 
Sahadaki tüm kurumlar dağılmış durumdadır. En örgütsüz 
durumu yaşıyorlar. Legal oluşum tamamlanırsa siyasi parti başarı 
ile pratikleşirse diğer kurumlarda biraz kendisini toparlayacak. 
Çünkü merkezdi. Diğerleri eksenindeydi. Bu yüzden legal 
alandaki kadın çalışmalarımızda aynı şekilde. Geçmişte sahada 
bizim özgün kadın kurumlaşmalarımız yoktu. Üçüncü alan 
esprisiyle hareket eden farklı kadın çalışmalarımız yoktu. 
Türkiye’deki kadın çalışmaları da siyasi parti ile başlatıldı. 90’lar 
sürecinde bazı dernek çalışmaları var.  Fakat onlar çok sonuç 
vermedi. Başarısız oldu. Esas itibariyle parti içerisindeki kol 
çalışmaları ile başladı. 99-2000’lere kadar böyle geldi. 
2000’lerden sonra biraz özgün kurumlaşma gelişti. Bu biraz 
buradan da kadın hareketinin gelişmesiyle ilgiliydi. Sahadaki cins 
bilincinin gelişmesiyle ilgiliydi.  Stratejik değişim-dönüşümle de 
ilgiliydi. Bunun birçok etkeni var. Fakat 99-2000’lere kadar siyasi 
parti içerisinde kadın çalışmaları yürütüldü. Özgün kadın 
çalışmaları daha sonra başlatıldı. Ama şu ana kadar da sahada 
hala şöylesi bir mantık var. Kadın hareketinin merkezi siyasi 



           Kadın Hareketi Genişletilmiş Yönetim Toplantı Tartışmaları 
 
 

 
 

231  
 

partinin kadın kolları olarak görülüyor. Diğerleri hep 
eksenindedir. Bundan çıkarılmaya çalışılıyor. Geçen yıl yapılan 
konferans bunun için önemliydi. Türkiye sahasında tüm genel 
yapılar içerisindeki kadın yapısı ile özgün kurumlardaki kadın 
yapısının birlikte gerçekleştirdiği ilk konferanstı. O konferansla 
oradaki  arkadaşlar kendilerini demokratik özgür kadın hareketi 
olarak ifade ettiler. O şekilde de ilan ettiler. İlkti ve önemliydi. O 
çalışma ile birlikte bir yıldır şu tartışmalar yürütülüyor. Saha 
açısından daha bütünlüklü bir kadın hareketi geliştirmemiz 
gerekiyor. Bu kadın hareketi içerisinde siyasi parti kadın yapısı 
yada siyasi partideki kadın kolları sadece bir birleşen olmalıdır. 
Sadece bir çatı rolü oynamamalıdır. Bu tartışmalar yürütülüyor. 
Fakat pratikte hala o düzeye gelmedi. Bu birazda hem nicel olarak 
hem nitel olarak siyasi parti kadın yapısının daha güçlü, daha ön 
planda olmasından kaynaklıydı. Diğer kurumların nitel ve nicel 
durumları çok fazla  o düzeyde olmadığı için doğal olarak böyle 
bir sonuca yol açtı. Şu anda tam olarak bundan çıkarılabilmiş 
değil. Bir bütün sahaya dönük bir kadın hareketi geliştirilecek bu 
kadın hareketi içerisinde siyasi kurumlarımızın kadrolarından 
oluşan bir örgütsel meclis olacak. Bu meclisin yerellerde farklı bir  
ayağı olamaz.  Örgütsel meclis olmasından kaynaklı. Öncellikle 
yaşanan sorun nedir? Bir çok genel kurum ve bazı özgün kadın 
kurumları var. Hem özgün kadın kurumlarındaki kadın yapısı 
hem de kurumlardaki tüm kadın yapısını ortaklaştıracak bir 
örgütsel sistemin, mekanizmanın yaratılması gerekiyor. Geçen yıl 
arkadaşlar konferans yaptılar. Kendilerini hareket olarak ilan 
ettiler. Fakat hareketin ortak bir programı, bir tüzüğü yok. Ortak 
bir işleyişi ve yönetim gücü yok. Bir meclisi de yok. Sadece 
bütün kurumlardan bir araya geldiler. Bir konferans yapıldı. 
Hareket olarak ilan edildi. Fakat o konferanstan sonra herkes 
kendi çalışmasına dönünce harekete dönük ortak çalışmalar biraz 
ortada kaldı. Meclis tartışması tamamlanırsa Türkiye’deki kadın 
hareketi biraz daha ortak bir sisteme kavuşacak. O meclis kendi 
çalışmalarını tamamlarsa ilerde yeniden yapılanma konferansını 
önümüzdeki süreçte yapabilir. Bu altı ayda olabilir. Bir yılda 
olabilir. Fakat en erken altı ay olabilir. Türkiye’deki tüm özgün 
kurumlarla karma yapılardaki kadın yapısını kapsayacak bir 
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yeniden yapılandırma konferansı olabilir. Kongre düzeyinde de 
olabilir. Konferans ta olabilir. Türkiye’deki kadın hareketi 
yeniden yapılanma sorunlarını daha ayrıntılı orada tartışabilir. 
Program, tüzüklerini netleştirmeleri gerekiyor. Bu çok kapsamlı 
kurumların kendi iç program ve tüzükleri gibi olmayabilir. Tüm 
kurumları bağlayan daha esnek, genel ilkeler üzerinde 
ortaklaşmayı sağlayan genel bir yönetmenlik düzeyinde de 
olabilir. Fakat bildiğimiz bir program-tüzük düzeyinde de olabilir. 
Oradaki birleşimin, yapının bunu tartışması gerekiyor. Ama 
bunun kesinlikle oluşturulması gerekiyor. Bir hareketse o zaman 
bir hareketi bağlayan ortak kuralların olması gerekir. Ortak bir 
işleyişin, ortak bir mekanizmanın, yönetim gücünün olması 
gerekiyor. İşte meclis oluşumu bunun ilk adımıdır. Onun 
geciktirilmemesi gerekiyor. Bir yıldır gündemde olan bir 
durumdur. Daha yeni tamamlanacak.  Bu meclis örgütsel meclis 
olduğu için yerellerde bunun farklı bir ayağı olamaz. Fakat kadın 
hareketi şunu hedeflemelidir. Bütün yerellerde kitledeki 
kadınlardan oluşan kadın meclislerinin oluşturulması bu ayrı bir 
perspektiftir.  4. Kongreden bu yana Türkiye sahası ve diğer 
sahalara da bu perspektif verilmişti. Kadın meclislerini 
oluşturulması, kitledeki kadınlardan oluşulan kadın meclisi 
ayrıdır. Kurumların yönetim gücünden oluşan örgütsel meclis 
ayrıdır. Bunun ayrıştırılması gerekiyor. Yereldeki kadın meclisi 
tüm farklı  kesimleri kapsayabilir. Bir ilçedeki, bir ildeki tüm 
kadınları işçisinden köylüsüne kadar, memurundan farklı 
kesimine kadar o sahada, o coğrafyada yaşayan tüm kadınları 
kapsayabilir. Kapsaması da gerekir. illerde kadın platformları var. 
Buda onun gibi bir şey olabilir. Orada daha farklı tartışıla bilinir. 
Yerel düzeyde bir kadın meclisi. Ama üstteki örgütsel meclisin 
bizim kendi kurumlarımızdan oluşması gerekiyor. Arkadaşlar 
tartışmışlar bu Kürt orijinli mi olacak ? Farklı bir şey mi olacak? 
Bana göre bu gündeme girmemesi gereken bir tartışma 
konusudur. Daha önceki süreçte burada da tartışılıyordu. Kadın 
hareketi Kürt orijinli mi olacak? Olmayacak mı? İşte PJA ismi 
verilirken bile daha evrensel olalım, işte içinde Kürt ismi olmasın 
adıyla verildi. Tekrar  farklı nedenlerle değiştirildi. Bana göre 
evrensel olalım. Doğru. Tüm farklı kadın kesimlerini de 
kapsayalım. Cins çelişkisinin karakteri zaten bunu gerektiriyor da 
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etnik, dini, sınıfsal hiçbir ayrımına da gitmemek gerekiyor. Kadın 
sorunu cins çelişkisinin karakterinden kaynaklı olarak tüm 
kadınları ortaklaştırması da gerekiyor. Bunların hepsine biz 
katılıyoruz.  Yurt sever kurumlarımızdaki kadın yapısının 
oluşturduğu ve bizim kendi özgün kurumlarımızı oluşturduğu bir 
kadın yapısı var. Biz kabul etsek de etmesek de sonuçta zaten 
Kürt orijinlidir. Bunu farklı bir şekilde gündeme koymak, 
tartıştırmak bana göre çok fazla doğru değil. Objektif olarak Kürt 
orijinlidir. Bunun örgütsel meclisi de o şekilde olabilir. Daha 
sonra sahadaki diğer kadın kesimleri ile; Kemalist kadın 
kesimleri, İslamcı kadın kesimleri, Feminist kadın kesimleri, bir 
çok kadın kesimi var. Onlarla ilişki ve ittifaklar çok daha farklı 
şekilde geliştirile bilinir. Sahadaki diğer kadın hareketleri olarak 
onlarla farklı bir ittifak anlayışı geliştirile bilinir.  O temelde 
ortaklaştırıla bilinir. Biz kendi örgütsel sistemimizi kurmadan, 
mekanizmamızı oluşturmadan, kendi kurumlaşmamızı sağlam 
temellere oturtmadan sırf işte bu kaygıdan dolayı farklı kesimleri 
de içimize alalım kaygısından dolayı bir açılım çok gerçekçi 
olmaz. Bana göre biraz daha gerçekçi yaklaşmamız gerekiyor. Ve 
gerçekçi yaklaşmamızın da bunu gerektirdiğini düşünüyorum. 
Öncellikle oradaki yurtsever kurumlarımızdaki kadın yapısının ve 
özgün kurumlarımızın kendi örgütsel sistemine kavuşması 
gerekiyor. Bunlar önemli. Çalışan profesyonel kadro yada  yerel 
kadro olarak tanımladığımız tüm çalışanlar hareketin kadrosu 
oluyor. .............. 
Tekoşin Arkadaş;  Bir değişim sürecinden geçiyoruz. Sorunların  
çözümü bir boyutla olmaz. Buna inanmıyorum. Şimdi yeni bir 
örgüt modeli oluşturmaya çalışıyoruz. Bir değişim dönüşüm 
sürecindeyiz. Oluşturmaya çalıştığımız örgütsel model yeni 
paradigma temelinde mi bunu netleştirmek gerekiyor. Biz eski 
paradigmayı aştık, yeni paradigmaya girdik o yüzden bir bütün 
örgütsel modelimiz değişsin, yaklaşımını da çok doğru 
bulmuyorum. Her şeye sıfırdan başlayalım demek bana göre 
gerçekliğimizle uyuşmuyor. Neticede 30 yıllık bir mücadele verildi 
ve rımız anlamında ciddi birikimlerimiz var. Bütün bunları bir 
kenara bırakarak her şeye yeniden başlayalım dersek, doğru olmaz. 
Çünkü biz demedik ki yeni paradigmaya göre var olan kurum-
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kuruluşları kaldıralım. Biz dedik ki değişim sürecinde dönüşümü 
yaratalım. Yani zihniyette bir değişim- dönüşümü yaşayalım. Bu 
noktada pratikte yaşanılanları bir çatışma olarak görüyorum. Yeni 
paradigmaya girelim derken 30 yıllık yapılanmalarımızı göz ardı 
etme var. Yeni örgüt modelimiz bu yapılanmaları kapsamak 
durumundadır. Türkiye’deki kurumlarımız arasında, kadrolarımız 
arasında çok ciddi çatışmalar yaşanıyor. Örneğin 4500 arkadaş 
cezaevinden çıktı. Her arkadaş 10-15 yıl bu mücadelede yer almış 
insanlar. Diğer yandan legal çalışmalardaki kadrolarda her biri 10 
yıllık kadro. Zihniyette bir anlayış gelişmez, birbirini ikna 
temelinde yaklaşılmazsa, birbirine karşı çalışma yürütülür. Şu anda 
Türkiye’de varolan potansiyel kadromuz eğer yeni yapılanma 
kapsamına alınmazsa, çalışanların karşısında yer alacaktır. Bu gibi 
durumlar yaşanmıyor değil. Mesela bu çıkan kadrolar bir yerlere 
yerleştirilmedikleri için kurumlara karşı suçlayıcı bir 
pozisyondalar. Şimdi zindandan çıkan kadrolar da şöyle bir 
yaklaşımda var; devrimci kimlikten ziyade, bir siyasetçi kimliği ile 
siyasi oluşumlar içerisinde yer almak istiyorlar. Buda şöyle bir 
çatışmaya yol açıyor; bir kesim öne çıkarken, bir kesimde geri 
planda kalıyor. Bu sorun çözülmedikçe ne kadar model yaratılsa da 
veya yeni paradigmaya uyulsa da birbirine karşı çalışmalar bizi 
boşa çıkaracaktır. Bu anlamda bir hareket olarak kadro politikamızı 
gözden geçirmemiz gerekiyor. Var olan kadro potansiyelini 
işletmek, her şeyden önce bunu netleştirmek gerekiyor. Şimdi 
Türkiye’de hangi kuruma gitsen ilk dile getirilen kadro sorunudur. 
Kadro yok derler. Genel sorun kadro potansiyeli çok ama nereye, 
nasıl konumlandırılacak o belli değil. Bu dikkat çekilmesi gereken 
bir çelişkidir. Hem kadro yokluğundan yakınılıyor hem de nereye 
yerleştirileceği bilinmeyen bir çok kadro var. Bu anlamda 
çalışmalarımızı boşa çıkarıyoruz. O yüzden bir yaklaşım sahibi 
olmamız gerekiyor. Koordinasyondan gelen arkadaşlar var. O 
arkadaşlar burada belirlenecek politikayı gidince orada yayabilirler. 
Benim önerim PAJK’tan, TÇM’den, Başkanlık Kurumundan 
arkadaşlarla gelen arkadaşlar bir toplantı alsınlar. Bu toplantıdan 
çıkacak yaklaşım o toplantıya da yansıtılır. Böylece ortak bir 
politikaya gidilir. 

Yine bana göre kadronun konumlandırılmasında; mesela 
arkadaşların bir örgütlemeleri vardı. Kadın meclisleri vardı. Halkın 
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eğitilmesinde ciddi kadro ihtiyacı var. Bütün alanlardaki çalışmalar 
bu meclislerde temsilini bulmalı. Bunlar halk çalışmalarıdır. 
Meclislerin esas görevi halk eğitimi, halk örgütlemesidir. Tabandan  
örgütleme nasıl olacak, komünler biçimde; köylerde, mahallelerde, 
semtlerde, şehirlerde meclisler oluşturulmalıdır. Bu meclisler 
halkın eğitimini üstlendiği gibi köyün, mahallenin ihtiyaçlarını, 
sorunlarını üst meclise taşırıp orada çözüm üretilir, ona göre de 
politikalar belirlenir. Meclis aynı zamanda siyaset ve eylem yeridir. 
O anlamda meclis kapsamı geniş olan bir örgütlemedir. Direk 
halkın katıldığı ideal bir örgütlenmedir. Birey olarak bu modeli 
uygun buluyorum. Sorun bu modelin nasıl işletileceğidir. Mesela 
dışarıda kalan arkadaşlar bu değişim-dönüşüm sürecinde tercihini 
yapanlar halkın eğitiminde yer alabilirler. Özellikle zindandan 
çıkan siyasi yasağı olan kadrolar böyle toplumsal roller 
üstlenebilirler. Taban örgütleme çalışmalarında yer alabilirler. Yine 
sorunlar olacaktır. Eskiden bir devrimcinin anlayışında halka 
hizmet olmalıdır şeklinde yaklaşılırdı. Zaman geçtikçe bu anlayışta 
aşınmalar yaşanmaya başlandı. Yani  

hizmet anlayışında ciddi aşınmalar var. O yüzden kadro 
kendini hizmet eden olarak değil öncü olarak görüyor. Tamam 
ideolojik öncülük olur ama aktif siyasette kendini öncü kılma 
istemi var. Diyor ki ben 10 yıl zındanda kaldım onun için benim bu 
işin önderliğini yapmam gerekiyor. Bu noktada sorunlar 
yaşanabilir. Bu anlamda konumlandırılacak kadrolarda hizmet 
anlayışı üzerinde durmak gerekiyor. Eğitim devreleri 
düzenlenebilir. Modelin kadrolarının hazırlanması gerekiyor. 
Kadroyu olduğu gibi alıp yerleştirmek olmaz tabii. Bu durumda 
olumsuz bir rolün oynanması da mümkün. Ama kadro bu model 
için hazırlanır, hizmet anlayışında doğru yaklaşım sergilenir, 
buradan da bir politika belirlenirse bir ortaklaşmaya gidilirse, genel 
politika bu kesime yansıtılırsa inanıyorum ki belli düzeyde kadro 
konumlandırması sağlanmış olacaktır.  
      İkinci bir nokta;Kongre Gel bir meclis modelidir. Her dört 
parçada önceki gibi siyasi partiler kanalıyla sadece halkı 
ayaklandırıp eylem yapmak, dönemsel olarak kurtarır ama 
kurumlaşması yaratılmaz, halk eğitilmezse tekrardan 
kurtulunamaz. Eğer Kongre Gel bir meclisse her dört parçada 
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Önderliğin belirttiği gibi tüm halkı kapsayan tabandan meclis 
örgütlendirmelerine gitmek gerekiyor. ÖKB, DTP, Özgür Yurttaş 
Hareketi, genel örgüt kendini bu perspektifle yeniden 
yapılandırmaya gidiyor. Herkes kendince bir meclis kurarsa tabi ki 
bir karmaşa açığa çıkacaktır. O yüzden kurulacak meclislerin 
rolleri çok önemlidir. Hangi örgüt ne rolle meclise katılacak. Bu 
önemli bir nokta. Mesela ÖKB meclisleri açısından ifade edeyim. 
Kitle tabanını siyasi ve eylemsel olarak harekete geçirmek parti 
rolü yani DTP’deki kadın kolları kitle örgütlemesi yapıyor bu 
anlamda bu parti kendini kent meclisi yada partinin merkez meclisi 
olarak yapılandırırsa bu çerçevede genel kitle örgütlemesi yapar. 
Ama ÖKB meclisi bu düzeyde kendini örgütleyemez. Çok 
karmaşada yaşanır. O yüzden yaklaşım, DTP’de genel taban 
örgütlülüğü temsilini ÖKB meclisinde bulmalıdır. Sivil toplum 
örgütleri meclisler gibi değil tabi ama yine bu mecliste temsilini 
bulabilir. Farklı alanlardaki(toplumsal, sanat vb) örgütlülüklerin 
hepsi ÖKB meclisinde toplanmalıdır. ÖKB ayrıca taban meclisleri 
oluşumuna gitmemelidir. Aynı şey ÖYH içinde geçerli. ÖYH 
yarattığı tabana göre bazı alanlarda bir kol biçiminde bu meclisler 
bünyesinde kendini eğitebilir. Ama ÖYH komünden başlayıp para 
meclislerine giderse yine aynı karmaşıklık açığa çıkar. Meclisler 
kurabilir ama DTP kapsamında olmaz. Tek meclis altında 
toplanmak daha olumlu olacaktır. Bu noktada bazı adımlar var, 
ama durum biraz karışık. Yurttaş meclisi mi, parça meclisi mi  
tanımlamada karışıklık yaşanıyor.Bunun için farklı tüm 
örgütlenmelerin temsilini bulduğu bir meclis oluşumuna gidilmesi 
bence daha sağlıklı olacaktır. Rol dağılımı önemli bence. Mesela  
sivil toplum örgütü tabanını oluştursun ama bu o anlama gelmez ki 
demokratik toplum partisiyle bir alakası olmasın. İlişkiler olacak 
ama roller farklı olacak ve ulaşılamayan tabana ulaşmak esas 
olmalıdır. Model için bu biçimde netleştirirsek bence olumlu olur.  

         Diğer bir sorun DTP de kim yer alacak, politikası nasıl olacak, çizgi 
açısından duruşu nasıl olacak? Şimdi DTP ideolojik bir parti değil. 
Bu anlamda her kesim demokratik temelde katılabilir 
dedik.Türkiye’nin demokratikleşmesini isteyen, rol oynayan herkes 
katılabilir. Ama Türkiye’de şöyle bir sorun var. DTP’de yer alan 
bazı kişiler (Ahmet Türk, Murat Bozlak, Leyla Zana) bizim 
çizgimizden ziyade ilkel milliyetçi çizgiye yakın politika 
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yürütüyorlar. Bunun karşısında bizim arkadaşların yeni paradigma 
temelinde bir politika yürütme çabası var. şimdi orada bir tıkanma 
yaşanıyor. Bir savaş yürütülüyor ama bu demokratik modelin nasıl 
oturtulacağı noktasında değil bir çizgi savaşımı yürütülüyor. DTP 
içinde çizgi savaşı. Bu noktada bence tartışmalar çizgi değil 
demokratik sistem temelinde olmalıdır. Eğer tartışmalar bu eksende 
olmazsa bir çok noktada kaybedebiliriz. Önderliğin bizzat parti için 
söyledikleri vardı.bütün provakatif oyunlara karşı partinin kapsam 
kazanması gerektiğini belirtiyordu. Farklı  görüşler olabilir, fikirler 
çatışabilir. Ama önemli olan bunu demokratik bir sistem içerisinde 
karşılıklı hoşgörü temelinde gerçekleştirmektir. Türkiye’de şu anda 
bir çizgi savaşımı yürütüldüğü için demokratik modelde 
oturtulamıyor. Buda kendisiyle büyük bir tehlikeyi açığa çıkarıyor. 
Türkiye’de olan arkadaşlar diğerlerine karşı politika yürütmede tek 
başlarına güç getiremezler. Onlarda böyle yaklaşmıyorlar zaten. 
Hareket olarak bizim bu kesime karşı politikamızı netleştirmemiz 
lazım. Kongre Gel olarak bunu açıklamamız gerekiyor. Eğer 
demokratik modele katılımlarını esas alıyorsak bunlara karşı 
şartlarımızı belirlememiz gerekiyor. Şu grubu istiyoruz, şunu 
istemiyoruz tarzındaki bir yaklaşım demokratik değildir. Bu 
noktada tavrımız olmalı. Şartlarımız olmalı. Mesela grup 
dayatmasını kabul etmemek gerekiyor. Eğer fert olarak katılım 
olacak denmişse herkesin buna uyması gerekiyor. Diğeri ise 
hareket mücadeleyle bu aşamaya gelmişse bunun reddi üzerine bir 
modeli kabul etmemek gerekiyor. Neticede bir tabanımız, kadro 
potansiyelimiz var. Bir strateji temelinde yürüyoruz. Bunların 
reddini kabul etmeyip tavrımızı net koymamız gerekiyor. Fakat 
diğer taraftan ise “işte onlar ilkel milliyetçiler, bizim çizgimize 
tersler, onlar olursa biz yokuz gibi bizimde doğru olmayan 
yaklaşımımız var. Bu modernist paradigmada ki ak-kara 
mantığıdır. Bu mantıktan çıkıp politikamızı netleştirmemiz 
gerekiyor. Bunlarla bağlantılı olarak kadın ve gençlik 
örgütlenmeleri ile DTP oluşumuna gidildi. Şimdi bunlar stratejiktir. 
Öyle olduğu içinde taviz verilemez. Stratejiye göre esas rolleri 
kadın ve gençlik oynayacaktır. Eğer kadın ve gençliğe hareket 
olarak yer alamazlar, bireyler olarak yer alırlar dersek stratejimize 
ters düşeriz. Çünkü stratejinin asıl savunucuları kadın ve gençliktir. 
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Bu anlamda ki duruşumuzda da bir netlik olmalı. Yönetim, kadro, 
politika noktalarında arkadaşlar esnek olabilirler. Ama kadın ve 
gençliğin yer almaları konusunda taviz verilmemeli. Bu projeyi 
Önderlik başlatmıştı. Onun için Önderliğin avukatlarıyla da 
tartışılıp yaklaşımımız ve politikamız noktasında Önderliği 
bilgilendirmek gerekiyor.  
 
Derya Arkadaş;   Arkadaşlar sorular sormuşlardı. Ben onlara 
dönük görüşlerimi belirteceğim. 
Birincisi siyasi parti çalışmasına yönelik kadın ve gençlik nasıl yer 
alacağı noktasında Türkiye’de ki tartışmaları arkadaşlar aktardılar. 
Bu konuda yapılmak istenen yaklaşımlar ortada. Çok tartışmaya 
gerek yok. Biliniyor. Bunun karşısında; kadının bu siyasi parti de 
yer alması en temelde bence ideolojik, siyasi,örgütsel güçlü olan 
kadın kadroların bu çalışmaya katılmaları gerekiyor. Sanırım bu 
konuda sorunlar var. Daha önce yaşanmış sorunlar yüzünden 
katılmak istemeyen arkadaşlar var. Birde biraz daha genişleterek, 
yani sadece Dehap ya da farklı çalışmalardaki arkadaşlar değil 
kapsamı daha genişleterek diğer kadınlar varsa onları da katmalı. 
Bence bu önemli. Çünkü bu oradaki geri zihniyetin, gruplaşmanın 
ve farklı şeylerin barajlanması olacaktır. İkincisi bu parti genel 
başkanlığı büyük ihtimalle erkeklerden olur. Bilmiyorum, kadın 
ark lar en azından kendilerini yardımcılığa aday göstere bilirler. 
Yani  karar mekanizmalarına kadın arkadaşların güçlü katılmaları, 
ısrarcı olmaları gerekiyor. Gençlik içinde aynı şey geçerli diye 
düşünüyorum. Onlarında karar mekanizmalarında yer almaları 
gerekiyor. Demokratikleşme önündeki birçok engelin, geri 
zihniyetin önünü alacaktır. Ki Önderliğin hedef olarak yapmak 
istediği bu oluşumlarla Türkiye’deki demokratikleşmenin önünü 
açmaktır. Bunun bilinciyle bir katılım gösterilmelidir. Bir de bu 
siyasi parti içerisindeki kadın arkadaşlar meclis biçiminde 
örgütlenme dediler. Bunun mutlaka tabandan bir örgütlenmesi 
gelişecektir. Fakat öyle bir örgütlenmeleri olmalı ki her alanda 
(hukuk,ekoloji,çocuk) mutlaka bir politikaları olmalı. Arkadaşların  
hazırladıkları bir taslak vardı. Taslakta bir feminizm yaklaşımlarını 
da koymuşlar. Önderlik en son savunmasında feminizmi biraz daha 
kapsamlı ele alıyor. Bizim eskiden biraz dıştalayan yaklaşımımızı 
aşan bir yaklaşımı oldu. Önderliğin aslında eskiden beri öyle bir 



           Kadın Hareketi Genişletilmiş Yönetim Toplantı Tartışmaları 
 
 

 
 

239  
 

yaklaşımı vardı. Arkadaşlar işlemişler, şimdi Türkiye’de ki 
tartışmaların düzeyini bilemiyorum. Ama bence olabilir. Yani eski 
yaklaşımımızı aşan, daha geniş açılım yapmamızı sağlayacak bir 
yaklaşım içerisine girilebilir. Siyasi parti çalışmaları açısından ben 
bunları belirteceğim. 
  Türkiye’deki kadın meclisi konusunda; Türkiye’deki tüm kadın 
çalışmalarının ortak iradesini ifade ediyor. Bu meclis salt proje 
üreten bir meclis olmamalı. Bununla birlikte, bunun örgütlenme 
ayaklarını da oluşturmalı. Şimdi diyelim Türkiye’de Selis var. 
Amed’te. Ona dönük proje üretir, aynı zamanda onun hayata 
geçme zeminini hazırlar. Örgütleme faaliyetini de yürütür. Çünkü 
direk çalışmaların içerisinde de yer alacaklar. Yapan, üreten, 
örgütleyen bir konumda olmalılar. Meclisin rolünü biraz böyle de 
algılıyorum. Bunların hepsinin tabandan üste kadar bir 
örgütlenmesinin olması gerekir. Mesela siyasi parti kadın meclisi 
en alttan en üste kadar kendi örgütlenmesini yaratmak zorundadır. 
Bu orada da tartışılabilir. İller bazında başlayan geniş bir 
örgütlenmeyle üstte birleşilir. ÖKB nin de tabandan yukarıya doğru 
bir örgütlenmesinin olması gerekiyor. yani şimdi biz aynı kitleye 
hitap ediyoruz kaygısıyla tabandan yukarıya doğru bir özgün 
örgütlenmeyi yapamazsak, daraltır. O açıdan bence olması 
gerekiyor. 
Genel Türkiye çalışmalarına yönelik  Aralık ayında bir konferans 
yapılacak. Bunun için önce, oluşacak ÖKB meclisinin çok güçlü 
bir şekilde kendini oraya yansıtması gerekiyor. Yani sırf ÖKBye 
dönük değil, genel tüm çalışmalar içinde çok güçlü bir perspektifle 
katılması gerekiyor. Arkadaşların böyle bir hazırlıkları olmalı.  
Kadının ortak iradesinin bu konferansa yansıması gerekiyor.  
Siyasi parti üyesi olan her kadının aynı zamanda kadın meclisinin 
de bir üyesidir gibi bir karara ulaşmışlar. Geçmiş yaşanan 
sorunlardan kaynaklı. Şimdi mesela bizim dışımızdan bir kadın 
gelip sadece siyasi parti üyesi olup meclise üye olmak 
istemeyebilir. Bu tür sakıncaları olabilir. Benim böyle bir kaygım 
oluştu. Bence arkadaşlar bunu tekrar tartışabilir. 
Yerel yönetimlere ilişkin; kadın arkadaşların bu yönetimlere girip 
girmemeleri tartışılmıştı. Bence girmeliler. Zaten örgüt kararı 
almış. Yani arkadaşların girmeleri gerekiyor. 
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Kongre Gel  yürütme konseyi genişletilmiş toplantısında alınan bir 
karar var. Bizde Türkiye açısından burada öyle bir karara 
gidebiliriz. Son süreçlerde cezaevlerinden çıkan arkadaşlar var. bu 
arkadaşlara ulaşma yönündeydi karar. Bizimde çıkan kadın 
arkadaşlara ulaşma gibi bir sorunumuz var. Bizde burada bir 
komisyon oluşturarak bu arkadaşlara ulaşılmasını sağlamalıyız. Bu 
arkadaşlardan bir kısmının dağa, PAJK’ın yeniden yapılanmasına 
katılımını teşvik etmek gerekiyor. Böyle bir çalışmanın yapılmasını 
önemli buluyorum. Genel belirteceklerim bunlardır.  
 
Zaxo Arkadaş;  Türkiye için görüşler vardı. PAJK, TÇM, 
Başkanlık kurumu bir toplantı alsın diye. Buradan çıkan sonuçlarla, 
o toplantıdan çıkacak sonuçların birleştirilip Türkiye’ye 
yansıtılması yönünde. Arkadaşlar bu konuda görüş belirtebilirler. 
  
Deniz Türk; Ben katılıyorum. Zaten bu biçimde bir planlama 
yapmıştık. Öylesi bir çalışma olabilir. Bizim yapılacak siyasi parti 
kadın konferansına yönelik kadın hareketinin örgütlenmesi ayreten 
konferans siyasi partiye yönelik ayrı ayrı yazı çalışması var.TÇM 
bünyesinde yürütülüyor. Biz onu Kongre Gel Başkanlığındaki 
arkadaşlarla ortaklaştırıp bir perspektifte hazırlayacağız. Tabi 
buradaki tartışmaların sonuçlarıyla biraz daha ayrıntılayabiliriz. 
Konferans gündemini aşan sorunlardır. Kapsamlıda tartışmak 
gerekiyor. Onun için farklı platformlara da ihtiyaç var. Dirok 
arkadaşında katılacağı o tarzda bir çalışma olabilir. 
 
Leyla Van; Ben de katılıyorum. Diğer parçalara ilişkin zaten 
planlamada var. Avrupa üzerine tartışılıp planlamaya geçilse iyi 
olur. 
  
Zaxo Arkadaş; Irak ve Suriye zaten ele alındı. Doğunun da 
konferansı oldu. Avrupa’daki arkadaşlar konferanslarını yaptılar. 
İki koordinasyon orada oluşturuldu. Biri ÖKB’nin, diğeri de genel 
çalışmalar içerisinde bulunan bayan arkadaşların. Şimdi bu iki 
koordinasyonun işlevleri ne olacak, nasıl yürütülecek? Biz ÖKB 
koordinasyonun yeterli olduğunu ikinci bir koordinasyona gerek 
olmadığını belirtmiştik. Bunun üzerine arkadaşlar bizden bu yönlü 
perspektif istediler. Biz daha önce Kongre Gel komitelerinden olan 
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arkadaşlarla da tartışmıştık. Bana göre de iki koordinasyon beraber 
çok işlevli olmayacaktır. Genel çalışmalardaki kurumlarda bulunan 
arkadaşlar ÖKB koordinasyonunda temsilini bulabilirler. 
Dolayısıyla her iki koordinasyon birleşmelidir. Şimdi konferansta 
böyle bir karar alınmış ne kadar uygun bulunur. Burada bir ara 
formüle ulaşmak gerekiyor. ÖKB koordinasyonunda yer alan 
arkadaşlar diğer koordinasyonda da temsil ediliyorlar. Genel 
kurultaya kadar da bırakılabilir. Orada sorunu  genelde 
tartışabiliriz. Zaten anlayış boyutuyla şimdiye kadar ciddi bir sorun 
yaşanmamış. Arkadaşlar ortak toplantı yapmışlar. Ama pratikte 
zorlanmalar ortaya çıkıyor. Bunu da tartışsak iyi olur. Nasıl bir 
formüle ulaşabiliriz. 
 
Asya Arkadaş;  Bundan önce yaptığımız toplantı Avrupa 
çalışmalarını değerlendirmişti ve sonuçları önemliydi. O toplantıda 
sadece PAJK koordinasyonundan arkadaşlar yada sosyal komitede 
yer alan arkadaşlar değil, geçmişte Avrupa çalışmalarında koordine 
düzeyinde yer almış arkadaşlarda katılmıştı. Oranın somut 
gerçekliğini az-çok tanıyordu arkadaşlar. Böyle bir bileşimle 
yürütülen tartışma sonucunda iki ayrı koordinasyona ihtiyaç 
olmadığı yaklaşımı açığa çıkmıştı. Yani şu anda Avrupa’da gidilen 
örgütlenme hem Kongre Gel kongresinin hem de PAJK 
kongresinin yeterince anlaşılmamasının yol açtığı bir sonuç. Bu 
modelin mantığı, işlevi anlaşılmadan çok şekilsel çalışmalar 
yürütülmeye çalışılıyor. PAJK burada nasıl kendini 15 kişilik 
koordinasyonla örgütlemişse, onlarda orada aynısını yapmış. 
Buradaki  kadın koordinasyonu kendini, bileşimini daha doğru  
dürüst tanımlamamış, burada tanımlamadan tutup Avrupa’da böyle 
bir koordinasyon oluşumuna gitmek; çok sağlıksız, çok hazırlıksız 
ve yetersiz yoğunlaşmaların sonucunda açığa çıktı. Giderilmesi 
gereken bir durum. Çünkü Avrupa özgün bir saha. Özellikle genel 
çalışmalarda bulunan arkadaşların psikolojileri açısından çok 
sağlıklı olmuyor. Türkiye’de genel çalışmalardaki bayan 
arkadaşların durumu nasılsa Avrupa’da da öyle. Uzun süre 
geneldeki arkadaşların özgün toplantılara, eğitimlere katılmaları 
için yoğun çaba sarfettik. Son dönem önemli bir düzeyde 
yakalandı. Böylesine bir düzey yakalanmışken tekrardan 
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ayrıştırmak; geneldeki kadın, özgün kadın tarzında ayrışmaya 
gitmek bir parçalanmayı yaratır. Ruhsal anlamda bir parçalanmayı 
yaratır.zihniyet, ideolojik algılama düzeyleriyle de birleştiğinde 
çok verimli olmuyor. Yani o enerji bir potada buluşmuyor. Ben çok 
sağlıklı bulmuyorum. Mesela Kongre Gelin orada üç komitesi var. 
Basın  komitesi, dış-siyasi komite var, yoğunca bayan arkadaş yer 
alıyor.    bu aşamaya gelindi. Bir yapılanmamız var, genel 
birikimlerimizin yoğunlaştığı yer Türkiye; hem kurumlar, hem 
kadro, hem kuruluşla  
 
Asya Arkadaş; ÖKB özgün bir espri. Yani PAJK ın 
koordinasyonu doğal olarak kadrosal bir oluşum olur. Çünkü 
ideolojik bir çalışmadır ama bunun kitle ayaklarını oluşturacaksak 
bunun en az yarısının kitle olması gerekir. Belki ilk aşamada bu 
gerçekleştirilemedi. En azından % 40 kitle olabilir. Giderek bunu 
daha da geliştirmek, tabana doğru örgütlemek gerekir. Fakat bu 
mantık yok. Yine dar bir marjinal kadro yapılanmasıyla kitleyi 
örgütleme çabaları sonuçsuzdur. Sonuçsuzluğu geçmiş 
pratiklerimizde de ortada. Yani ne zihniyet ne mantık yeterince 
kavranmamış, o açıdan  belirtileni ÖKB ifade etmez. Çünkü 
içerisinde halk yok. Halkın olmadığı ÖKB oluşum olamaz. Bu 
sadece Avrupa açısından değil, her parça açısından böyledir. Yani 
en azından yarıya yakın halkı içermesi gereken bir oluşumdur. 
Başlangıç aşamasında ki sorun potansiyel olmaması değil. Bir 
çalışan kitlesi zaten mevcut. Arkadaşlar bilançolarını da 
gönderdiler. Kadın çalışmaları noktasında önemli bir açılım var. 
Yani o çalışmada sayı 15 değil daha fazla olsaydı önemli bir 
potansiyel girebilirdi. O zaman birlik biraz gerçek kimliğine 
kavuşabilirdi. Bunlar önümüzdeki kongreyle netleşecek durumlar. 
Kesinlikle birliklerin yönetimlerinde halktan insanlar olmak 
durumunda. Fakat bu dönem açısından önce kadın koordinasyonu 
kendi toplantısını yapacak, ondan sonra ÖKB den bir kısım 
arkadaşla bu koordinasyondan bazı arkadaşlar toplantı 
yapacaklar, karar alacaklar. Çalışmaların kapsamı, yol faktörü, 
zaman faktörü bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda aşırı 
enerji kaybına yol açan, aşırı toplantı trafiğine boğan –ki bu bizim 
genel çalışma tarzımız- ama fazla sonuçlanmayan bir şey. O 
yüzden sadeleştirmek gerekiyor. Kafa karıştıran modellere o 
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anlamda çok gerek yok. Mesela bir koordinasyon oluşturmuşlar, 
Koordinasyondan bir üçlü yürütme oluşturmuşlar, bu yürütmeden 
de dönüşümlü sözcülük sistemi. Yani  çok hiyerarşik aynı 
zamanda. Böyle bir kaos var. Bence birliğin zaten oluşmuş bir 
koordinasyonu var, bu vakitten sonra fes edilemez yada 
yenilenemez. Bu mevcut bileşime genel çalışmalardaki 
arkadaşların da katılımıyla genişletilmiş bir hareket 
koordinasyonu gibi bir işlev görecek bir koordinasyon oluşturulur 
ve çalışmalarını birlikte yürütürler. Genel çalışmalardaki 
arkadaşlarda katılır. Aylık toplantı periyotları var zaten. Çok 
kalıplara boğmadan ortak bir yönetim oluşumuna gidilir; Avrupa 
kadın çalışmaları, gerek kurumlar boyutuyla olsun, gerek kitle 
boyutuyla olsun, gerek özgün çalışmalar böyle ortaklaşa o 
yönetim tarafından iş bölümü, planlamalar çerçevesinde 
yürütülür. O noktada bağlayıcı kararlar alınır ve o kararlar bütün 
kadın yapısını Avrupa açısından bağlar. Böylesine sade bir 
modele dönüştürmezsek ilerde  işte bu parselleme 
yaklaşımlarından bahsetmiştik. Benim kitlem, senin kitlen. Bu 
gibi çelişkiler yaşanabilir. O yüzden ortaklaşa bir şeye 
dönüştürmek, bu dönem açısından ara dönemin formülü olarak bu 
kararı alabilir, bu toplantının böyle bir yetkisi var. Kongre 
düzeyinde bir çok kararı değiştiren bir toplantı. Ya da diyelim 
yeni ihtiyaçlara göre formüle eden bir toplantı olarak o 
çalışmalara ilişkin böyle bir kararda çıkabilir.  
 
Derya Arkadaş;  Ben belirtilenlere katılıyorum. Orada bir çelişki 
olarak koydukları bir şey var. Ona da cevap istiyorlar. Diyorlar 
eğer Kongre Gel kadın koordinasyonu orada oluşacaksa Evindar 
arkadaşın burada bulunmasına gerek yok. Bence bu doğru bir şey 
değil. O zaman Kongre Gel Kadın Koordinasyonu yaklaşımımız 
nedir, bunu aktarmak gerekecektir. Mesela o zamanki 
tartışmalarda şu belirlenmişti. Yürütme Konseyinde yer alan 
bayan arkadaşlar her biri bir komitede yer alacak. Bunların kendi 
çalışmaları arasında bir kopukluğun olmaması açısından böyle bir 
koordinasyona gidildi. Öyle her parçada Kongre Gel Kadın 
Koordinasyonu oluşsun diye bir kararda yoktu. Arkadaşlar biraz 
öyle algılamışlar. O anlamıyla heval Evindar’ın orda olması 
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anlamsız değil. Orada bu koordinasyonun bir üyesi olarak oradaki 
temsilini yapıyor. Böyle izahat yapılırsa iyi olur.  
 
Zaxo Arkadaş;  Asya arkadaşın önerisine ilişkin farklı görüş 
yoksa... parça çalışmaları için şimdi mi tartışılsın yoksa 
planlamada mı ele alalım, arkadaşlar görüş belirtsinler. 
 
Leyla Soran;  Bence planlamada ele alınsa iyi olur.  
 
Ronahi Serhat;  Eğer parçalar planlamada ele alınacaksa ondan 
önce örgütsel ilişkilere ilişkin netleşmesi gereken bir durum var. 
onu netleştirip öyle geçebiliriz. Yani bu ÖKB, sosyal, siyasal ve 
PAJK’ın katılımı örgütlenmesi bu toplantı tam olarak nasıl 
formüle edildi, altı nasıl dolduruluyor, yine bu komiteler nasıl 
örgütlendirilecek? Bunların tartışılmasını öneriyorum. 
 
Zaxo Arkadaş;  Bu örgütlenmeye ilişkin genel toplantıdan karar 
çıkmıştı. Önceden bu sadece PAJK tarafından yürütülüyordu. 
ÖKB’nin komitesi vardı. Bütün parça çalışmalarının 
örgütlendirilmesi, perspektif verilmesi. Geçmiş süreçte 
zorlanmalar açığa çıkmıştı. Mesela siyasi kol çalışmaları siyasi 
komiteye bağlıydı. Alanlarda siyasi parti kadın kolları ÖKB nin 
bir parçası. Sosyal komite geçen dönem açısından çok güçlü 
çalışma yürütemedi. Tabi ortak yürütülecek bir çok nokta var. 
Mesela Irak’ta  TEJAK yer alıyor, gençlikten arkadaşlar var, 
PÇDK ve Irak partisinden arkadaşlar, yezidi çalışmalarından 
temsilci yer alıyor. Yine kültürden arkadaşlar var. Bunların bir 
araya gelmesi ÖKB yi oluşturuyor. Onun içinde komitelere bağlı 
çalışmalarda var. Mesela Yezidi çalışmaları direk Kongre Gel’e 
bağlı. Yine Irak partisi siyasi komiteye bağlı, PÇDK yine öyle. 
Bunların pratik ortak yürütülmesi nasıl olacak. Genel toplantıda 
çıkan karara göre eşgüdümlü olması temelinde. Bu üç oluşum 
nasıl bir örgütlenmeye gidecek.  
 
Dilan Malatya;  Tabi ortak çalışma zemini bulmak gerekiyor. 
Geçmişte en çok zorlandığımız noktalardan birisi buydu. Kongre 
Gel’deki sosyal ve siyasal komitedeki kadın arkadaşların bir 
komite oluşturması gerekiyor. Bu oluşturulursa ÖKB 
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çalışmalarına bu komite bakar. Bence siyasal ve sosyal komiteleri 
ortak bir kadın komitesi oluşturabilirler. Hatta bu haliyle 
düşünürsek sayı yetersiz. Birde ekoloji komitesi var, onunda bu 
kadın komitesinde temsilini bulması gerekiyor. Artık bu temelde 
kadro takviyesi yapılır. Çünkü komitenin çalışması çok yoğun 
olacak. PAJK’ta ki ÖKB yerinde kalabilir. Bence iki zeminde 
örgütlenir, eşgüdümlü olarak çalışmalar yürütülür. Parçalardaki 
siyasi partideki kadın kolları bu komite üzerinden PAJK ada bilgi 
aktarımı içerisinde olur. Yani bu şekilde bir mekanizmaya 
ulaştırılabilir. Eğer doğru dürüst bir örgütlendirmeye gitmek 
istiyorsak bu kadın komitesinin oluşturulması gerekiyor. 
  
Ronahi Serhat; ÖKB nin yapılandırma süreci kongreden bu yana 
zaten kongre kararıydı. PAJK üstlenmişti. Bir yıllık 
yapılandırmadan sonra tümüyle parça ve dış sahalarda kendi 
örgütlenmesi oluştuktan sonra işte önümüzde bir kurultay 
sürecide olacak, yani diyelim bir YJA Star, PAJK  ve ayrıca 
siyasi, sosyal kadın örgütlenmeleri olarak bütün bu örgütlerle 
eşdeğer bir örgüt olarak ifadesini bulması nasıl olacak bu birazda 
kongrenin bir vesilesiydi. Bu yüzden bir yıllık yapılanma süreci 
kongrede alınan karar gereği PAJK tarafından yürütülecekti. 
Ancak bu yürütmenin Konge Gel’deki komitelerle eşgüdümlü bir 
şekilde olması gerekiyordu. Ne siyasi komite zaten bir arkadaştı, 
nede sosyal komite kendisini örgütleye bildi. Hem rolünü 
tanımlama anlamında hem örgütlenmeyi yürütecek kadro 
ihtiyacını giderme anlamında hem de bundan da öte anlayışı 
oturtmada bir sorun yaşandı. O yüzden sorunumuz şu değil; 
PAJK bünyesinde yürütülen bir çalışma olmasına rağmen 
eşgüdümü gözetmeyen ve pratikleştirmeyen bir yaklaşımın ortaya 
çıktığını söyleyemeyiz. Çünkü örgütlendirilmemiş. Ben şimdi bu 
kararı anlamak istiyorum. Bu biçimiyle eğer ÖKB oluşumunu 
tümden Kongre Gel bünyesine mi bir taşırma oluyor ya da bunu 
gerektiren ciddi gerekçeler nelerdir. Üstelik diyelim yapılanma 
sadece ÖKB ye ideolojik perspektif verme değil pratik muhatabı 
durumu var. O yüzden eşgüdüm deyip ortada bırakıyoruz. Bir 
Rusya’sı, bir Avrupa’sı üç komiteye de bilgilendirme mi yapacak, 
üç komiteyle de pratik sorunlarını mı tartışacak. Böyle değil. Bu 
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yüzden bir yerde bilgilerin ve muhatapların öne çıkması gerekiyor 
ancak çalışma anlayışı olarak o ortaklığın olması gerekiyor. Eğer 
öyle değilse o zaman PAJK ta o kadar sayıda ÖKB komitesi 
örgütlemeye gerek yoktu. Bunun için dar bir komite oluşur, işin 
ideolojik perspektifini oluşturup yaymak açısından. Ancak şimdi 
orada yürütülen tartışmalar kadro hazırlamaktan tutalım alanın 
raporlarına dönük perspektif direk pratik sorunlarıyla içiçedir. 
Alanlar açısından çok başlılık olmaması için bunu en genel 
söylemlerle burada ifade etmek değil ayrıntılarıyla ortaya koymak 
gerekiyor. Bu PAJK bünyesinde yürütülebilir. Sosyal ve siyasi 
komitenin de kadın birimleri örgütlendirilmeli, mesela siyasi 
komitede bir bayan arkadaş var, PAJK ta öyle bir görevlendirme 
yaptı. Dört parçadaki kadın kollarını örgütlemek açısından bir 
birim olması gerekiyor yoksa diğeri usulen bir giriş olacak. Bir 
kadın biriminin de bu dört parçadan oluşturulması gerekiyor. 
Bunun alt örgütleri oluşturmadan o siyasi komiteye gidiş sadece 
sembolik kalacak. Çünkü bunun için oluşan merkezlerin bile 
yapamadığını bir iki kişi üzerinden yapmak çok gerçekçi olmaz. 
Mutlaka o çalışmalardan sonuç alabilmek için kadın komitelerini 
güçlendirmek gerekiyor. 
Diğeri Kongre gel içerisinde nasıl ortak yürütülür; bunun 
periyodik toplantılarıdır, kendi çalışma esaslarını iç toplantısını 
yaparak oluşturabilir. Bu karar alınmış ama altı nasıl 
dolduruluyor, oradaki mantık neydi çok bilmediğimden dolayı 
önce bunları bilen arkadaşlar tarafından bunun izahının yapılması 
gerekiyor.  
 
Tekoşin Arkadaş;  Önce toplantıda bu kararın nasıl alındığını 
dile getirmek istiyorum. ÖKB ile Kongre Gel arasındaki ilişki 
sosyal komite üzerinden sağlanacak  şeklindeydi. ÖKB yapılanma 
aşamasında olduğu için PAJK, sosyal ve siyasal komiteler beraber 
bu süreci götürecekler. Diğer toplantıda da dile getirdik. Ben hala 
da aynı görüşteyim; Bir komite her dört parçada ÖKB yi 
örgütlendiremez. Kendini buna ulaştıramaz. Muhatapları da çok, 
hareketin bu yapılandırmadan sorumlu olması gerekiyor. şöyle bir 
durum yok ki; ÖKB yapılanmışta nereyle muhatap olacak? 
Ortada ÖKB yok. Biz yeni oluşturuyoruz. Bundan hareket 
sorumlu ve hareket kongrede bu görevi PAJKa verdi. neden? 
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Çünkü PAJK ta yeniden yapılandırma sürecinde. Bir kesim 
PAJKın yapılandırmasında, bir kesimde ÖKB nin 
yapılandırmasında rol alacaktı. Örgütlenmede bunun üzerinden 
geliştirildi. Ama kongrede PAJK ve ÖKBnin  Kongre Gelle 
ilişkisinin nasıl olacağı netleştirilmemişti. İşte eşgüdümlü olarak 
çalışılır diye ifade edilmişti ama muhatabı kim o belli değildi. 
Karar alınmış olsa bile sosyal komitenin ÖKB yi yapılandırması 
olmaz. Birey olarak vicdanen de olsa kabul edemem çünkü bunu 
yapamaz. Kaldı ki komiteler açısından ben görüşlerimi şöyle 
koymuştum; komitelerin görevi örgütlerin yönetimleri aracılığıyla 
örgütlenmeyi yönlendirir. Sosyal, siyasal komitenin rolü 
yönlendirmedir. Ama şimdi örgütsel yeniden yapılandırma 
durumu sözkonusu. Buda ayrı bir mevzudur. Tamam diyelim 
karara göre gidildi. Mesela Türkiye’de bunun çalışması başlamış 
durumda, 6 aya kadar tamamlanmış olur. O zaman ne olacak? 
Bana göre o zamanda aynı sorun açığa çıkacak. Hareketin 
koordinasyonunu tanımladık, her örgüt kendini bunun içerisinde 
temsil etsin dedik. Mevcut ÖKB olmadığı için temsilini PAJKta, 
sosyal ve siyasal komitelerde arkadaşlar koordinasyonda yer 
alıyorlardı ama ÖKB kurulduktan sonra bana göre Kongre Gelle 
ilişkisi kadın koordinasyonuyla olur. Bir komite kanalıyla olmaz. 
Nasıl ki PAJK temsilini buluyor, yine YJA Star temsilini 
buluyorsa; hareket üç ayak üzerinden örgütlendi. Her üç ayağında 
temsilini bulması gerekiyor. O koordinasyonda Başkanlık 
kurumunun da zaten temsili var ve Kongre Gelle ilişkisi çok 
açıktır çünkü Kongre Gel bünyesindedir. Kurultaya kadar böyle 
ifade edilebilir ama kurultayda bunu ele almak gerekiyor. Siyasi 
komitede bayan arkadaşlar artık yer alıyorlar. İlişkilerini siyasi 
örgütlenmelerle sağlarlar. Sosyal komitede mevcut 
koordinasyonlarla ilişkilenebilir, perspektiflerle yönlendirebilir. 
Şimdi yeniden yapılanma PAJKı da, siyasi ve sosyal komiteyi de 
ilgilendiriyor. Her üçünün beraber ilgilenmesi gerekiyor ama 
bunun bir ortası olmalı. Eğer eşgüdümlü olursa her gün bunun 
yürütülmesi nasıl olacak? Ayrı koordinasyonlar üzerinden olsa iki 
ayda bir toplansa günlük pratiği yürütemezler. Benim düşünceme 
göre ÖKB yapılandırılması ile ilgilenen bir mekanda olsunlar. 
Eğer öyle olursa hem tartışma imkanı hem de işbölümü 
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yapabilirler. Bende bunun PAJK bünyesinde olmasını uygun 
görüyorum. Sosyal komitenin farklı çalışmaları da var. Sağlık, 
gençlik, sivil toplum gibi. Ama kadın boyutuyla ilgilenen 
arkadaşlar, PAJK taki ÖKB komitesi, siyasi komiteden de 
arkadaşla beraber bir mekan da çalışmalar yürütülebilir. 
Kurultaya kadar bu şekilde olur ama kurultayda bunun tekrar ele 
alınması gerektiği biçiminde görüşlerimi belirtiyorum. 
  
Nuda Arkadaş;  Zaxo ark. tekmil verirken belirtmişti. Özellikle 
Irak için söylemek istiyorum. Şimdi oradaki arkadaşlar arasında 
bir toplantı periyodunun olduğunu bundan sonrada işletileceğini 
söylemişti. Bence bazı şeyler daha oluşmamış, net değil mesela 
biz eşgüdümü tartışıyoruz. Eşgüdüm olabilmesi için güç 
merkezlerinin olması gerekiyor. Yani kendisini tam örgütlemiş 
olması, bir yönetiminin olması, o yönetimin işleyişinin belli 
olması gerekiyor ki iki kuvvet eşgüdümlü çalışabilsin. Ama bizde 
bunlar tam oluşmamış. O yüzden bir işbölümüne gitmek 
gerekiyor. yine muhatapları belirlemek çok önemli. Mesela 
Irak’tan arkadaş diyor; aylardır bekliyoruz arkadaşlar bizi dağa 
çeksin. Şimdi hangi arkadaş çekecek? Muhatapsız kalıyorlar. 
Muhatap olmadığı için çok dağınık kalıyorlar. Yani arkadaşların 
çabaları var. Her yönüyle bir toparlanmaya ihtiyaç var. Bütün o 
sorunlara rağmen kendilerini bir örgütlendirmeye kavuşturmaya 
çalışıyorlar. Ben onun için bir iş bölümüne gidelim diyorum. 
Tartıştığımız koordinasyon sistemi vardı. O sistemden bir 
işbölümüne gidelim. Mesela Irak’ta, Maxmur’da vakıf çalışmaları 
var. Sosyal çalışmalardır. Bunlar sosyal komiteye bağlı olsun. 
Partilere bağlı bayan arkadaşlar siyasi komiteye bağlı olsun. O 
anlama gelmiyor ki siyasi komitedeki bayan arkadaşlar o partileri 
yürütecek. O bir partidir. Kendi işleyişi, yürütülüşü var ama 
diyelim bir tekmil vermek, çalışmaları hakkında bilgi vermek için 
siyasi komiteyi muhatap alır. Mesela diyelim ben şimdi sanat 
komitesindeyim, bir gün YJA Starın iç işleyişine karışmamışım. 
Sadece bir defa terzihaneye toplantı yapacaktık, kıyametler koptu. 
Yani öyledir. Sen karışamazsın. Bir arkadaşla tartışacaksan izin 
alman gerekir. Partiler açısından da öyle. Sen perspektif verirsin 
ama iç işleyişlerine karışamazsın. Diyelim arkadaşların kadro 
sorunları olur, farklı sorunları olur, bir üst muhatap gerekir o 
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konuda bir işbölümüne gidelim. Önerdiğim işbölümüne somut 
gidelim. Öyle olursa zaten kendi toplantı düzenleri var, onun 
tekmili başkanlıktaki bayan arkadaşlara verilebilir. Öyle 
belirlenmişti. Birçok çalışma başkanlıktaki bayan arkadaşlarda 
merkezileşecekti. Yine ÖKB nin örgütlenmesi için kadın komitesi 
demişti arkadaşlar. Kadın komitesinin illa da gelip bu Surede 
dolunda örgütlenmesine gerek yok heval. Kadın komitesi PAJK ta 
kalsın. Zaten orada yoğunlaşmalar da var. Son arkadaşların 
tartıştığı biçimiyle ÖKB nin başkanlıktaki bayan arkadaşları 
muhatap almalarını uygun görüyorum. PAJK taki kadın komitesi 
aynı zamanda sosyal komitedeki kadın arkadaşlara bağlı olsun. 
Yani mekan olarak illa gelip burada şey yapmaya gerek yok. Bu 
süreçte en temel sorunumuz bu. Eğer bunu netleştirirsek kadın 
hareketindeki dağınıklığı da toplamış oluruz.  
 .............. şimdi siyasi komite bir örgütlenmesi, genel bir 
örgütlenme var. onun içerisinde bir kadın örgütlenmesine 
gidilmesi gerekiyor. Fakat şimdiye kadar öyle bir örgütlenmeye 
gidemedik. Yapmayı tartıştığımız örgütlenme tarzına mevcut sayı 
yetmiyor. Mesela siyasi komite içerisinde erkek arkadaşların 
sayısı fazla. Onun içinde alanlara göre düzenlemeler yapılmış. 
Her arkadaş bir alan üzerinde duruyor. Parti çalışmaları. Mesela 
biri PYD, biri Irak, biri Doğu bunlar somut belirlenmiş. Ama 
bizim öyle değil. Kadın çalışmaları için yapılan tartışmalar; eğer 
siyasi partilerdeki kadın kolları siyasi komiteye bağlı olacaksa 
öncelikle komite sayısının tamamlanması gerekiyor. Genel 
düzenleme nasıl yapılmışsa bayan arkadaşlarında öyle 
düzenlenmesi gerekiyor. Yani siyasi komite içerisinde her dört 
parça için bayan arkadaşların olması lazım. Bir tek arkadaş sistem 
oluşturamaz. Pratik olmaz ve sonuç alınamaz. Siyasi komite için 
doğu, PÇDK, Türkiye, Suriye çalışmaları var. Bu alanlarda 
partiler ve örgütler var. Her alan için bir arkadaş olursa her alanın 
çalışmalarıyla o ilgilenir. Böyle bir sistem oturmazsa komite 
işlevsiz kalır. Komite içerisinde kendi aralarında ortak bir çalışma 
tarzını da oturtmaları gerekiyor. benim somut önerim bu 
şekildedir.  
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 Nalin Arkadaş;  Kaç gündür tartışılıyor. Bence temel sorun 
sistem sorunudur. Doğru bir sistem kurulmadıkça biz böyle ara 
formül bulacağız. Bir müddet sonra bozulacak biz yine bir formül 
bulmaya çalışacağız. Bu gerçekten zaman kaybıdır. Onun için, 
mesela Nuda arkadaşın koyduğu bir düşünce var bence çok 
parçalayıcı. Bunu oraya bağlayalım, onu oraya bağlayalım. Hep 
bağlayıcı bir yaklaşım açığa çıkacak. Ben katılmıyorum. Oturmuş 
bir sistem olsaydı arkadaşın önerdiği formül olabilirdi. Tabi ara 
bir formülde bulmak gerekir. Şimdi biz dün bir koordinasyon 
oluşturduk. Yinede ÖKB çalışmalarını gözönünde bulundurmak 
durumundayız. Kongreden sonra PAJK ta oturmuş bir sistem var. 
Diyaloglar biraz daha güçlü olabilseydi ya da kopuk olmasaydı o 
sistem kendisini daha güçlendire bilirdi. Çünkü her alana dönük 
bir örgütlenme var. Bir de biz şöyle bir hata yapıyoruz; hep kendi 
ortamımıza göre değerlendiriyoruz. Birazda sürece hakimiz, 
siyasal gelişmelere hakimiz o yüzden değerlendirmelerimizde 
bize çok sade, mantıklı gelebiliyor. Ama dış alanlarda böyle 
yansımıyor. Çok başlılık açığa çıkıyor. Bizde kaç ay önce farklı 
bir çalışmadan geldik. Gerçekten bir bilgi almak için insan çok 
zorlanıyor. Her yerden bir talimat geliyor, her yerden bir 
perspektif geliyor. O yüzden dış alanlar için daha da zorlaşır. Ben 
Tekoşin arkadaşın belirttiği düşüncelerine katılıyorum. Şu 
boyutta; bir kadın koordinasyonu oluşturduk. ÖKB nin burada 
temsilini bulmasında daha özen gösterilebilir. Bizim PAJK 
bünyesinde bir çalışmamız, yoğunlaşmamız oldu. Bir çok belgeler 
hazırlandı. Mesela bir konferans olacak Türkiye’de. Bir türlü bu 
netleşmedi. Neyin konferansı? TÇM başka bilgi veriyor, komite 
ayrı veriyor. Bu tür dağınıklığın önünü almak açısından  PAJK 
taki bileşimin daha güçlendirilmesi gerekir. Oluşacak 
koordinasyon ÖKB zaten içerisinde yer alacak, siyasal, sosyal 
komite yer alacak. O açıdan ciddi kopuklukların olacağını 
sanmıyorum. Yoksa diğer biçimde mesela bir Doğu çalışması 
herhalde bizden bekleyemez. Kendisini ilan ettiği bir konferans 
var. Bir çalışma bir örgüt var ve bu bir çok alan açısından 
böyledir. Bana göre en uygun formül önerilendir. Kadın 
koordinasyonunda bütünleşsin ama herkeste kendi bağlı olduğu 
çalışması var, hem kendi çalışmasından kopuk kalmıyor hem de 
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genel çalışmasını yürütür. Mekana, biçime takılmamakla birlikte 
PAJK zeminini uygun görüyorum.  
 
Asya Arkadaş;  Şimdi tartışıyoruz. Genel toplantıda alınan 
kararlar var. O kararların dışında alınan bir karar yok bu 
toplantıda da. O kararların nasıl alındığı bir tartışma konusu fakat 
o kararları değiştirme şeyine de burada sahip değiliz. Bunu 
gözeterek tartışsak iyi olur. Birde öyle tartışmalar yapıyoruz, 
şimdi 6 ay sonra neyin ne olacağı net değil, 6 ay sonraki kararlara 
yönelik görüş belirtiyor, tartışıyoruz. Ben mantık olarak şeye 
katılıyorum. Oluşacak olan kadın hareketi koordinasyonu yani 
sonuçta bu çalışmaları, bu örgütlenmeleri ama örgütlenme 
sürecini de birlikler örgütlenmemiş henüz. Türkiye dışında ortada 
bir birlik yok. Onun dışındaki alanlar açısından çok somut 
örgütlendirilmiş bir durum sözkonusu değil. O nedenle bir oluşum 
sürecidir ve bu sürecin sağlıklı bir şekilde götürülmesi gerekiyor. 
her kafadan bir sesinde çıkmaması, her taraftan bir talimatında 
gitmemesi gerekiyor. Oluşunca bu birlikler harekette temsilini 
bulurlar. Olması da gerekir, fakat hareket koordinasyonu 
tarafından bu oluşum süreci yönlendirilir. Örneğin 2 aylık toplantı 
vb şeyleri söyledik. Mevcut bileşim dışında 9 kişi demiştik. 
Bunun dışında dış sahalardan o toplantılara, çalışmalara ilişkin 
raporlar gelir. Tartışılır, görüşler, öneriler sunulur. Bu 
koordinasyon kendi içerisinde bir sözcü, muhatap belirler 
herhalde. 9 kişi ayrı yerden muhatap olmaz. Bir sözcülük sistemi 
geliştirilir. Bu sözcü dış alanlarla sürekli diyalog içerisinde olur. 
Bireydir, bu başkanlıktaki midir değildir, bunun tartışmasını da 
çok anlamlı bulmuyorum. Bir koordinasyonun sözcüsüdür artık 
onun üzerinden ilişkiler geliştirilir. Onun dışında; oluşan bir 
model var. Genel anlamda da oluşturulan bir sistem var ve alınan 
kararlar var. Bunlarla birlikte ortak bir yaklaşım geliştirmeye 
çalışıyoruz. Siyasi komite şu anda diyelim siyasi çalışmaları 
yönlendiren bir merkezdir. Sonuçta bizim kadın çalışmalarımızda 
ortak zeminde gelişiyor. Başka zeminlerde değil. O yüzden o 
komiteyi güçlendirerek siyasal, kitlesel çalışmaların yürütülmesi 
en sağlıklı yaklaşımdır. Ben böyle algılıyorum. Sosyal alana 
ilişkin bütün çalışmalar o komite üzerinden örgütlendirilir. Bir 
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bütünen kadın çalışmaları ya da ÖKB anlamında değil. Genel 
anlamda bir örgütlenme var, kadın kendisini en güçlü 
örgütlendirerek, bu çalışmayı tamamlar. Kongre bütün zemini 
kapsayan bir şey. Kongre dışında bir çalışma zaten yok. O zemini 
nasıl güçlendireceğimizi tartışıyoruz. Yani sonuçta ortak 
perspektiflerin açığa çıkması için komite bileşimlerini 
güçlendirerek bu çalışmaları geliştirmek en sağlıklısı. Ve giderek 
bu PAJK ında asıl oynaması gereken misyona da hizmet eder, onu 
zayıflatmaz. PAJK kendi kadrolarıyla bu komiteleri besler, 
donatır. Ama ilerde ayrıştırılsa bu çalışmalar, PAJK kendini 
ideolojik bir parti olarak tanımlıyorsa siyasi alan yada kitlesel 
çalışmalar ÖKB üzerinden ve Kongre gel genel zemini üzerinden 
yürütülecek çalışmalardır. Bunun dışında kitlesel çalışmanın 
başka bir çalışması yoktur. Buda komiteler esasında örgütlenerek 
yapılır. Kongre gelin genel modeli, örgütlenme tarzı komiteler 
esasına göredir. Doğru her çalışmanın bir yönetimi var ama 
çalışmaların esas yönlendirilmesi bu komiteler üzerinden oluyor. 
O açıdan bizim kadın hareketi olarak yapacağımız en akıllıca şey 
bu komiteleri güçlendirmektir. Aylardır bunun savaşımını 
veriyoruz. Birde gelmişiz burada neden örgütlenemediğimizin 
tartışmasını yapıyoruz. Örgütlenemez, bir kişiyle bir sahayı 
örgütlendiremezsiniz. Kadına ilişkin öyle perspektif gelişmez ama 
birebir Kongre gel açısından belirteyim mesela siyasi alandan 
gelenler oldu. İlgilenemedik heval. Geldiler genel den 
perspektiflerini alıp gittiler. Bir perspektif veremedik. Ne 
niteliğimiz, ne niceliğimiz ona yetti. Ondan sonrada biz işte ayrı 
bir çalışma örgütleyeceğiz, ayrı bir komite örgütleyeceğiz diye 
PAJK ta bir komite örgütlensin, ideolojik çalışmayı yürütmüş 
olabilir, genel perspektifi çıkarmış olabilir ama pratiğin bizzat 
içindekilerle bu anlamda ilgilenemedik heval. Perspektifini 
genelden aldı. Böyle mi iradeleşeceğiz? Ben böyle 
iradeleşeceğimizi düşünmüyorum. Bu zemini güçlendirerek, biz 
kendimizi güçlendirebiliriz. Kadın hareketi böyle örgütlenebilir 
bu zeminde. Aksi takdirde enerji kaybıdır. Geçtiğimiz beş ay 
bunun pratik ispatıdır. O yüzden alınan kararda var, çok ters 
değil. Nuda ark belki bazı şeyler formüle etti. Parçalayıcı değil. 
Örneğin siyasi ve sosyal komitelerin güçlü kadrolarla takviye 
edilmesini doğru buluyorum. Bu parçalama, ayrıştırma değildir. 
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Bu bir örgütlenme modelidir yani. Modelimiz bu. O zaman 
Kongre gel paramparçadır. Öyle değil, işliyor; işleyen bir 
mekanizmaya ulaştı. Çünkü niteliği, niceliği var yani. O nicelikte 
kendi işbölümüne tabi tutuyor, çok ciddi bir kargaşa çıkmıyor. 
Anlayış sorunları vardı. Bu toplantıda dile getirilen. O sorunların 
aşılması halinde son toplantıda ulaşılan yaklaşımla çok ciddi 
sorunlar çıkmaz genel komiteler açısından. Benzer yaklaşımı 
kendi açımızdan geliştirmek durumundayız. Karar zaten çok 
farklı bir karar değil. Aslında ta başından beri uygulamamız 
gereken bir şey. Uygulayamadık şimdi uygulamaya çalışıyoruz. 
Kararı ben böyle algılıyorum. İlerde örgütlenir. Avrupa’da, 
Rusya’da ÖKB oluşur, kendilerini yönetebilecek duruma 
gelirlerse zaten her çalışmanın kendi içinden, kendi 
koordinasyonları esasında örgütlenmeleri en doğrusudur. Uzaktan 
kumandayla örgütler yaratılmaz ve yürütülmez. Ama oluşana 
kadar böyle bir ihtiyaç var ve PAJK bunun kadrolarını hazırlar, 
zeminini hazırlar, alanların ihtiyacına göre zeminini hazırlayan bir 
mekan olur. İdeolojik anlamda bir misyon biçiyorsak. Fakat 
diyelim bu kadroların kaydırılmasıdır, siyasi alana gidiyorsa, 
siyasal eğitimlerinin siyasi komite zemininde olur. Sosyal alana 
gönderilecekse sosyal komite zemininde olur. Birbirinden çok 
ayrıştırmakta doğru değil. Ortaklaştıracağımız bir mekanizma. En 
son kararlaşan formülasyon çok ters değil yani. Ama bizim 
algılamalarımız parça parça ondan kaynaklı farklı kaygılarda 
açığa çıkıyor. Bence bu kaygılara gerek yok. Biz bunun tedbirini 
oluşturacağımız koordinasyonla zaten aldık. Genel hareket 
çalışmalarının muhatabı bu koordinasyondur. Yani bir karar 
alıyoruz. Sonra tekrar dönüp tartışıyoruz, bana çok anlamlı 
gelmiyor. Bunun pratikte daha güçlü nasıl uygularım biçiminde 
PAJK tan, siyasi ve sosyal komiteden kadın arkadaşlar tartışırlar, 
bazı tartışmalar bu platformun konusu değildir. Bu platformda 
genel anlayış açığa çıkar. Arkadaşlar bir sistem oluşturmalılar 
aralarında, sağlam bir diyalog olmalı. PAJK ın ideolojik 
perspektifler çıkara bilmesi için somut pratikten de kopuk 
olmaması gerekiyor . Ama pratiğin bizzat yürütücüleri 
komitelerde var yani. Salt çalışmalar siyasal, sosyal çalışmalarda 
değil. Niye bu iki alanla sınırlıyoruz. Bir sürü alanlar var. 
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Hepsinin iradesini temsil eden bir koordinasyonu da tanımladık. 
Neden yeni baştan tartışıyoruz. Pratiğin ayrıntılarını arkadaşların 
yapacağı toplantıya bırakalım. Onunda kararını burada 
almayalım. Yoksa ayrıntılarıyla tartışırsak bütün sorunları bu 
toplantı çok uzayacak.   
      
Dorşin Arkadaş;  Tartışma konusu olmuştu. Ve biz Yürütme 
konseyi genişletilmiş toplantısına gitmeden önce PAJK 
koordinasyonu olarak da yürüttüğümüz tartışmalarda şu sonuca 
ulaşmıştık. Şimdiye kadar sadece koordinasyon olarak yürütmeye 
çalıştık ama gerçekten zorlandık. Sosyal ve siyasal komiteye 
Özgür Kadın Birliklerinin yürütülmesi konusunda bir rol 
biçilmedi. Kendilerini bir kadın komitesi olarak örgütlemenin 
ötesinde böylesi bir rol biçilmedi. Koordinasyona verilmişti. 
Bunun zorlayıcı olduğu belli, örgütlemelerin geliştirilmesi 
gerektiği, işte heval Zaxo dur, heval Ronahi dir bu temelde 
düzenlendi. Böylesi bir ara formül. Böylesi bir tartışma 
yürütülmüştü. Fakat sonuç olarak böylesi bir karar alınmış. Bunu 
arkadaşlar açıkladılar. Yani bunun yönlendirilmesi insiyatifi daha 
çok sosyal komite üzeri ilişkilenme olacak. Bu anlamda ben 
yanlışlığını belirtmek istiyorum. Bu kongrenin kararıydı. Yani 
böylesi bir kongrenin iradesinin dışına nasıl çıkılır bunu 
bilemiyorum. Tartışmamız gerektiği belirtiliyor ama ben 
eleştirimi de koyuyorum. Kongre bileşimi kongre iradesi 
açısından bir tartışma yaratacak. Fakat artık tartışmayı kararı 
geriye çekmekten ziyade madem bir karar alınmış bunun 
uygulaması nasıl gelişecek bunun içinde zoraki PAJK taki 
örgütlemeye ben çok katılmıyorum. Sosyal komiteyi parçalama, 
işte gelsin PAJK’ta kalsın, madem kararı alınmış ki karar çok 
nettir. Çünkü  siyasal, sosyal komitede yer alan arkadaşlar hem 
kadın konusunda yürütecekleri çalışmalar var, hem genele karşı 
sorumlulukları var. Arkadaşları alıp getirip o zeminde  
konumlandırmak doğru olmaz. Zaten siyasal, sosyal komite kendi 
içinde gider. Komite mi olur ayrı ayrı görev dağılımı temelinde 
mi olur yani bence ortak bir komite olması mevcut aşamada daha 
sağlıklı. Hem siyasal hem sosyal komite açısından gereken kadro 
takviyelerini bir anda yapabilmek zor. Başlangıç açısından ortak 
bir komiteyle çalışmaların yürütülmesini bende daha doğru 
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görüyorum. Var olan komitelere artık gereken takviyeler yapılır. 
Bunun için ikna şeyini de yürütmemiz gerekiyor belki arkadaşlar 
açısından. Gereken takviyeler yapılır, artık ideolojik destek 
deniliyor gereken destekte sunulmaya çalışılır.  
 
Emek Arkadaş;  Kongre sürecinden beri tartışılan konulardan 
biride ÖKBnin örgütlendirilmesi. Bence sağlıklı gelişim önünde 
engel olan yaklaşımların eleştirisini geliştirmek bundan sonraki 
süreç açısından önümüze koymak gerekiyor. kongre yapıldı. 
Kongreye her alandan delegeler katıldı. Çok kapsamlı tartışmalar 
yürütüldü. Buna rağmen örgütlenme sorunları bu aşamada. O 
yüzden bu tartışmanın çok sağlıklı yürütülmesi ne kadar geniş 
bileşimle yürütülürse ben o kadar sağlıklı kararların alınacağını 
düşünüyorum. Şu anlama gelmiyor işte bir kadın hareketi 
koordinasyonu oluşturuluyor, biz bu kararı boşa çıkarıyoruz 
anlamına gelmiyor. Bu noktada ben Asya arkadaşın belirttiklerine 
katılmıyorum. Çünkü bizde hep uygulama sorunları, alınan 
kararların benimsenmemesinden yada anlaşılmamasından veya 
herkesin kendi cephesinden yorumlamasından  kaynaklanıyor. 
Neden?   Çünkü özgür kadın birlikleri çalışması da kongrede 
örgütlendirilmişti. Belli muhataplarda vardı. Bu muhataplık 
yerine getirilseydi bence bu kadar boşluk yaşanmazdı. Ama biz 
parçalardaki zihniyeti aşamadık, parçalardaki kadronun 
yaklaşımına göre kendisine muhatap belirlemesi, bu anlamda 
bilgi akışını sağlamaması muhatap alamaması sorunlarını 
aşamadık. Şimdi bunun eleştiri noktası ayrıdır. Bu yaratılan 
boşluğu nasıl gidereceğimize dönük çözümlerimizde farklı olur. 
Ama başta bu mücadeleyi çok fazla göze alamıyoruz. O nokta da 
biraz daha ortaya çıkan örgütler karmaşasında, yada kongre 
kararlarının ayakları havada kalmasından kaynaklı gerçekten çok 
ciddi karmaşa yaşandı. Koordinasyon toplantısında biz pratik 
olarak şöyle bir sonuca gitmiştik. Bu biçimde arada olan 
çalışmalara oluyor. Onun için siyasi komitede bir arkadaşın yer 
almasıyla, özgür kadın birlikleri arasındaki bağın 
güçlendirilmesiyle, bir takım şeylere pratik olarak daha iyi çözüm 
bulacağımız noktasında biz tartışmalar yürütmüştük. Fakat bir 
bütünen  özgün toplantımızda kararlaşmasına bırakmıştık. Şu 
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yaklaşımın geliştirilmesi gerektiğine ben inanıyorum. Yaşanan 
boşlukları gidermekle birlikte önce kararlarımızın 
yaşamsallaşmasıyla birlikte, hem de mevcut durumda nereden 
verimli yürütmek gerekiyor, bir de uzun vadede özgün 
örgütlülüğümüzün nasıl yürütüleceğini yürütmek gerekiyor. Şu 
noktayı  ben çok önemli görüyorum. Kongre geldeki komitelerin 
tartışılmaması belki Asya arkadaş bu konuya değindi. O nokta da 
bizim çok tartışma gündemimizdeydi. Fakat besleyemedik neden 
besleyemedik çünkü bu bileşimi oluşturamadık. Hiç bir yerden 
alamadık. Kadro takviyesi olmadığı için bilgilenme boyutu eksik 
kaldığı için hem pratik olarak besleyemedik hem kadro takviyesi 
yapamadık. Mevcut durumda eski yönetimde yer alan arkadaşlar 
vardı. Fakat bir biçimde konumlandıramadık. Yine bir komitelere 
yaklaşım sorunumuzu öyle ele alırsak biz yeni örgütlenme 
modelimizi ona göre oluştururuz. Ve olan bizim en temel örgütsel 
sistemimize olur, kadın sistemine olur. Bu noktada bunu aşmak 
gerekiyor. bunun kaygısı taşınmıyor anlamına gelmiyor. Hayır. 
Neden aktifleştirilemedi.  Neden işletilemedi. Bu noktada 
yetersizlikler eleştirilebilir. Kendi açımdan da koymak istiyorum. 
Koordinasyon tartışmalarında çok temel bir gündem olduğu için 
koordinasyon adına da ben koymak istiyorum. Şimdi son toplantı 
da alınan kararla birlikte en sağlıklı uygulama tarzı nasıl olabilir 
üzerinden düşündüğümde heval Nuda’nın belirttiklerine belirli 
noktalarda katılıyorum. Mesela sosyal komitenin özellikle kadın 
komitesi sosyal alana dönük kadın çalışmalarından sorumlu 
olduğu için, mesela bir vakıf çalışmalarının, iş ve rol 
koordinasyonu çerçevesinde oraya tekmil vermesi gerekiyor diye 
düşünüyorum. Vakıf, dernek benzeri çalışmalar orayla ortak 
yürütülmesi gerekiyor. Siyasi kadın çalışmaları açısından, yine 
siyasi komitenin aynı biçimde muhatap alınması gerekiyor. Şöyle 
bir durum da var; ÖKB yapılanması bütün bunları kapsayan bir 
yer olmalıdır. Parçalardaki örgütlenme buna göre geliştirilecek, 
bu anlamda özgür kadın birliği komitesinin de aktifleşmesi 
gerekecek. Yani bu anlamda biz bir komitenin altını dolduralım, 
işlevselleştirelim derken o zaman şuna yöneliyoruz. Mevcut 
pratik sorunları aşamadığımız için ve bunu aşmanın yöntemlerini 
çok tartışamadığımız için bir yerdeki çalışmayı tek aktifleştirmiş 
oluyoruz. O zaman en genel anlamda yapılanma sorunları açığa 
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çıkacak. Ben çok büyük bir dezavantaj oluşturacağını 
düşünüyorum. Yani başkanlıkta temsilini alan bayan arkadaşlar 
açısından neden ?mesela şu anda PAJK la, özgür kadın birlikleri 
açısından parçalardan gelen bilgilerdir, belgelerdir, durumlardır 
bunları komite ortak çalışıyor. Anlayış olarak da şöyle bir anlayışı 
var. Oradaki bütün yapının bu tartışmalara katılma anlayışı var. 
Şu ana kadar pratik çalışmaların yoğunluğundan belki 
gerçekleşmedi. Bütün parçaların sorunlarının tartışılmasında 
bileşimin kendisini sorumlu görmesi düşüncesini aktarması 
anlamına geliyor. Verimliliği artırıyor, yoğunlaşmaları artırıyor. 
Çünkü biz kadro hazırlığımızı nasıl yapıyoruz noktasında 
düşündüğümüzde salt ideolojik tartışmayla da yapamıyoruz. Yada 
bütün bu ideolojik tartışmalardan kopuk bir teknik yoğunlaşmayla 
da gerçekleşmiyor. İdeolojik ve siyasal yoğunlaşmanın bir arada 
yürütülmesi sorunudur. Bu anlamda ben o komitelerin daha çok 
geliştirilip ve aktifleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela 
Avrupa’da diğer parçalarda uzun süre kalan arkadaşların 
çekilmesi kararı vardı. Bunlar en temelde o komitelerin 
beslenmesine bir şey oluşturabilir. Yine siyasi ve sosyal komite 
beslenebilir. Yoğunlaşma biçimlerine göre. Ama en temelde de o 
komitenin aktifleşmesi açısından da bir özgün 
örgütlenmelerimizin tümünü direk oradaki ÖKB komitesi 
üzerinden sağlanması tekmilinin oraya verilmesi, bilgi akışının 
orası üzerinden sağlanması, raporunu oraya sunması aynı 
zamanda bu sosyal komiteye yansıyan şeylerinde oraya gitmesi 
yani şu anda TÇM de öyle bir sistem var ve ortaklaşmayı da 
getiriyor. Şu çok temel sorunu da aşıyor. Bilginin tekelleşmesi 
sorununu da aşıyor. Bence kadronun katılamamasının en temel 
şeylerinden biri buydu. Alanlara ilişkin bilgilendirme 
yapamıyorduk. Ondan sonra birkaç aylık yada onbeş- yirmi 
günlük bir yoğunlaşmayla alanlara kadro takviye etmeye 
çalışıyorduk. Bu çok büyük bir zorlanmaydı. Bu sistem oturursa 
bir siyasi komitedeki, sosyal komitedeki  bilgi akışı da sözkonusu 
örgütlerin birebir muhatabı olarak yer alması da düşünce 
zenginliğini yansıtması, kadro oluşturması açısından komitelerin 
işletilmesi gerekiyor. Hareket yürütmesi bu anlamda birebir 
bunun şeyi olursa, o alan hem bilgi akışında ciddi zorlanmalar 
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yaşanabilir, çalışma yoğunluğundan da kaynaklı hem de 
perspektif oluşturmada gecikmeler yaşanabilir. Bunun üzerinden 
olabilir. Şüphesiz herkesi ilgilendiren genel hareketi ilgilendiren 
noktalar olabilir, fakat komitelerin bu bilgi akışından kesinlikle 
kopuk kalmaması gerekiyor. O anlamda hem siyasi hem de sosyal 
komitedeki bilgi akışının özgür kadın birliklerine akması 
gerekiyor. Böyle bir mekanizmayı bizim kesinlikle oluşturmamız 
gerekiyor. Yoksa bu defa yeniden yapılanma sorunlarından biz 
çok kopuk kalacağız. Akışı sağlayamazsak o zaman özgür kadın 
birlikleri, siyasi partileri nereye oturtacak nasıl bir mekanizma 
içerisinde yer alacak konusuna yanıt verilemeyecek. Sosyal alan 
çalışmaları açısından aynı şey geçerli. Bütün komitelerin rolünü 
doğru belirlemek bir yeniden yapılanma çalışması olması 
itibariyle özgür kadın birlikleri komitesini de bundan sonra en 
temelde çok işlevli kılmak gerekiyor. Çünkü yeniden yapılanma 
sorununu tanımlayamazsak işlevidir rolüdür, alanlara gidecek 
olan kadronun en temelde yoğunlaşmaları sekteye uğrarsa 
eklektik yaklaşım aşılamıyor. İşte örgütlenmeler arasında 
sorunların aşılması kopuk kalıyor yani. Eklektik bir 
yoğunlaşmayla yine ben merkezci yaklaşımlar sahalara yansıyor. 
Bu sorunların giderilmesi açısından o komitenin sosyal ve siyasal 
komitenin muhataplarının belli olması dedi arkadaş o noktada 
belirttiklerine katılıyorum. Bilgi akışının karar mekanizmasının 
yine o komite de oluşturulması gerektiğine ben katılıyorum. 
Bunun içinde tartışma zemini açısından da çok avantajları 
olduğunu da düşünüyorum. Bir PAJK zemini diyelim 60-70 
kişinin bu tartışmalara katılması, düşüncelerini akıtması pratik 
açıdan da zorlayıcı olmuyor çünkü bir arada olduğu için geldiği 
andan itibaren ele alma şeyleri de olur. Özellikle önümüzdeki 
dönem de. Bugüne kadar sadece koordinasyon ve komite  
yürütüyordu. Bu açıdan daha verimli olacaktır. 
  
Ronahi Arkadaş;  Şimdi kongrede alınan bir karar değiştiriliyor. 
Bu yüzden elbette bizim bunu tartışmamız gerekiyor. Toplantı da 
tartışmışlar ama bütün bileşim o toplantı da hazır değildi. Ve çok 
olağan bir şey değil bir kongre kararını değiştirmek. Bu yüzden 
ben birey olarak da elbette anlamak için bunun tartışmasını 
yürütürüm. Bu uzatmak anlamına da gelmiyor. Öncelikle bu 
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kararın değiştirilmesini eleştiriyorum. Çünkü yapamadıklarımız 
üzerinden yada kendi anlayış ve yaklaşımlarımız  üzerinden bir 
karar değişikliğine giriyoruz.  Öyle bir pratiğin açığa çıkardığı bir 
ihtiyaç değildi. Kadın hareketinin bir koordinasyonunu 
oluştururken, kadın kurultayı olmadığı için, onun sistemi 
oluşturulmadığı için ortaya çıkan bir sistemsel boşluk var. Bu 
sistemsel boşluğu giderebilmek açısından geçici bir 
koordinasyona ulaştırdık kendimizi. Bu koordinasyonu giderek 
kendimize göre farklı farklı yetkilerde biçmemek gerekiyor. 
Şimdi örgütleri biz aşağıdan kuruyoruz. Bu örgütlerin kendi 
kapsamı alanına giren alanlar bu örgütlerin muhatabıysa direk 
onla ilişkide olması gerekirken kendi muhatap örgütüyle ilişkisini 
bir kenara bırakıp nasıl olsa kadın hareketi var diyerek oraya 
bağlamanın çok fazla bir alemi yok. Yani özgür kadın birlikleri 
kapsamına tüm alanlar giriyorsa o zaman bu dört parça ve diğer 
sahaları örgütlemekle sorumlu olan sosyal komiteyse örnek olarak 
yada PAJK bünyesinde ki özgür kadın birliği ise oranın üzerinden 
bir bilgi akışı olur. Koordinasyon gündemine taşırılması gereken 
durumlar varsa o olur. Yoksa diğeri yani bir yönetim organı olur. 
Bütün örgütleri ifade etmedik koordinasyon oluşturulurken, 
örgütlerin üstü bir yönetim organını ifade etmedik koordinasyonu 
oluştururken. Ancak bağlayıcılığı da olabilen, örgütler arası ilişki 
de sağlayan, dönemsel ortaklaştırmayı da gerektiren kararlar da 
alabilen bir koordinasyon olarak ifade ettik. İhtiyaçlar gündeme 
geldiğinde farklı yetkilerin biçilmesi direk bir yönetim organı 
olarak gündeme gelir. Bence bu da pratikte bir sorun çıkartır. 
Yani arkadaşlarda görüşlerini ortaya koydular. Bu oluşum 
sürecini, yapılanma sürecini bizler ideolojik yapılanma süreci 
olarak kongrede  karar altına aldık. Hem de siyasal oluşumu açığa 
çıkarmak için karar altına aldık. Bu yüzden PAJK ın kongrede 
önüne koyduğu görev ideolojik yapılanmayı yürütmek değildi. Bu 
şekilde örgütlenmeye gidildi. Koordinasyon içinde düzenlemeler 
yapıldı. Bunun diyelim sistemini oturtmama yada diyelim Kongre 
gel komiteleriyle bunun işlevini yeterince sürdürememe, 
komitenin de örgütlendirme sorunu var. Bundan dolayı 
yapamama bir bütünen siyasal oluşum sürecini gerçekten salt bir 
komitelerle yürütmeye çalışma böyle devasa büyük 
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organizasyonları gerektiren çalışmanın altından kalkmak mümkün 
değil. Bence baştan böylesi bir hatayı yapmamak gerekiyor. 
Sosyal alana giren oluşturulacak örgütlenmeler sosyal komitenin 
kapsamına girer. Parti kadın kolları ben o konuda arkadaşlara 
katılıyorum. Siyasi komitenin kapsamına girer. Kurultaya kadar 
da oluşan özgür kadın birlikleri gereken alanlardaki özgür kadın 
birliklerinin muhatabı olarak PAJK tır. Ama bunu da iki 
komiteyle birlikte ortak yürütür. Bilgi akışıdır bunların hepsi 
orada yapılır. Bilgi  akışı üzerinden, muhataplık üzerinden 
oluşturduğumuz koordinasyonda öyle gündemleşir. Alanları 
başkanlığa bağlamak piramidi biraz tersten kurmak oluyor. Bir 
Irak, PÇDK sorunu önce Cemal arkadaşa gidip sonra siyasi 
komiteye indirgenmiyor ki. Siyasi komiteye geliyor. Siyasi 
komite tartışıp başkanlıkla kararlaşması gereken durumlarda 
başkanlığa gidiyor. Şimdi bizde burada Rusya ve Avrupa 
alanlarını farzedelim; biz onu sosyal komiteye bağladık. Önce o 
alanın ilişkide olması gerekir. İlgilenmesi gerekir. Başkanlıkla 
birlikte bağlayıcı bir karar alması gerekirse o komite yani o örgüt 
o konuda bilgilendirme yapar. Ve biz ne başkanlığa bağlıyoruz. O 
zaman yetkicilik öne çıkar. Ama biz örgütleri alttan kuruyoruz. O 
anlamda bir dağınıklık ortaya çıkıyor. Dört parçayı da komiteye 
bağlayalım yada diyelim PAJK daki özgür kadın birliğine 
bağlayalım özgür kadın birlikleri yürütecekse dış sahaları neden 
yürütemesin. Bunun gerekçesi nedir. Ben PAJK bünyesindeki 
özgür kadın birliğinin muhatap kılınması ama bununda sosyal ve 
siyasal komite tarafından yürütülmesinin en gerçekçi ve sağlıklı 
olacağını düşünüyorum. Yeni oluşturulan koordinasyona da zaten 
bilgi akışı olur. Karalaşması gereken konularda orda ele alınır. 
 
Şafak Arkadaş;  Heval şimdi biz genel toplantı da tartışırken 
arada da arkadaşlarla bir araya geldiğimizde tartışmıştık. Hem 
fikirleştik onun üzerinden genel toplantıya sunduk. Alınan bir 
kararda vardı. Doğru, fakat açığa çıkan pratik sonuçlarda vardı. 
Yani PAJK taki arkadaşların kendi cephesinden yaşadığı 
zorlanma örgütleme çalışmasının yürütülememesinin yol açtığı 
bir bütünen bazı sorunlar vardı. Siyasi komite açısından gerçekten 
bir boşluğa düşme vardı. Onunla bağlantılı olarak siyasi parti 
çalışmalarında yer alan bayan arkadaşlar açısından bir boşluğa 
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düşme, muhatabını çok somutlaştıramama, onun üzerinden 
örgütleme ve sürece giriş yetersizlikleri vardı. Sosyal komite 
açısından da aynı durum biraz daha farklı boyutlarda yaşanıyordu. 
Sorun sadece komitelerin oluşturulmamasından kaynaklı bu 
çalışma eşgüdüm yürütülemedi değil. En azından fiili olarak biz 
bu süreç içerisinde yer almadık toplantıya yansıyan sonuçlar 
üzerinden  tespit düzeyinde ortaya koyduğumuz oydu yani.  
Sorun sadece komitelerin örgütlendirilmemesinden kaynaklı yol 
açılan bir boşluk değil. Onun ötesinde hem anlayış düzeyinde 
yaşanan bazı sorunlar var ve bir pratik olarak belli yetmezlikler 
açığa çıkıyordu. Biz öyle çok da birbirinden ayrıksı çalışmalarda 
yürütemiyoruz. Sonuç itibariyle bir karmaşıklık bu nokta da 
ortaya çıkıyor. Onun sistemini daha doğru bir şekilde oturtmak 
gerekiyordu. Yine kendi sistemini çok somutlaştıramamanın yol 
açtığı boşluklarda vardı. Bizim böyle bir ara formül, en azından 
kurultaya kadar bu boşluğu giderecek ve çalışmalarımızın ayakta 
kalmasını sağlayacak. Ama aynı zamanda bir çalışmanın da 
örgütlendirilip kurultaya kadar getirtilebilmesi, onun ötesinde 
pratik itibariyle de bizim sonuçlara ulaşabileceğimiz bir biçimin 
somutlaştırılması üzerinden tartışmalar yürütüldü. O açıdan bir 
şey çalışması yürütüldü. Arkadaşlar yoğunlaştılar bir döneme 
kadar da bu çalışmaları yürüttüler. Bazı eleştiri ve eksiklikler 
olmakla birlikte. Özgür Kadın Birliklerinin bundan sonra 
yürütülmesinde de PAJK devre dışı değil. O kararda öyle bir 
yaklaşım yok. Kararımız şöyleydi. Heval Tekoşin onlar planlama 
komisyonuydu ama cümle düzeyinde benim hatırladığım şu; 
sosyal komite, siyasi komite ve PAJK ın eşgüdümü temelinde 
çalışması. Bu komite heval Dilan bir biçimde somutlaştırdı ben 
ona katılıyorum. Bu sosyal komiteyi de ilgilendiren bir durumdu, 
siyasi komiteyi de ilgilendiren bir durumdu özgür kadın birlikleri 
zaten bu ikisi içinde somutlaşıyordu. O açıdan eşgüdüm bir 
çalışmanın yürütüp onun üzerinden bir komiteleşmeye gitmek 
daha doğru olur. Kadın komitesine biz daha fazla misyon 
yükleyerek bir yaklaşım gösterebiliriz. Siyasi komite içerisinde 
yer alan bayan arkadaşlarda kadın komitesi içinde yer alır. PAJK 
tan arkadaşlar zaten yani fiili olarak yer aldı. Diğer arkadaşlarda 
yer alabilirler. O komite üzerinden bir katılım mutlaka 



  

262  
  

sağlanabilmeli. Ama bu PAJK ta mı olur başka yerde mi olur 
onlara çok fazla takılmamak gerekiyor. Siyasi komite içinde yer 
alan arkadaşlar yer alır. Siyasi komite de yer alan arkadaşların 
kalkıp PAJK a gitmesinin imkanı yok pratik olarak 
düşündüğümde. Diyelim ki dört parça örgütlendirilmesi yapılıyor, 
onun parti örgütlendirilmesi vs onun içerisinde kadın çalışmaları. 
Ama genel partinin örgütlendirilmesi, yürütülmesi konusunda 
kadının görüşlerinin olması gerekiyor, bir de  tamamlayıcıdır 
kadın çalışmaları onun içerisinde. O açıdan koparmak çok fazla 
gerçekçi değil. Şu konuda biz hem fikiriz; genel toplantıdaki 
arkadaşlar olarak da biz hem fikirdik. PAJK daki arkadaşların 
yoğunlaşmalarını aktarmaları, arkadaşların süreç dışında 
kalmamaları gerekiyor. eşgüdüm zaten onu ifadelendiriyor.  
Bu temelde belli tartışmalar, toplantılar yürütülebilir. Sorunun 
giderilmesine ilişkin yapılması gereken bir çalışma, onun 
üzerinden tartışılıyor ve ortak bir sonuca ulaşılıyor. Ve 
pratikleşen bu oluyor. O çerçevede bir yaklaşım daha gerçekçidir. 
İlle de şöyle olsun böyle olsun temelinde bir yaklaşımla değil de 
tartışılması gerekiyor. Genel toplantıda kongre tüzüğünü aşan 
bazı yaklaşımlara biz girdik. Yasama ve yürütmenin ayrıştırılması 
kongrede belirlenmiş bir şey değildi. Komiteler biçiminde 
örgütlendirilmiş, tek başkanlık vardı. Fakat bu durum pratikte 
açığa çıkan ihtiyaçlardan kaynaklı Önderlik biraz da bizim 
mekanizmamızın dağınıklığını gördü, tehlike gördü onunda 
ötesinde bu salt bir ihtiyati tedbir yaklaşımımıydı hayır, başından 
beri modelin o çerçevede oturtulması gerekiyordu. Anlayamadık. 
Ha bir ara yaklaşımla bu giderilmeye çalışıldı. Kurultayda bu 
daha fazla somutlaşır. Bir dönem açısından yetmezliği görülürse, 
altını dolduracak bazı en azından o boşluğun kendisiyle birlikte 
soruna yol açacağı ortamı yada koşulları yaratmaktan ziyade o an 
bir biçimde altını dolduracak yaklaşıma girebiliriz, pratik değeri 
vardır. Yani süreç açısından da, çalışma açısından da, bir alt 
yapıya kavuşturması açısından da vardır. Öyle de olabilir. Bu bir 
irade dıştalaması değildir. Çünkü PAJK fiili olarak bu sürecin 
içerisinde yer alacaktır. Sürecin dışına itilmemiştir. Sorun salt 
PAJK da değil. Kadın özgürlük hareketi olarak üçüncü ayağımızı 
örgütlememiz gerekiyor. Onun üzerinden gerekliliklerini 
yürüterek bir yaklaşımımız var. şimdi biz dün kararlaştırdık kadın 
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koordinasyonu biçiminde. Bizim  sistemleşme sorunumuz vardır. 
Kadın hareketi olarak kendimizi ifade sorunumuz o nokta da 
açığa çıkıyordu. Hiç diyalogumuz yoktu o yüzdende biz öyle bir 
karara gittik deyip sadece birbirimizle görüş alışverişi içerisinde 
bulunalım değil. Hiç bir şekilde diyaloglarımız kesilmedi. Cihaz 
üzeri ilişkilenmemiz sürekli oldu. Yani yetmedi. Niye, çünkü 
PAJK bir çatı örgütlenmesi değildi. Özgür kadın birlikleri zaten 
kendisini oluşturmamış. Kongre gel bir tarafta kaldı. Daha üst bir 
ifade ye kavuşturulup kadın hareketi olarak kendisini ifadeye 
kavuşturmasının gerekliliği vardı.  Onu biz şimdi yapabilir 
miydik yapamaz mıydık o ayrı bir konu. O açıdan ne yaptık. 
Oluşumla birlikte en azından hareket olarak kendini 
ifadelendirebilecek, bir araya gelebilecek bir mekanizma 
oluşturmak istedik. Kadın koordinasyonunu onun üzerinden 
oluşturduk. Koordinasyonda yer alacak arkadaşlar belli 
noktalarda karar alabilecek. Bu sadece dokuz arkadaşı mı 
ilgilendiriyor. Değil. Öyle algılamak da hatadır. Yani çok aşırı 
kaygılar çok subjektif yaklaşımları da getiriyor. Mesela biz YJA 
olarak tüzel kişiliğimizle kendimizi o koordinasyon içerisinde 
temsil ediyoruz. Özgür kadın birlikleri açısından yine Kongre gel 
açısından bu böyledir. Bu bütün örgütlerimizin bir araya gelmiş 
biçimidir. O arkadaşlar çok mu bizden bağımsız karar alacaklar 
değil. Tüm örgüt temsilcileri kendi bulunduğu örgütün temsilini 
yapacaklardır. Başından şu hale getirmemek lazım; tartışma 
konusu haline getirmemek lazım. Bu hepimizi temsil eden 
görüşlerimizin içerisinde yer aldığından ortak dönemsel kararlar 
alabilir ve yürütebilir. Öyle bir yaklaşım içerisine girmek lazım. 
Biz zaten tüzel kişiliğimizle içerisinde yer alıyoruz . Bize rağmen, 
pratik geçerliliği olmayacak şeylere rağmen de kararlar almamak 
da  sadece görüş alış verişi yapacağımız düzeye indirgemeyelim, 
zaten o vardır. Diyaloglarımız sürekli oldu ama yetmedi. Bize de 
yetmedi. Sanırım o konuda mütevazı de yaklaşıldı kendi adıma. 
Ama yetmiyor bizim kendi çalışmamıza yetmiyor. Öbür 
arkadaşlar açısından da yetmiyor belirttiler. Bu çerçevede ele 
almak daha gerçekçi bazı kararlar alır. Ha bize rağmen çok 
çalışmanın ayrıntısına iner o ayrı bir şey. Çünkü tüzel 
kişiliğimizle zaten içerisindeyiz. Kadın hareketi açısından bütün 
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görüşlerimizin ortaklaşıp karara dönüşeceği mekanizmadır onu 
öylede algılamak gerekiyor. Ben somut olarak heval Dilan’ın 
önerisine katılıyorum. Fakat bu eşgüdüm çerçevesinde olması 
gerekiyor. PAJK la iki komitenin bir araya gelmesi. Şunu da 
öneriyorum. Bunu böyle somutlaştıralım bu toplantı açısından da 
öyle olsun. Biz bunun pratik uygulamasını bu iki komiteyle PAJK 
tan arkadaşlara bırakalım. Bunu o arkadaşlar tartışsın. Onu burada 
tartışmanın bence çok fazla anlamı yok. Örgütlendirilmesini en 
azından pratik ayrıntılar bakımından arkadaşlar kendi aralarında 
yürütecekleri tartışmalarda yapsalar daha iyi olur. 
  
Şilan Varto; Bana göre de bazı şeyler bu toplantının dışında 
tartışılabilir. Burada kadın koordinasyonun oluşturulması kararı 
alınıyor. Planlaması vb bunun dışında yapılabilir. Bende bu 
görüşe katılıyorum. Biz boşluk var diye yada kadın hareketi 
başsız kalmış diye koordinasyon oluşturma kararına gidiyoruz. 
Olumsuz bir pratik olursa muhatabı belli olur o zaman. Bence 
öyle karışık bir durum yoktur. kendi toplantı periyotları açısından 
iki ay belki biraz fazladır. Yada dört ay fazladır. Herkes bağlı 
olduğu çalışmanın tekmiliyle katılır. Zaten her çalışmadan 
katılacak arkadaşların sayısı da bellidir. Buna göre katılım 
gerçekleşir. Böyle karmaşıklaştırmaya gerek yoktur diyorum. 
Şafak arkadaşın belirttiği hususlara katılmıyorum. Kongre gel 
bazı değişikliklere Önderlik talimatları doğrultusunda gitti. Yani 
bu temelde kongre kararlarını aşan kararlar aldı. Çünkü kongre bu 
yetkiyi  zaten Önderliğe vermişti. Bu durum yasaldır zaten. Ama 
kadın kongresinde alınan kararların böylesi bir toplantıda 
bozulması yasal değildir. Bunu normal görmemek gerekiyor. Tabi 
bunun hesabını nasıl ele alırız o ayrı bir konu. Yani kararlar ne 
kadar doğru ne kadar yanlıştır o ayrı bir şey ama değiştirme gücü 
yoktur. O açıdan hesabını da vermek zorunda kalabilirler. 
Önderlik Kongre gel açısından bazı somut talimatlar verdi bu 
anlamda değiştirilebilir ancak kadın açısından böylesi talimatları 
olmadı. Ama sonuçta böylesi karara gidilmiş. O yüzden madem 
koordinasyon oluşturulacak o zaman sonuçta insan çok kaygılı 
yaklaşmamalıdır. Zaten pratik de ne kalmış ne kalmamış 
kendisini gösterecektir. Ama şimdiden o kadar karmaşıklaştırmak 
doğru değildir. 
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Derya Arkadaş; Aşağıda tartışılırken de Önderliğin genel 
Kongre gel için söylediği bazı hususlar vardı. Bunun değişmesi 
noktasında. Her çalışma sahasından arkadaşlar gelmişti ve bazı 
kararlara gidildi. Hatta bazı tüzüksel değişikliklerde yapıldı. Bazı 
yeni tüzüksel kararlarda alındı. Şimdi kadın açısından da bunun 
yapılmasının en doğru yeri tabi ki kadının kendi zeminiydi. Böyle 
bir durum vardı. fakat biz toplantı öncesi bir toplantı 
yapamadığımız için varolan, hazır olan arkadaşlarla belli 
tartışmalar yürüterek böylesi bir kararlaşmaya ortaklaşmaya 
gittik. Çünkü toplantıda genel kadın hareketini de bağlayan 
Kongre geli de bağlayan ve orada bazı sonuçlara götürmemiz 
gereken yaklaşımlar vardı ve bazı konularda yaklaşım da 
belirlememiz de gerekiyordu. O açıdan neden yapıldı yapılmadı 
tartışmasından ziyade yani orada bir kadın bileşimi vardı ve bu 
kadın bileşimi ki ben şey açısından katılıyorum bunun en 
sağlıklısı kadının kendi zemininde yapmasıydı fakat biz onun 
koşullarını oluşturamamıştık dolayısıyla böyle bir kararlaşmaya 
gidildi. Şöyle statik yaklaşılmasını da çok fazla sağlıklı 
bulmuyorum. Ben birey olarak da şu konuda çok iknayım. Bizim 
kendi kongremizde aldığımız kararların genel itibariyle 
doğruluklarına katılıyorum. Ama çok ciddi boşluklar vardı. Şu 
anlama gelmez, biz bunları hiç değiştirmeyeceğiz olduğu gibi 
kalacak. Bizde zorlandık buda bir gerçek. Biz PAJK olarak 
sadece bazı şeylerin altından kalkamadık. Bir siyasi komite yada 
sosyal komiteyle hangi nedenlerden olursa olsun ister bizden 
kaynaklı nedenlerden olsun ister farklı nedenlerden olsun sonuçta 
kadına kaybettiren bir gerçeklik ortaya çıktı. O açıdan bazı şeyleri 
hiç değiştirmeyelim pratik onun tedbirlerini almayalım, bu 
noktada kararlara gitmeyelim yaklaşımı içerisine girmek de çok 
doğru olmaz. Bizim o konuda tedbir almamız gerekiyordu çünkü 
gerçekten ciddi bir zorlanma ortaya çıktı. Biz hem ideolojik 
çalışmaları hem siyasal çalışmaları bir bütünüyle götürmeye 
çalıştık. Onbeş arkadaştık, dün heval Roza diyordu ben sizin 
dağıldığınızı duyunca şaşırdım diye. Onbeş arkadaş güya orda 
kalacaktık ve ideolojik çalışma yapacaktık .Ama pratik 
sahalardaki ihtiyaçlar göz önüne geldiğinde orda kalmadık. Ben 
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dört aydır bu koordinasyona girmişim ben bir ay orda kalmışım. 
Diğer arkadaşlarda öyle çoğu doğru dürüst orda kalmadı. Şu alana 
git bu alana git ve bu bizi çok zorladı. Tamam pratik olarak bazı 
şeylere katıldık ama gerçekten bir bütünen kadın hareketini 
götürecek bir pozisyonda da değildik. O konuda ne çok kendimizi 
abartan bir yaklaşım ne çok kendimizi hiçleştiren bir yaklaşım 
içerisine de girmeyeceğiz tabi ki. Sonuçta bir çabada sarfedildi, 
gerçekten yoğun bir çabaydı. Ama bazı şeylerin pratik tedbirlerini 
de oturtmamız gerekiyor. Böyle bir kararlaşma sonuçta oldu. Ha 
bunu pratikte nasıl daha iyi uygularız noktasında dedi arkadaşlar 
tartışalım ben buna katılıyorum. Yani kararımız öyledir zaten öyle 
kararlaştı aşağıda zaten. Eşgüdüm halinde çalışması. PAJK dört 
aydır bu çalışmayı yürütüyor. Gerçekten orada bir birikim var. 
Arkadaşlar yoğunlaştılar tüm arkadaşların katılımı oldu. Zengin 
sonuçlara gidildi. Kararlar sonuçta daha yoğun bir bileşimin 
katılımıyla daha objektif bir biçime dönüştü. Onun için ben şey 
noktasına katılıyorum. Yani siyasi komite, sosyal komite onların 
güçlendirilerek bir merkez haline getirilmesi, PAJK ta da aynı 
düzeyde bir bileşimin oluşturulması, ortak tartışmalarla alanlarda 
birbirine çok uzak değil. Teknik imkanlarda var. Bunların 
hepsinin buraya aktarılması, komitelerin takviye edilmesi, en son 
heval Şafak’ın ifade ettiği biçimde çalışmanın ortak bir biçimde 
yürütülmesi bence en sağlıklı olandır. Oradaki tüm arkadaşları 
buradaki komitelere devretmek, yani bir kısım arkadaşı 
devretmek gerek kuşkusuz. Kadro takviyelerini yapmak gerekiyor 
ama özgür kadın birlikleri salt bir sosyal komite çalışması değil, 
salt bir siyasi komite çalışması da değil. Onun için sosyal komite 
kendi çalışma sahasıyla ilgili çalışmaları yapacak bu süreçte. 
Yapamadığı nedir; vakıflardır, derneklerdir özgün kadın 
örgütlerinin hepsinin sosyal komitenin bünyesine devredilmesi 
gerekiyordu. Sosyal komitede kadın komitesinin bunu 
örgütlemesi gerekiyordu. Bunun ilişkilenmesi, bunun 
perspektifinin oluşturulması , örgütlendirilmesini yapması 
gerekiyordu. Siyasi komite parti çalışmalarındaki kollarla 
ilgilenmeliydi. Bunlar boş kaldı. Nedenleri ne olursa olsun 
kimden kaynaklanırsa kaynaklansın sonuçta olmadı. O yüzden 
özgür kadın birliklerinin oluşum sürecinin ortak yapılması önemli 
oluyor. PAJKta da bir birikim var. Alanları da güçlendirerek ortak 
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bir biçimde yürütülebilir. Anlayışımız budur. Bunun pratik 
yürütülmesinde bu bileşimden arkadaşlar bir araya gelir ayrıntıları 
ona göre tartışıp netleştirirler. Pratik uygulamada bunun sistemi 
oluşturulursa daha iyi olur. 
 
Roza Arkadaş;  En son Derya arkadaşın belirttiği noktalar 
aslına belirtmek istediğim noktalardı. Önderlik de özgür, 
demokratik toplum modelini kapsamlı ele almıştı. Partiler, 
meclisler seçimler aynı zamanda belediyeler. Bu  temelde 
pratikleşmesini esas almıştı. Bu anlamda özgür kadın 
birliklerinin de biraz bu kapsamda örgütlendirilmesi 
gerekiyor. Bunun içerisine genç kadın örgütlenmesinin 
alınmasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü onlarda 
yeni bir bileşime gidiyorlar ve bu konuda oldukça büyük 
zorlanmaları da var ve gençliğin de böylesi bir yapılanma 
içerisinde yer alması önemlidir diyorum. Ekolojik 
toplumdan da arkadaşların alınması gerekiyor. Model 
anlamında da  komiteyi bırakmak gerekiyor. Arkadaşların 
da belirttiği gibi pratikte açığa çıkan bir ihtiyaçtı. PAJK ın 
da kendi koordinasyon toplantısında aldığı bir karardı da. 
Sosyal komitedeki arkadaşların da bu çalışmaya katılması 
yönünde arkadaşların da önerileri vardı. Yani böyle bir 
ihtiyaç sonuçta açığa çıkmıştı. Bizde pratik anlamda çalışma 
yürütürken gördük yani arkadaşların zorlanmalarını yalnız 
çalışmanın yürütülemeyeceği noktasında bazı şeyler ortaya 
çıkmıştı. Yani bu pratik anlam da açığa çıkan bir ihtiyaçtı. 
Kurultaya kadar PAJK ın götürmesi anlamındaki karar 
toplantı da değiştirildi. Bu artık arkadaşların kendi şeylerine 
bağlı bir olay diye düşünüyorum. Onun dışında mevcut 
bileşimin oluşabilmesi içinde her sahada ki arkadaş 
yapısının son derece duyarlı yaklaşması gerekiyor. Her 
alanda yeniden yapılandırma çalışmaları var. Bu özgür 
kadın birliklerinin oluşumuna da yansıyor. Biz bunu 
kendi çalışmalarımızda da gördük. Alttan belli bir 
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yapılanma oluşmadan senin bunu üste temsil etmen 
mümkün değil. Onun için bütün kesimlerin bu konuda ortak 
bir irade olabilmesi için her alanda bu konuda destek de 
sunulması gerekiyor. Bu toplantı bileşimi bu duyarlılığı 
göstermesi lazım. Onun dışında da pratik örgütlenmesi 
bence de komiteye bırakılmalı diye düşünüyorum.  
 
Zılar Arkadaş; Ben bir nokta da aydınlanmakta gerçekten 
zorlanıyorum. Genel toplantının almış olduğu karar o konuda 
birkaç arkadaşa sorduk. Heval Zaxo’da demin belirtti. İşlevsellik 
üzerinden gerçekleştirilecek işbölümüne dayalı bir şey midir. 
Arkadaşlar belirttiler; kongrenin PAJK a yüklemiş olduğu 
misyon, sorumluluk neydi. Özgür kadın birliklerini her dört 
parçada ve dış sahalarda oluşturma görevi ve sorumluluğu verildi. 
Şimdi siyasi ve sosyal komite bu parçalardaki özgür kadın 
birliklerinin oluşturulma sorumluluğunu yüklenmiş mi oluyor. 
Yoksa kendi çalışma sahaları bünyesindeki çalışmalar içerisinde 
kadın yapısıyla ilgilenme, onun yürütücülüğü, günlük 
yürütücülüğünü yapma çerçevesindeki bir sorumluluk mudur. 
Mesela ayrıştırmada yani işlevsellik üzerinden yapılan bir 
işbölümüyse çok aykırı bir şey değil ama ben o şekilde 
algılamıyorum, mesela Asya arkadaş şu şekilde tanımladı. 
Örgütsel, siyasal yürütücülük ayrı bir şey ideolojik perspektifinse 
alanlara verilmesi ise ayrı bir şeydir. Şimdi kongrenin vermiş 
olduğu sorumluluk hem ideolojik açıdan hem de siyasi, örgütsel 
yürütücülük anlamında PAJK verilmişti. Bazı arkadaşlarımız 
belirtti çok zorlandık gerçekten zorlayıcıydı. Çok ayrıntılı çalışma 
sahalarıyla ilgilenildi, perspektifi çıkarıldı. Haberimiz varsa dış 
sahalardan gelenlerden onlarla da tartışıldı. Bir de birebir 
yürütücülüğü üzerinden bir çalışma tarzı, temposu vardı. Bazı 
arkadaşlarımız ÖKByi oluşturmak üzere alanlara gittiler. 
Bilgilenildi, ne durumdadır, nasıl oluşturulacak pratik saha 
üzerinden geliştirip bunu belli bir mekanizmaya da 
kavuşturulmaya çalışıldı. Bir mahmur sahası açısından Feride 
arkadaş gitti vb. oluşturulmaya çalışıldı. Yani PAJKın üstlenmiş 
olduğu işlev neydi. Çok çeşitli çalışma sahalarında kadın yapısı 
bulunmaktadır. Yani siyasi partiler içerisinde, vakıflarda, 
kültürde, basında vb bütün sahalarda oluşumların içerisinde de bir 
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kadın yapısı vardır. Bu kadın yapısının  günlük yürütücülüğü 
sorumluları tarafından zaten yürütülüyor. Ama PAJK ın yapması 
gereken bu özgür kadın birliklerini örgütlemekti. Şimdi bu 
örgütlenme genel toplantıda tartışıldığı kadarıyla hala PAJK 
bünyesinde mi yürütülecek, onun dışında o da sosyal, siyasal 
komiteyle ortak mı yürütülecek. Şimdi böyle bir şeyse bence çok 
parçalamaya gerek yok. Benim çıkardığım sonuç eğer PAJK 
ideolojik perspektif sunacaksa bütün sahalara ideolojik perspektif 
sunma gibi bir görevi var. ve bu bir yıllık özgür kadın birliklerini 
inşa süreci ardından esas işlevi onun üzerinden olacaktı. 
Kendisini parti biçiminde tanımladı. Fakat bu bir yıl için siyasal 
örgütsel yürütücülük misyonunu da yüklendi. Günlük tekmiller 
PAJK tan alınıyordu. Ve benzeri çeşitli bilgilendirmeler bu 
biçimiyle bire bir yapılıyordu. Şimdi eğer bu yapılmayacaksa 
siyasal, örgütsel yürütücülük birebir yapılmayacaksa gereği 
yoktur. PAJK ta bir komitenin hala kendisini sürdürüyor olması 
ben çok fazla işlevli görmüyorum. PAJK bünyesinde 
oluşturulacak ideolojik perspektifler zaten bütün alanlara 
veriliyor. Ortaya çıkan çizgi sorunları nelerse bunlarla ilgilenmek 
bunun perspektifini sunmak kadrosunu oluşturmak eğitmek bu 
onun görevidir fakat yürütücülük olmayacaksa o komitenin orda 
hala bulundurulması bana çok anlamlı, çok işlevli gelmiyor. O 
anlamda Dorşin arkadaşın yapmış olduğu bir öneri vardı. Eğer 
alınan karar bu çerçevede ise bence de oradaki komite  sosyal ve 
siyasi komitenin ortaklaşa oluşturacağı komite ile birlikte 
oluşacak artık kadın komitesi mi olur ona devretme biçimde 
olması daha sağlıklı olur. Arkadaşlar diyorlar her üç oluşum bir 
araya gelsin, tartışsın işin mantığını kavramadan ben şu noktada 
açık söyleyeyim yani yürütücülüğünü yapan kişinin benim 
mantığıma oturmadı mı ben bu kafayla nasıl yapacağım şimdi. Bu 
aydınlanmanın yaşanması gerekiyor. Toplantıda çıkan kararır tam 
olarak algılayabilmiş değilim. Mesela bazı arkadaşlar eşgüdüm 
üzerinden koyuyor fakat bazı arkadaşlar rolün bu biçimdi 
belirlendiği biçiminde netleştiğini koyuyor. Bu noktada 
netleştirilirse iyi olur.  
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Zaxo Arkadaş:  Bizde genel toplantıda bu konuyu tartıştık. 
Karşılıklı bazı görüşler geldi. Biz bayan arkadaşlar 11 kişiydik. 6 
arkadaş eskisi gibi kalsın ama sosyal ve siyasi komiteyle eşgüdüm 
temelinde çalışılsın dedi. 5 arkadaş da hayır direk sosyal komite 
bu çalışmayı yürütsün dedi. Bu yoğun tartışıldı. Bu durum belli 
bir kilitlenmeyi de getirdi. Yani sosyal komite için arkadaşlar 
Önderlik böyle demiştir, kadın komitesi içinde herşey ele alınmalı 
tarzında bir yaklaşımları oldu. Siyasi komite de aynı noktaları 
belirtiyordu. Kongre gel komitelerini işlevsiz kaldığına ilişkin 
görüşler vardı. Kurultaya dört ay var o zamana kadar da eskisi 
gibi yürütülmeli ve eşgüdüm temelindi yapılmalı denildi. Fakat 
bu kabul edilmedi. Bunun üzerine özgür kadın birlikleri çalışması 
sosyal komite üzerinden yapılıyor. Bu şekilde kabul gördü. Biz 
PAJK olarak da sosyal ve siyasi komiteyle ortak yürütme kararına 
sahiptik. Bu karar görevi daha çok sosyal komiteye veriyordu. 
Ama bence daha iyi nasıl yürütebiliriz diye tartışalım. Yoksa 
diğeri kadın hareketine zarar verir. Bu üç kurum özgür kadın 
birliklerini oluşturacak. Arkadaşlar bu kurumlar düzenlensin 
diyorlar bende bu görüşteyim. Çünkü birbirinden kopuk olamaz. 
Kimse tek başına bu yükü kaldıramaz. PAJKda o kadar arkadaştık 
yapmakta zorlanıyorduk. Ne sosyal komite ne de siyasi komite 
tek başına bu işi yapamazlar. Bilgi akışında da ciddi sorunlar 
yaşandı. yürütmede ve çalışmalarda da ciddi eksiklikler yaşandı. 
yürütücülükte PAJK olacak yine ama aynı zamanda sosyal ve 
siyasi komiteden oluşan ortak bir komitede yürütücüsü olacaktır. 
Kurultaya kadar bu komite sorumlu olacaktır yürütülmesinden. 
Yani ara formül olarak bulduğumuz budur. Yerinin neresi olacağı 
açısından PAJK daha uygun olur diyorum çünkü oradaki 
yoğunlaşma buna uygundur. Zengin bir yoğunlaşma düzeyi var. 
Şimdi biz çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Mesela kongremizde 
böylesi bir koordinasyon kararı yoktu ama şimdi ihtiyaç üzerine 
bu kararı alıyoruz. Tüzükte  yada farlı bir işleyişte bu yoktu. Ama 
pratik sıkıntılardan dolayı bu yaklaşıma gidiyoruz. Özgür kadın 
birlikleri açısından da böylesi bir ara formüle gidersek bu da daha 
doğru olur diyorum. Çünkü sosyal komitenin tek başına bunun 
altından kalkması mümkün değildir. PAJK da ki komitede yer 
alan biz iki arkadaş şimdi Kongre gel komitelerine geçiyoruz. 
Yine Irak düzenlemelerinde göreceğiz bir arkadaşın mutlaka 
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gitmesi gerekecek. Mahmur aynı şekilde. Çalışmayı en iyi nasıl 
geliştirebiliriz üzerinden yoğunlaşmak bence en doğru olan 
olacaktır. Komitenin nerde olacağına ilişkin görüşler vardı. Bunu 
netleştirebiliriz.  
 
Derya Arkadaş; Bence mekan kararını burada almayalım ama 
nasıl bir komiteleşmeye gidilecek onun kararını alabiliriz. 
 
Nuda Arkadaş;  Ben bir şey söylemiştim. Yanlış anlaşıldı. 
Başkanlığa bağlanması konusunda. Ben bayan arkadaşlar için 
söylemiştim başkanlığa bağlanması açısından. Onu temsil 
gördüğüm içindi. Yani sosyal komitedeki bayan arkadaş için ben 
bunu  dayatmıyorum. Arkadaşlar katılmayabilir. Ama bazı 
üsluplarımız ağır geliyor heval. Arkadaşların yaklaşımını doğru 
bulmuyorum. İnsanın ağırına gidiyor. İnsan tartışamıyor. Ben bir 
dayatma yapmıyorum. Bir görüştür. En uygun şekli ne ise bunu 
belirleyelim. 
  
Emek Arkadaş;  Kendi açımdan bir şey söylemek istiyorum. 
Zaten erkek arkadaşlar diye anlamadım. Başkanlıktaki bayan 
arkadaş fakat tek kişi olursa tıkayacağını düşündüğüm için geniş 
bir zeminde tartışılırsa daha iyi olur diye düşündüğüm için 
belirttim.  
 
Zoxo Arkadaş;  Ortak komite oluşumuna arkadaşlar ne diyorlar 
bunu oylayacağız.   
  
Beritan Arkadaş;  Bu oluşturulacak komite Kongre gel 
içerisinde mi örgütlendirilecek onu anlamadım bir. Bu komite 
ekstradan oluşturulacaksa ve Kongre gel içerisinde yer alacaksa 
sanırsam yedi komite sadece var, bir komite daha oluşturulamaz 
şimdi. Zannedersem ekstra bir komiteye gerek yok. Sosyal komite 
siyasal komite yine PAJK tan arkadaşlar var onlar kendi 
içerisinde bir komite gibi çalışırlar zaten. Tek bir komite 
üzerinden yürütülmesi mümkün değil çünkü oldukça dağınık ve 
parçalı bir çalışma. 
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Sosyal komiteyle siyasi komite yine ekoloji 
komitesindeki arkadaşlar, PAJKtaki arkadaşlar eşgüdümlü 
çalışmak zorunda kalacaklardır. Şimdiye kadar zaten PAJK ta 
oluşturulan bir komite var. O komite üzerinden yürümedi. Çünkü 
diğer komitelerle bir eşgüdüm sağlamak zorunda. Daha önce 
tartışıldığı üzere birlikte çalışmak zorundadır. Arkadaşlar da 
belirtti kendi içinde bir işleyişe kavuşturulabilir. Çalışma nasıl 
yürütülecek nasıl beslenecek bunun koordinesi nasıl sağlanacak 
bu netleştirilir. Yani anladığım biçim ayrı bir komite 
oluşturmaksa ben ona çok fazla katılmıyorum. 
 
Zaxo Arkadaş; Bizim aldığımız karar temelinde böyle bir sonuca 
gider. Biz şimdi her üç kurumu görevlendirmiş oluyoruz.  
 
Sülbüs Arkadaş; Yani benim anladığım kadarıyla sosyal komite 
siyasi komite ve PAJK arasında oluşturulacak bir şeydir. 
Ayrıyeten ek bir komite kurulsun şeklinde değil.  
 
Tekoşin Arkadaş;  Bence anlaşılmayan şey şudur. Önderlik daha 
önce ayrı bir kadın komitesi vardı. Ona gerek yok demişti. Buna 
biz genel olarak kadın komitesi dersek çok sağlıklı olmaz. Çok 
problem değil ama hani isim açısından çok doğru değil. Özgür 
kadın birlikleri komitesi adı konulabilir. Çünkü bu komitelerin 
her birinin farklı çalışmaları da var. özgür kadın birlikleri ile ilgili 
alanda buluşuyorlar. O isim adı altında olabilir.  
 
Derya Arkadaş;  Beritan arkadaşın belirttiği hususa katılıyorum. 
Ekstra bir komite oluşturamayız. Şimdi bizim aşağıda aldığımız 
karar şu. Cümle cümle ben söyleyeceğim. Özgür kadın birlikleri 
sosyal komite aracılığıyla Kongre gelle ilişkilenir. Oluşum 
sürecinde siyasi komite, sosyal komite, PAJK eşgüdüm halinde 
çalışarak bunu oluşturur. Yani şimdi biz oluşum sürecindeyiz. 
Oluşum aşamasındayız. Üç dört aydır PAJK yürütüyordu bu 
çalışmayı belli bir aşamaya geldi. Onun için kendi arasında bir 
işbölümü yapar. Yani kongre de aldığımız kararı tümden 
değiştirmedik, onun için PAJK ı içine koyduk. Bir perspektif 
gidecekse genele dönük bu zaten PAJK özgür kadın birlikleri 
adına gider. Sosyal alana dönük perspektif gitmesi gerektiğinde 
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ise Kongre gel sosyal komitesi kadın komitesi adına gider. Yani 
bunlar birbirine çok karıştırılacak şeyler değil. Kongre gel 
bünyesinde böyle ayrı bir komite oluşturamayız yani bence bunu 
bilmek gerekiyor. 
  
Leyla Arkadaş;  Komisyon oluşturulabilir. Eşgüdüm 
çerçevesinde çalışmalar yürütülebilir. Gündem bence yeterlidir. 
Kapatılabilir. 
 
Bahar Arkadaş;  Yani çok şeylere giriliyor da ama önemli olan 
ortak bir mekanizma kurmak ihtiyaçlar üzerinden. Belki bir yıl 
sonra bahsettiğimiz bu şeylerin hiç birine ihtiyaç olmayacaktır. 
Çalışmalar yoğunlaştıkça, ihtiyaçlar farklılaştıkça yol yöntem ve 
araçlarda değişecektir. Bu bir araçtır. Bence eğer herkes bu üç 
komitenin birlikte yapmasını öneriyorsa üç komite kendisi buna 
karar versin. Eğer sorun yol ve yöntem ise sonuçta bunlar 
birbirine karşıt kurumlar değildir. Bırakalım bunlar netleştirsin. 
Eşgüdümle çalışarak çalışmalara yön verecektir. Bence o konuda 
da eski mantığı aşalım. 
 
Zaxo Arkadaş;  Üç komite kendi içinde netleştirsin diyen 
arkadaşlar. Tamam bu şekilde netleştiriyoruz.  
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PLANLAMA 
 

Planlama okundu.  
 
Nuda Arkadaş;  Benim önerim PAJK bünyesinde bir 
komisyonun oluşturulması ve yeni savunmadaki birçok kavram 
yönelik bir çalışmanın yapılması. Araştırma inceleme yapılması. 
Bir sözlük gibi açıklayıcı bilgiler çalışması yapılması.  
 
Kavenda Arkadaş;  Savunmaya ilişkin eğitim bunu örgütsel 
bünyelerine ilişkin kendileri yaparlar. Ama kitleye ilişkin önce bir 
tv programı vardı. Her örgütten arkadaşların katılması 
gerekiyordu. Ben bunun çok özenle üzerinde durulması 
gerektiğini düşünüyorum. Hem görsel hem yazılı basını çok aktif 
işletmek lazım. Yani bunu bir programa kavuşturmak lazım. 
Özellikle buna ilişkin tüm örgütsel çalışmalarda yer alan 
arkadaşların katılacağı panellerde düzenlenebilir. Aydınlatma 
faaliyetini güçlü yürütmek gerekiyor. En temel ayak bence budur. 
Bunun bir şeye bağlanması gerekiyor. Artık bunu anlayışını 
söylüyorum. Formüle edilmesine ilişkin çok şey yapamayacağım. 
Bu dönemde içinde bulunduğumuz siyasal süreç vb göz önüne 
alındığında sistemli periyodik bir savunma eğitimin verilmesi 
gerektiğini düşünüyorum.  
 
Zaxo Arkadaş;  O zaman yapıya dönük eğitimi ve basına dönük 
boyutu ayrı ayrı ele alabiliriz. Tv ye ilişkin bundan bir süre önce 
söylediler. Panel tarzında dosya hazırlamak ve Türkçe, Kürtçe 
çalışmaları devam ediyor. Zaman insan programı vardı. Bu 
program daha çok görüşme notlarının daha iyi  anlaşılmasına 
yönelikti. Yani biz bunu kadın boyutunda da yapabiliriz.  
 
Kavenda Arkadaş;  Bence radyo, tv den çok daha fazla dinlenen 
bir şey buna daha çok ağırlık verilebilir.  
 
Ronahi Arkadaş; Ona dönük bir karar vardı. Onu okumamışım. 
Basın yayının daha aktif kılınmasına ilişkin alınan bir karardı.  
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Viyan arkadaş; planlama bir kez okundu. Bölüm bölüm okunup 
onaya sunulsa ona göre gerekli görülen yerlerde öneriler yapılsa 
daha iyi olur. 
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KAPANIŞ KONUŞMASI 
 
Zaxo Arkadaş;  Bu son süreçte kadın olarak sorunlarımızı 
tartışma her ne kadar istediğimiz şekilde zamandan kaynaklı daha 
kapsamlı ve geniş bir değerlendirmeye tabi tutamasak da geçen 
zamanı değerlendirdik. Yaşanan sorunların kaynağını çözüme 
ulaştırma temelinde değerlendirmeye çalıştık. Önümüzdeki sürece 
daha doğru ve çözümleyici katılım açısından ve tüm 
çalışmalarımıza rota kazandırma açısından önemli bir toplantıydı. 
Oluşturduğumuz bu yeni sisteme tüm sahalardaki arkadaşlar 
duyarlı, sorumlu ve aktif katılmaları önemli bir boyut olacaktır. 
Bir dahaki 5 aylık sürece kadar bir araya gelmeyebiliriz. Sorunları 
çözümleyerek, doğrultu kazandırmak gerekiyor. Tüm sahalara 
giden arkadaşların çıkan sonuçları ve anlayış boyutu ile tartışılan 
hususları tüm yapımıza yansıtarak, taşıracağını umut ediyoruz. 
Kadın hareketi olarak anlayışta  ve duruşta bir yaklaşım, bir 
birliktelik her süreçten daha çok bu süreçte gerekiyor. Hem 
görüşlerde hem de eylemde bir birliktelik çok gerekli.  Ancak bu 
şekilde iradeli bir biçimde genel örgüte de sağlıklı bir katılımı 
sağlayabiliriz. Sürecide başarılı bir şekilde yürüterek öncülük 
edebiliriz. Parçalı, birbirinden uzak ve ne kadar mesafe 
oluşturursak o kadar kadın açısından zorlayıcı olacaktır. En 
nihayetinde egemenlikli ve köle yaklaşım henüz kalkmış değil. 
Tüm bunlara karşı örgütsel bir yaklaşımı pratikte ne kadar esas 
alırsak o kadar başarı oluşturur. Geçen süreçlerde olduğu gibi 
sadece toplantı süreçlerini beklemekten ziyade herkes kendi 
çalıştığı sahalarda bizi zayıflatan boyutlara ilişkin gözlemleri ve 
görüşleri varsa zamanında ve yerinde dile getirip aktarması bizler 
için önemli ve hayatidir. Bunlara dikkat etmek özelde kadın için 
her süreçten daha çok acili yet arz ediyor. Böyle olursa olumlu 
sonuçlar ve başarılar doğuracağına eminim. Hareket olarak geçen 
zaman zarfında her ne kadar sorunlar yaşamış olsak da 
önümüzdeki süreçte tüm kadınlar içinde en çok umut taşıyan bir 
hareketiz. Çünkü dinamik ve ideolojik perspektife sahip olan bir 
hareketiz. Bu konuda Kürt kadını olarak çok şanslıyız. Bu miras 
Önderliğin ve şehit kadın yoldaşların yarattıklarıdır. Bu mirasa ne 



           Kadın Hareketi Genişletilmiş Yönetim Toplantı Tartışmaları 
 
 

 
 

277  
 

kadar büyütürsek, bu gerçekler doğrultusunda kendi 
geriliklerimizle savaşırsak, yeni zihniyete kavuşup, kişiliğimizde 
oluşturursak o denli bu mirasa sahip çıkarak cevap olmuş oluruz. 
Bu konuda Önderliğinde umutları, beklentileri var. Tüm görüşme 
notlarında bunları her defasında dile getiriyor. Bu umutlara, 
beklentilere sahip çıkmak, cevap olmak gerekiyor. Önderliğe 
yönelik geliştirilen saldırılara karşı ancak yeni zihniyetle 
kendimizde oluşturacağımız kişilik ve örgütlü bir yapılanma ile 
sahip çıkan kadınlar olabiliriz. Ancak bu temelde cevap olabiliriz. 
Yoksa parçalı bir duruşla, tereddütlü, kararsız, iddiasız 
yaklaşımlarla asla cevap olamayız. Genel harekete ve Kürt 
halkına bir saldırı olduğu kadar aynı zamanda bugün kadın 
hareketine, özgürlük mücadelesine de bir saldırı söz konusu. Bu 
hassasiyetle herkes duyarlı bir yaklaşımı sergilemeli. Sorumlu 
yaklaşmalı. Çözemeyeceğimiz sorun yok. Irak’ta bunu çok somut 
bir şekilde gördük. Önderlik çok büyük bir demokrasi gücünü 
oluşturmuş. Fakat biz bunu değerlendiremiyoruz. Irak’ta bir 
çalışma için 50 kadını bir araya toplamak istemişlerdi. Fakat bir 
araya getirememişlerdi. Yalnız biz binlerce kadını bir araya 
getirebilecek bir hareketiz. Sahip çıkan bir kitlemiz var. Bu 
temelde Sema arkadaşın çizgisi temelinde toplantımızı 
sonuçlandırıyoruz. Tüm arkadaşlara başarılar diliyorum.   
 

DEVRİMCİ SELAM VE SAYGILAR 
10.11.2004    
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