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                                         ÖNDERL K GERÇE

Öndelik gerçe ini iki bölüm biçiminde ele alaca m. Birinci bö-
lümde, Önderli in do u ve geli imi; ikinci bölümde de, Önderli in
tarz  üzerinde duraca m. Önderli in do u ve geli imi, kendi için-
de üç bölüme ayr lmakta. lki Önderli in do udur. Önderli in do-

u, iradesi dâhilinde geli me gösteren bir süreç de ildir. Yedi ya-
ndan ba layarak, PKK’nin temellerinin at ld  sürece kadar ki dö-

neme tekabül eder. Biz buna ‘Önderli in birinci do u’ diyoruz.
kinci do ’ süreci; PKK’nin temellerinin at ld  süreçten ba laya-

rak, uluslararas  komploya kadar devam eden dönemi ifade eder.
‘Üçüncü do ’ ise, mral ’dan ba layarak günümüze kadar gelen sü-
reci kapsar.

Önderlik nedir? Önderlik bir millet, s f, toplum ve bu toplumun
menfaatleri için neyi ifade eder gibi sorulara yan t bulmaya çal a-
ca z. Önderlik milletin, s n, cinsin ve toplumun her yönü ile an-
lamland lmas r. Önderlik, de erler sistemidir. Önderlik, bulun-
du u an ve ko ullarda olan  zorlayan, ileriki süreci bunlar üzerinden
geli tirendir. Ki ide özellikle halk  ve tarihi, genelde de toplumu
kendinde gerçekle tirendir. APOCU Önderlik, Kürdistan’da geli tiri-
len çarp tma ve sapt rmalara kar , toplumun en alt kesimini esas
al p güçlendiren ve bulundu u konumdan kurtarand r. Önderlik de-
mokrasi, özgürlük, adalet ve bar n savunuculu unu yapan, bu ko-
nuda geli meler kaydedendir. APOCU Önderlik, tarihin her döne-
minde halklar n direni lerini esas alan, onu geli tiren ve pratikte
uygulayand r. APOCU Önderlik, egemenli i me rula ran önderlik-
lere kar  halklar n ve özgürlüklerin önderini ortaya ç karand r.
APOCU Önderlik, Do u-Bat  önderlerinin olumlu yönlerinin sentez-
lenmesidir. APOCU Önderlik, devlet-iktidar ve sava  üzerinden rant
elde eden önderlere kar , kendinde demokratik komünal de erleri
esas aland r. Demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum pa-
radigmas  esas aland r.

Birçok önderlik biçimi vard r. Örne in, uluslar üzerinden ortaya
kan önderler vard r. Uluslardan kas t birçok ulusun oldu udur.
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Tam tersi durum da söz konusudur. Tarihte sadece bir ulusa sesle-
nen önderler de vard r. Bunlara ulus önderleri; birçok ulusa önder-
lik yapm  olanlara da, ulusüstü önderler deniliyor, daha önce bu
önderlere enternasyonal önderler deniliyordu. Yine halklar n, s f-
lar n, cinslerin, dinlerin, mezheplerin, a iretlerin, sanat ve edebiya-

n, bilim ve tekni in vb. gibi birçok alanda önderler ortaya ç km
ve ç kmaya devam etmektedir. Buradan anla laca  gibi birçok bi-
çimi ile önderliksel do lar ya anm r. Bunlar n yan nda stratejik
ve taktik önderler de vard r. Her önder stratejik bir önder de ildir.
Stratejik önder; hedef ortaya koyan, bu temelde yol ve yöntem geli -
tiren, onun siyasetini, örgütlemesini ve takti ini geli tirendir. Taktik
önder ise, stratejik önderin tespit etti ini pratikte uygulamaya ko-
yand r. Hareketlerde ideoloji, felsefe ve çizgi olur. Bu çizgiye göre
askeri ve örgütsel ya am anlay  belirlenir. Taktik önderin görevi,
belirlenen bu çizgiyi pratikte uygulamakt r. Taktik önder bunlara
denir. Bunun yan nda do al olarak ortaya ç kan, geli me gösteren
önderler vard r. Bir de zor üzerinden ortaya ç kan önderler vard r.
Do al otorite ile önderlik vasf  kazanm  ki iler hiçbir zaman devlet,
iktidar ve köleli i benimsemezler. Bu tür önderler, ayr cal kl  ya a-
may  kendileri için söz konusu etmezler. Dü ünce ve prati iyle ken-
dilerini kabul ettirirler. nsanlar böylesi önderlikleri kendileri için
önder olarak kabul eder. Devlet, iktidar, egemenlik ve kölelik zemi-
ninde ortaya ç kan önderler, yani ayr cal kl  bir konumu benimse-
yen önderler, zor ayg  üzerinden varl k göstermi lerdir. Tarihte

sa süreli, belli bir zamana tekabül eden önderler ve tarihe damga-
 vurmu , uzun süreli önderler de vard r. K sa süreli önderler;

bulundu u zamana hitap eden önderlerdir. Damgalar  en fazla
bulunduklar  döneme vurmu lard r. Tarihi öndeler ise, damgalar
dönemlerini a an zamanlara, yani tarihe vuranlard r. Tarihe geçmi
önderlere ayn  zamanda tarihsel önderlikler de denir.

saca ba ka bir nokta üzerinde de durmak gerekir. Önderli in
tarihsel geli imi nas l olmu tur? Bu geli me nas l sürmü  ve günü-
müze kadar gelmi tir?
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Do al Toplumun Do al Önderi Kad ndan Önder APO’ya
Do al topluma bakt zda önder olarak kar za ç kan ka-

nd r. Yarat mlar kad n etraf nda geli me göstermi tir. Kad n
do as  ve do ayla olan ya amsal ba  kendisini kolektif k lm r. Bu
yüzden do al toplumdaki kad n önderli i, kolektif bir önderliktir.
Dolay yla do al önderdir. Klan tüm içtenli i ile kad n önderli ini
kabul etmi tir. çerisinde zor, hiyerar i ve egemenlik yoktur. nsan-

k do al toplumdan s fla maya do ru yol ald nda -devlet, s f-
la ma olmam r, fakat do al toplum buna do ru evrilmektedir-
önderliklerde de kimi de imler ya anm r. Yani kad n önderler-
den erkek önderlere do ru geli me gösteren bir k lma söz konu-
sudur. Bu süreç, ara bir süreç oldu undan, kad n önderler tamamen
ortadan kalkmam r. Ara süreçle birlikte erkek önderler yava
yava  hakimiyeti ele geçirecektir. Bu durum kimin etraf nda geli -
mi tir? htiyar erkek etraf nda. Neden? Çünkü tecrübeyi elinde bu-
lunduran ya  erkektir. Erke in avc k ile u ra mas  analitik zeka-

 geli tirmi tir. Bu da zamanla birikim ve tecrübeye dönü mü -
tür. Erke in önder olarak kad n yerine geçmesiyle birlikte hiye-
rar i ortaya ç km r. htiyar erkek öncelikle gençleri etraf nda top-
lam r. Gençleri seçmesinin nedeni ise, enerjik bir yap da olmala-

r. Bu süreç, otoritenin kolektif olmaktan ç p, bireyselli e dö-
nü tü ünü ifade eder. Bu süreçte ortaya ç kan önderler bireysel
önderlerdir. Erkek önderin kurumla mas  tümden olmam r. Fakat
önderli in kolektivizmini, kad n önderli ini yitirdi i sürece giril-
mi tir. Ara sürecin bitmesi ile birlikte, insanl k devletçi uygarl a
giri  yapm r. Devletçi uygarl a giri , önderlik kavram n içerik
olarak de mesini beraberinde getirmi tir. Önderlik zor, zulüm,
egemenlik ve eme i sömürme üzerinden yeni bir olu um sürecine
girmi tir. O günden günümüze kadarki süreç, önderli in devletli
toplum üzerinden geli me gösterdi i süreç olacakt r. Daha sonra er-
kek egemenlikli sistem ve onun öncülü ündeki erkek önder kurum-
la mas  olu turacakt r. Kurumla mayla birlikte günümüze kadar
gelinen süreçte biçimsel olarak kimi de imler ya anm sa da, özsel
bir de im söz konusu olmam r.

Kölelik döneminde ortaya ç kan önderler, köle eme inin sömü-
rülmesiyle kendilerini var eden önderlerdir. Bu yüzden köleci sis-
temi esas alm lar, sistemlerini kölelik üzerinden kurmu lard r. Bu
sisteme önderlik yapan, köleci sisteme önderlik yapand r. Tabii bu
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süreçte köleci sisteme kar  ç lar da olmu tur. Kölelere önderlik
yapanlar ortaya ç km r. Spartaküs (Spartacus) kölelere önderlik
yapan liderlerden biridir. Spartaküs, köleci sisteme kar  kölelere
önderlik yapm r. Yine peygamberler ortaya ç km r, brahim
peygamber, önderlik özellikleri ta yan ilk peygamberlerden biridir.
Peygamberlerin ç  da köleli e ve onun sistemine kar r. Feodal
dönemde feodal önderli i esas alanlar vard r. Bunun yan nda feodal
sisteme kar  olan ve ezilenleri temsil eden önderler de olmu tur.
Feodal sisteme kar  ç kanlar köylülere ya da halklara önderlik
yapm  olanlard r. Yine dinlere, mezheplere önderlik yapm  olanlar
vard r. Kapitalist dönemde de kapitalizme önderlik yapanlar olmu -
tur. Bunlara burjuva önderler denilmektedir. Bunun yan nda prole-
taryaya önderlik yapanlar vard r. Bunlara da proleter önderler de-
nilmektedir. Günümüzde de Rêber APO Önderlik yapmaktad r. Ayn
zamanda yapt  önderlikle, bir önderlik duru u geli tirmek iste-
mektedir. Rêber APO’nun geli tirmek istedi i önderlik, toplumun
ezilen alt kesimini esas alan önderliktir. Biz buna halklar n önderi
diyoruz. Bu önderlik duru u tümüyle özgür ya am , özgür ki ili i ve
özgür toplumu benimser. Önder APO’nun da yapt  budur.

Bir de tarihsel önderler vard r. Mesela Hz. Muhammed tarihsel
bir önderdir. Çünkü yüzy llar boyu toplum üzerinde etki b rakm -

r. Belki Araplar içerisinde ortaya ç km r, fakat yapt  önderlik
sadece Araplar için de ildir. Di er halklar taraf ndan da kabul edil-
mi tir, halende kabul edilmektedir. Bu yüzden tarihsel bir önderdir.
Mesela, sosyolojide Marks, Lenin, Engels gibi önderler vard r. Mü-
zikte Mozart akla gelir. Felsefe dendi inde Sokrates, Eflatun, Aristo-
teles akla gelir. Endüstri dendi inde Amerika, Fransa, ngiltere akla
gelir. Yine neolitik devrim dendi inde akla Kürtler gelmektedir. Mi-
maride Leonardo da Vinci, demokraside J.J Russeau tarihsel önder-
likler olarak ilk akla gelenlerdir. Bu isimler tarihe damgalar  vur-
duklar  için daima akla gelirler. Böylelerine tarihsel önder deniliyor.

sa de inmeler biçiminde de olsa Kürdistan’daki önderlikler
üzerinde de durmak gerekir. Kürt tarihine bakt zda, klasik ve
modern olmak üzere iki fakl  önder biçimiyle kar la z. Kürt halk
yüzy llarca d ar dan gelen sald  ve i gallere kar  durmu tur. Di-
reni ini a iret ve kabile biçimleriyle ortaya koymu  ve günümüze
kadar getirmi tir. Kürtlerin bu direni lerinde zaman zaman i birli i
içerisinde olduklar  görülür. D ar dan gelen sald lara kar  bazen
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tek ba lar na mücadele ettikleri olmu tur. Bu kabilelere günümüzde
de rastlamak mümkündür, fakat ilk ba lardaki gibi güçlü de ildir.
Birçok özelli ini kaybetmi , de ime u ram , yozla , fakat yine
de Kürdistan’da varl k gösterebilmi tir.

Köleci dönemde Kürtler, Asurilere kar  Babillilerle ittifaka gir-
mi tir. Kürtler, Asur tehlikesini ancak böyle ortadan kald rabilmi -
lerdir. Yine bir dönem Kürtlerin Persler ile ittifaka girdi i biliniyor.
Tarihini ara rd zda, Kürtlerin, Osmanl  dönemine kadar daima
ittifaklar içerisinde oldu u gerçekli iyle kar la z. Kürtler ya am-
lar  devam ettirebilmek için ittifaklara girmi lerdir. Osmanl lar n
bölgede hakimiyetlerini kurmalar  ve slamiyet’in yay m göster-
mesiyle birlikte, Kürtler Osmanl larla birlikte hareket etmeye ba -
lam r. Kürt toplumu bu süreçte kimi de imler ya am r. S f-
la man n güç kazanmas yla, Kürt egemenlerinde de de imler ya-
anm r. Kürt egemenleri eskiden oldu u gibi güçlerini toplumda

bulmam lard r. Kürt egemenlerinin Osmanl larla girdi i ittifak, da-
ha önce Babil ve Perslerle girilen ittifak gibi de ildir. Babil ve Pers-
lerle gerçek bir ittifak yap lm r. Fakat Kürt egemenlerin Osmanl -
larla girdikleri ittifak tümüyle Osmanl ’n n hizmetine girmeyi amaç-
lam r. Kendi menfaatlerini de bu biçimi ile korumak istemi lerdir.
Bu durum Kürt toplumunda önemli bir de imi ifade eder. Bu de i-
imle birlikte Kürt toplumu özgürlü ünü kaybetti i gibi, Kürt önder-

li i de önderlik olmaktan ç km r. Art k tümüyle d  gücün hizme-
tine giren reel bir durum söz konusudur. Bu nedenle Kürt toplu-
munda önderlik, slamiyet ve Osmanl larla birlikte zay flam r.

er bir toplum önderli ini kaybederse ya zay f dü er, ya da or-
tadan kalkar. Kürtler ortadan kalkmad , ama çok zay flad . Kürtlerin
bu konuma gelmesinin temel nedeni, önderli ini kaybetmesi, ön-
dersiz kalmas r. Bu durum Kürt toplumunun üst tabakas nda iha-
netçili i geli tirirken, alt tabakada, yani ezilen kesimde yoksullu un
boy göstermesine neden olmu tur. Alt toplum demokratik komünal
de erleri hep korumu tur. Kürt egemenleri ise kendilerini bu de er-
lerden kopararak, ihaneti geli tirmi lerdir. Bu, Kürt toplumunda
önemli bir de imi ifade ediyor. Günümüzde ya anan sorunlar n
nedenleri, kayna  buradan almaktad r. Kürt egemenleri, Kürtleri
ortadan kald rma rolüne soyunmu tur. Çünkü esas ald  ihanettir.
Egemenlerin yan nda kendi halk na kar  sava mak, en büyük iha-
nettir. Kürt egemen s ndan ç kan önderler, Kürt halk n önder-
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likleri olmad klar  gibi, Kürt önderliklerini de ortadan kald rma ara-
 içerisine girmi lerdir. Esas ald klar  egemenlerin siyasetidir. Bu

zeminde Kürt toplumunda sahte önderlikler de ortaya ç km r. Bu
yüzden Kürt egemenlerinin önderlikleri sahtedir, egemenlerle,
dü manla birlikte hareket edendir, halklara kar r. Halk için hiçbir
de er olu turmazlar. Kürt egemenleri menfaatlerini sistem egemen-
lerinde bulduklar  için daima halk n kar nda olmu lard r. Tabii
bu, Kürtler için ciddi bir durumdur.

Buradan hareketle, Önderlik konusunda Kürdistan’da köklü so-
runlar n oldu u gerçekli i kar za ç kar. E er Kürtler imha olma
noktas na gelmi lerse nedeni budur. Tarihte önderliksiz kalanlar ya
çok zay f dü mü ler, ya ortadan kalm lar, ya da çok büyük sorun-
larla kar  kar ya kalm lard r. Önderlikleri olan, önderlerini yara-
tanlar ise çok fazla sorun ya amam r. Kürt önderlerinin ortadan
kalmas , egemenlerin hizmetine girmesi, Kürtleri imha noktas na
getirmi tir. Ayn  zamanda Kürtleri ideolojisiz, felsefesiz, siyasetsiz,
örgütsüz b rakm r. Bu da ciddi sorunlar  ya amak, imha olmak
anlam na gelir. Önder APO, Kürtlerin önderlerini kaybetmesi ve
imha olma konumuna gelmesine müdahale etti. Önder APO’nun

, Kürtlerin ortadan kalmas na müdahale etmenin sonucudur ve
Önder APO, bu konuda yeni bir önderlik yaratm r.

Önderler istendi i zaman ortaya ç kmazlar. E er bir toplumda
büyük bir dü  olmu sa, çeli kiler derinle mi se, ahlaks zl k bü-
yümü se, var olan düzen ya an lmaktan ç km sa, önderlerin ortaya

kma zemini olu mu  demektir. Bunu gören, hisseden, ya ayan,
onun duygu, dü ünce, örgüt, eylem, ya am, ahlak, kültür ve iradesini
kendinde geli tiren ki iler ancak bu soruna cevap olabilir. Demek ki
önderlikler böylesi ko ullarda ortaya ç yor. E er toplumun tüm
varl k ko ullar n ortadan kald ld  bir zamanda önderlikler or-
taya ç kmazsa, orada halk kaybetmi  olur. Yine bu zeminde ortaya

kacak bir önder, tarihi terine çevirme imkân  elinde bulundura-
bilir. Zaten bu ko ullar  ya ayan bir halkta, toplumda ortaya ç kan
bir önderlik tarihin seyrini de tirme gücünü ortaya koyamazsa, o
halk kaybetmeye mahkûm olur. Tarih bu konuda örneklerle dolu-
dur. Önderi savunamayanlar halklar da kaybetmeye mahkûmdur.
Önderliklerini güçlendiremeyenler ise, sorun ya am lard r. Bu yüz-
den önderliksiz ya am olmaz. Halklar için önderlik, ya aman n ne-
denidir. Kürtler bunu bugün daha iyi anl yor. E er Kürtler bugün;
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“Önderliksiz ya am olmaz” diyorlarsa, nedeni bu gerçeklikte yat-
maktad r. Çünkü ölümden Önderlik ile kurtulduklar  gördüler.
Aya a kalkmalar  ve ya amalar  Önderlik sayesinde oldu. Önderlik
ortaya ç kmayana kadar, Kürtlerin de erleri ayaklar alt ndayd .
Kimse bunun hesab  sormuyordu. Kürtler var m , yok mu bunun
hesab  bile yap lm yordu. Önderlik vermi  oldu u mücadeleyle Kürt
halk na kimlik kazand rd . Yozla lan de erleri korudu.

Önderlik uluslararas  komplo ile yakaland nda halk aya a
kalkt . Büyük serhildanlar gerçekle ti. Önderlik, ölmek üzere olan
bir halk , tekrardan canland rd  için, halk, önderli ine sahip ç kt .
Önderlik meselesini en iyi anlayan Kürtlerdir. Bu yüzden Kürt halk ,
Önderli e olan ba  daima ortaya koymu tur. Önderli e yap -
lan sald lar n kapsaml la  dönemlerde, halk n Önderli e olan
ba  zay flamam , tersine daha da güçlenmi tir. Dü man, Ön-
derli i halk n gözünde karartmak için her türlü oyunu oynuyor.
Fakat dü man n yönelimleri halkta büyük bir tepkiye neden olmu -
tur. Dü man n yapmak istedi i sonuç alm yor, tersine, halk n Önder-
li e ba  daha da güç kazan yor. Çünkü halk z, varl  Ön-
derli e borçludur, tüm ya am damarlar  Önderlikte görüyor. Kürt-
ler her türlü imha ve inkâr politikas na tabii tutulmu , Kürtler en üst
düzeyde dü ürülmü tü, daha fazla dü ürülme de söz konusu ola-
mazd . Kürtlere lay k görülen i kence, hakaret, asimilasyon ve açl k-
la terbiye etme politikas yd . Onlara göre Kürtler, kendilerini ege-
menlerin hizmetine koymal , onlar için çal mal  ve onlar için ya a-
mal yd . Önder APO tam da böyle bir süreçte ortaya ç kt .

Kürdistan’da geli en Önderlik, bu dönemin ko ullar nda ortaya
kt . E er bir halk n her eyi asimile edilirmi , halk n de erleri ad -

na geride hiçbir ey b rak lmam sa, burada önderliklere ihtiyaç
duyulur. Önder APO da bu ihtiyac  hissederek do unu gerçekle -
tirmi tir. Bu yüzden Önder APO sorunu çözmek istedi. Böylesi ko-
ullarda önderliklerin ortaya ç kmas  kolay de ildir. Tabii ç kt kla-
nda da güçlü ve büyük ç lar yaparlar. E er bugün Kürdistan’da

büyük bir Önderlik ortaya ç km sa, nedenini bu gerçeklikten al-
maktad r. Kürtlerin içerisinde bulunduklar  ko ullar bu denli a r
olmasayd , ortaya ç kacak olan önderlik de bu denli güçlü olamazd .

APOCU Önderlik, demokratik komünal ya am anlay  benim-
sedi. nsanl n tarih boyunca demokrasi, özgürlük, adalet, bar  ve

itlik için sava mas  ve bunun sonucu olarak de erlerin yarat lma-
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, Önder APO esas ald . Önder APO bu de erleri bilim ve teknikle
birle tirdi. Önder APO do unu bu zeminde gerçekle tirdi. Bu yüz-
den Önder APO’nun do u büyük oldu u gibi, ya anan geli meler
de büyük oldu. Önder APO’nun toplumda de imler yaratmas ,
kayna  buradaki güçten al yor. APOCU Önderlik her ne kadar
Kürdistan’da ortaya ç km sa da, dar anlam yla s f, ulus, cinsiyet,
din, bilim ve milliyet gibi olu umlar üzerinden geli me gösterme-
mi tir. Tam tersine, bunlarla sava  halinde olunan bir süreçte do
gerçekle ti. Bu yüzden Önder APO, dar anlam yla bir önder de ildir.
Sadece Kürdistan’ n önderi de de ildir. E er önderliksel ç nda
sadece Kürtleri esas alm  alsayd , Kürtler içerisinde de salt bir s
benimseseydi, ya da bir cinsin, dinin, mezhebin savunucusu olsayd ,
hiçbir zaman önderliksel do u ve ç  bu denli büyük olmazd .
APOCU Önderlik alt toplumu, yani ezilen toplumu, bunun yan nda
demokrasi, özgürlük, adalet, bar  ve e itli i kendisi için vazgeçil-
mez olarak gördü. Önder APO böylesi kapsay  önder özelliklerin-
den dolay , Kürdistan ve Ortado u s rlar  a arak tüm insanl a
hitap eder konuma geldi. E er bu gerçekli i iyi anlayamazsak, Kür-
distan’daki Önderli i, PKK’deki Önder APO önderli ini ve gerçe ini
anlayamay z.



13

ÖNDERL N B NC  DO  A AMASI

Önderli in birinci do  a amas na de inmek gerekir. Önder
APO’nun gözlerini dünyaya açt  ortam, daha önce neolitik devri-
min ya and  bir yerdir. Neolitik devrim, insanl k tarihinde önemli
bir yere sahiptir. Yap lan ara rmalara göre de neolitik devrimin
merkezi Urfa’d r. Önder APO Urfa’da dünyaya geldi. Yani neolitik
devrimin merkezinde dünyaya geldi. Neolitik devrimin etkileri ha-
lende o bölgede ya anmaktad r. Dünyaya geldi i köyde neolitik dev-
rimin etkileri kimi yönleriyle u an bile ya anmaktad r. Tabii o böl-
gede sadece Kürtler de il, Kürtlerle birlikte Ermeni, Asuri, Türk ve
Türkmenler de ya amaktad rlar. Bu da bir zenginliktir. Sadece bir
halk içinde dünyaya gelmekle, birkaç halk içinde dünyaya gelmek
aras nda büyük fark vard r. Çünkü farkl  halklardan, kültürlerden
alaca n, senin zenginli in olacakt r. Öderli in dünyaya geldi i böl-
gede a iret, kabile, aile, din ve çe itli mezhepler bulunmaktad r. Bu
konuda da bir zenginlik var. Farkl  s flar da bölgede ya am  sür-
dürmektedir. Bu s flar aras nda da çat malar vard r. Birey ile top-
lum, toplum ile devlet, alt ve üst toplum ve cinsler aras nda ya anan
ciddi çeli kiler söz konusudur. Ekoloji ve kültür çeli kileri ya an-
maktad r.

Önder APO, tüm bu çeli kilerin ya and  bir köyde dünyaya gel-
di. Önderli in dünyaya geldi i bu bölge, içerisinde birçok çeli ki ve
zenginli i bar nd rmaktad r. Bu çeli ki ve zenginliklerin Önderli in
ekillenmesinde ve geli mesinde etkileri vard r. Önderli in temeli-

nin dar olmamas , dü üncelerinde evrenselli i yakalamas , bu ger-
çeklik ile ba lant r. Önderlik edinmi  oldu u evrensel karakteri,
dünyaya geldi i ortamdan alm r. Böylesi bir yerde dünyaya gel-
meseydi, evrenselli i bu denli yakalamas  zorlu olacakt , ya da çok
zay f bir evrensellik kendisini gösterecekti.

Önderlik daha yedi ya ndayken etraf ndaki ya am  ya am ola-
rak kabul etmedi. Herkesin ya am olarak kabul etti ini Önderlik
kabul etmiyordu. Önderlik, “Var olan ya am, ya am de ildir. Ya ama
ihanet edilmi tir” dedi. hanet edilen ya amda da ya anamazd . ha-
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nete u rayan ya am  kabul etmek, ihanet etmek demektir. Bu yüz-
den Önderlik; “ya ama ihanet edilmi tir, bu ya ama ya am demem,
bu ya am  ya amam” dedi. Mademki ya ama ihanet edilmi tir, bu
ya amda ya anmaz o zaman ya am nedir? Ya anan çeli kiler Önder-
li i ya am  sorgulamaya götürmü tür. Önderlik, ya am ad  alt nda
ya anan ya am n zehir oldu unu görmü tü. Bu ya am her gün öldü-
ren ya amd r. çerisinde moral, güzellik, co ku yoktur. Her gün öl-
düren bir ya amd r. Bu yüzden Önderlik var olan ya am  reddedi-
yor. Peki, bunun alternatifi nedir? Zaten Önderli in daha sonraki
süreçlerde üzerinde rafinele ece i konu da bu olacakt r. Önderlikte
ya ama tutku düzeyinde olan ba k, kayna  buradan al r.

Önderlik daha bu dönemde özgür ya am  esas al yor. Tabii özgür
ya am için de aray lar içerisine giriyor. Önderlik, “bu ya am, ya am
de ildir, kabul etmiyorum” diyerek kendi alternatifini arama aray -

na girdi. Var olan ya am  kabul etmedi i için de, özgür ya am al-
ternatifini geli tirmek istedi. E er alternatif ya am  geli tirebilirse
onu ya ayacak, geli tiremezse de, var olan ya am  ya amayacakt .
Bu yüzden alternatif ya am aray  içerisinde olacak ve herkesi de
buna çekmek isteyecekti.

Tarihe bakt zda, insanlar var olan  kabul etmediklerinde,
aray lara girmi  ve inzivaya çekilmi lerdir. Dervi ler, peygamber-
ler örne i böyledir. Kendilerini var olan ya am n etkilerinden kur-
tarmak için, o ya am ile tüm ili kilerini kesmi , alternatiflerini de
geli tirebilmi lerdir. nzivaya çekilenlerin esas ald klar  budur. Ön-
derli in ya ama ili kin alaca  karar, peygambervari olacakt r. Ya
var olan ya ama alternatif bir ya am olu turarak herkesi bu ya ama
çekecek, ya da inzivaya çekilecek. Önderli in verdi i karar buydu.

Ya am, ancak toplumla mümkün olabilir. nsanl k, toplumsall k
 bir ya am  benimseyemez. nsan, ancak toplumla insan olabilir.

Ya am toplumla var olabilir. nsanl k için bunun d nda bir ya am
olamaz. Önderlik daha bu dönemde “kendi toplumsall  nas l
olu turaca m?” aray  içerisine girmi tir. Ya anan toplumsall k
isim olarak toplumsall k olabilir, fakat içerik bundan uzakt r. Zaten
böyle oldu mu da, ölümü her gün ya am  olursun.

Egemenler Kürt toplumsall  parça parça etmi lerdi. Toplum-
sall k ad na geride hiçbir ey b rak lmam . Toplumsall n da l-
mas yla, Kürt insan  insanl ktan ç kar lm  ve yok olmaya do ru gi-
diyordu. Bu yüzden sömürgeci, i galci, egemen güçler Kürtleri insan
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olarak görmüyor, hayvan olarak görüyordu. Kuyruklu Kürt demele-
rinin nedeni de budur. Çünkü toplumsall  kaybeden toplum, ayn
zamanda insanl  da kaybetmi  demektir. Böyle oldu mu insan ile
hayvan aras nda pek bir fark kalmaz. Toplumsall  da ld  için,
Kürtlere hayvan muamelesi yap yordu. Önderlik bunu görmü tü.
Önderlik, paramparça edilen toplumsall  yeniden nas l düzeltebilir
ve insanl  tekrardan kendi esaslar  üzerinde olu turabilirdi? Ara-

 buna yönelikti. Bu da toplumsall n özgürlük eksenine otur-
tulmas yla mümkün olabilirdi. Toplumsall  özgür ya am ilkeleriyle
geli tirirsen, bu sorunlar  a abilirsin. Önderlik bu ya ama kar  ç -
karak, alternatif ya am aray  içerisine girdi. Yeni bir toplumsall k
olu turmak gerekiyordu. Alternatif olabilmek için öncelikle kendi
toplumsall  olu turmak gerekirdi. Önderlik kendi toplumsall -

 hangi temel ilkeler üzerinden geli tirmek istedi? Bu soruya Ön-
derli in ya am  ele al narak cevap bulunabilir.

Önderlik ilk önce, köyde kendisine arkada  gruplar  olu turmak
istedi. Bunun için çok çal . “Köydeki çocuklar  kendi etraf nda
nas l toplayacak, kendi toplumsall  nas l olu turacakt ?” Önder-
li in zihnindeki sorular bunlard . Köydeki çocuklarla bu denli ili ki-
ye girmesinin nedeni de buydu. Bununla kendi toplumsall  ya-
ratmak istiyordu. Önderli in ailesinin kan daval lar  vard . Önderlik
köydeki çocuklarla ili kiye geçerken, dü man olduklar  ailenin ço-
cu uyla da ili kiye giriyordu. Annesi ve ninesi buna kar  ç kmas na
ra men, Önderlik kendi toplumsall nda srar ediyor. Annesi ve
ninesi Önderli e; “Sen dü man n çocu u ile nas l oluyor da ili -
kiye geçiyorsun” diyorlard . Hatta Önderli e hain bile deniliyordu.
Önderli in kendi toplumsall nda kan daval lar  olan ailenin çocu-

uyla srarla arkada k yapmak istemesi, aile taraf ndan çok sert
kar lanm . Kovulma tehdidinde bile bulunmu lard . Fakat Önder-
li in tüm çocuklarla ili kide olma srar  devam etmi tir.

Hasan B NDAL Önderli in arkada r ve dü man ailedendir.
Hasan B NDAL arkada , ehit dü ene kadar da Önderlikle arkada k
yapmaya devam etmi tir. Önderli in annesi ve ninesinin kar  ç -
lar n nedeni budur. Fakat Önder APO kendi toplumsall  olu -
turmada srar etmi tir. Önder APO, annesinin anlay n d nda bir
anlay  benimsemi tir. Toplumsall  olu turmas  için annesine
kar  ç km r. Annesinin dayatmalar  kabul etmemi tir. Neden
annesine kar  ç yordu? Gerçekten de annesine kar  m  ç yor-



16

du? Hay r. Önderlik, annesinin ahs nda var olan ya ama ve toplum-
sall a kar  ç yordu. Önderli in annesi ise, var olan ya am  Ön-
derli e dayat yordu. Var olan ya am n kültürünü, ahlak  ve ki ili-

ini dayat yordu. Hâlbuki ortada toplumsall k diye bir ey yoktu.
Kürt toplumsall  da larak yerine Türk toplumsall  geli tiril-
mek isteniyordu. Ya am da lm , ya ama ihanet edilmi ti. Kürt ve
Kürdistan ad na ne varsa ayaklar alt na al nm . Ya anan gerçeklik
buydu. Var olan toplumsall k, ya am her yönü ile Kürtlere kar yd
ve sömürücü-egemen güçlere hizmet ediyordu. Önderli in annesine
kar  ç kmas n ard nda yatan gerçeklik de buydu. Yoksa gerçek
anlamda annesini reddetmiyordu. Önderli in kar  ç kt , verili
ya am anlay  ve da lm  toplumsall kt . stedi i ya am  ve top-
lumsall  gerçekle tirmek için annesine kar  ç yordu. Önderlik,
“annemin bana verebilece i pek bir ey yoktu” dedi. Önderli in an-
nesinin kendisine verece i i galcilerin, egemenlerin kültür ve ahla-

r. Tabii anne bunun fark nda de ildir. Anne kendinde srar edi-
yordu. Önderlik ile annesinin çeli kisi bu konuda derinlik kazan -
yordu. Önderli in annesi bilinçsiz bir ekilde dü man n kültür, ah-
lak, ya am ve ki ili ini Önderli e dayat yordu. Önderli in kabul
etmedi i de buydu.

Önderlik toplumsall  olu turabilmek için kendi etraf nda ar-
kada  çevresi olu turmak istiyordu. Çünkü toplumsall , geli ti-
rece i arkada  çevresiyle gerçekle tirmek istiyordu. Önderli in ar-
kada k aray lar  buradan ba lam r. Önderlikte arkada k çok
önemlidir. Daha ilk ad nda ya ama, arkada a, halka, topra a ve
insanl n de erlerine ihanet etmeyece ini ortaya koydu. Önderlik
bunlar  olmazsa olmaz ilkeler olarak ele ald . Önderli in ve PKK’nin
yap lanmas nda bu ilkeler esas al nm r. Bu yüzden Önderlikte,
özgür ya amda srar süreklidir. Özgür ya am n d nda hiçbir ya a-

 kabul etmeme vard r. Önderlikte her ey özgür ya am içindir.
Önderlik için her ey buna hizmet etmelidir. Özgür ya ama hizmet
etmeyen do ru olmayand r. Önderli in yakla  budur. Bu nedenle
özgürlükten hiçbir zaman vazgeçmeyecek, özgürlük için ya ayacak
ve özgürlük için ölecektir. Bunun d nda herhangi bir ya am  ya da
ölümü kendisine haram k lacakt r. Önderli in bunca y l özgürlükten
vazgeçmemesinin nedeni budur. Kendisini, partiyi, halk  satmam -
sa, ba kalar n hizmetine koymam sa, nedeni bundand r.
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Önder APO Arkada
Savunmak ve Geli tirmek için PKK’yi Kurdu
Önder APO da arkada k çok güçlüdür. Önderlik arkada k için

ya ayacakt r. Arkada a hiçbir zaman ihanet etmeyecek ve ona
ters dü meyecektir. Arkada a nas l ihanet edilmez? Arkada a
de er vererek. Arkada a de er vermek ki iden neyi ister? Arka-
da  daima savunmay , geli tirmeyi ve onu çözüm gücü haline
getirmeyi ister. Arkada  daima ya atacaks n, onu tehlikelerden
savunacaks n. Önderlikte özgür ya amda olan srar kadar, arkada -

kta da srar vard r. Önderlik, arkada  savunmak ve onu geli tir-
mek için PKK’yi kurdu.

Haki KARER Önderli in en yak n arkada lar ndan biriydi ve e-
hit dü tü. Önderlik Haki arkada  ya atmak için PKK’yi kurdu. Haki
KARER daha mücadelenin en ba nda Önderlikle arkada k yapm -

. Bunun için Önderlik, Haki KARER arkada n ahadetinin an n-
dan hareketle PKK’yi kurdu. Haki KARER PKK oldu. Amed zindan n-
daki arkada lar büyük bir direni  örne i sergilediler. Direni leriyle
parti ve halk  savundular. Parti ve halk  savunmak için kendilerini
erittiler. Bu yüzden ölüm orucuna girdiler, kendilerini yak p ehit
dü tüler. M. Hayri DURMU  ne demi ti? “Parti sesimizi, ç
dünyaya duyurmal ” demi ti. Önderlik bu direni i, bu istekleri ken-
disi için emir olarak alg lad . Zindanda direni  gösteren arkada lar n
sesini dünyaya duyurmak için de, 15 A ustos At ’n  geli tirdi.
Önderlik, direni  gösteren arkada lar  böyle ya att .

Demek ki Önder APO da arkada k, bu denli güçlüdür. Önderlik
daima arkada k için ya ayacakt r. Arkada k için ya amak, arka-
da  büyütmek ve yüceltmek anlam na gelir. Biz kendimize “Ön-
derli in arkada lar z” diyoruz. Peki, biz arkada  Önderlik gibi
ya yor muyuz? Mademki Önderli in arkada z diyoruz, o zaman
kendimizi sorgulamam z gerekir. Önderli e ba  oldu umuz, do ru
bir arkada k kurdu umuz ortaya ç kmal . Gerçek arkada k sadece
konu mayla olmaz. Kabul etti imiz Önderlik, her eyi ile arkada k
için ya ayacak, arkada a büyük sayg  gösterecek ve biz de arka-
da a sayg  göstermeyelim, ya da arkada a kendimize göre yak-
la al m. Arkada za komplo yapal m, arkas ndan her türlü fitne-
fesatl  yapal m, onun yerine geçmek için elimizden gelen her eyi
yapal m, arkada zla ilgili olmayal m, onu zay fl klar , eksiklikleri
ve yanl klar yla ya atal m ve daha sonra da; “biz Önderli in arka-
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da z” diyelim. Bu, Önderli e kar  ç kmad r. Gerisi sadece söy-
lemdir, kand rmad r. Gerçekten “ben Önderli e ba m, onun ar-
kada m” diyen lafta kalmaz. Önderli e olan ba k, kurulacak
arkada k ili kisiyle gösterilebilir. Arkada n ne ya ad  bilmek
zorundas n. Arkada zdaki eksik, yanl  ve yetmezlikleri ortadan
kald rmak, onda güçlü bir ki ilik yaratmak ba ca arkada k görev-
lerimizdir. E er böyle yaparsak Önderli e ba  olmu  oluruz. Ön-
derli i kabul edenler, kendilerinde her türlü sorgulamay  ya amak
zorundad r.

Önderlik ya am  anlamak, onu kazanmak için büyük bir sorgu-
lama ya ad . Zaten sorgulamay  ya ayan insanlar olay-olgulara an-
lam verebilir. Önderlikte anlam verme çok önemlidir. Anlam gücü
dedi imiz olay da budur. Önderlik, “anlamak yapmakt r” diyor. An-
lad  yapabilirsin. Anlamad  yapamazs n. Yine anlad n ka-
dar onu prati e koyabilirsin. Bu yüzden Önderlikte anlamak ve an-
laman n gücünü olu turmak, temel bir ilke olarak kar za ç kar.
Ben Önderlikle arkada k kurmak istiyorum diyenler, bu gerçekli i
göz ard  edemez. Prensip olarak ya amda sorgulama temel al nma-

r. Böyle olursa ya ama anlam verilebilir. Önderlik neden böylesi
büyük bir sorgulama içerisine girdi? Çünkü var olan ya am  ya am
olarak kabul etmiyordu.

Önderlikte ara rma, inceleme ve aray  süreklidir. Önderlikte
herhangi bir konuda tatmin olma yoktur. Önderlik, ara rmalar nda
kimi sonuçlara vard nda “ te hakikat budur” demiyor. Buldu u
sonucu hiçbir zaman yeterli görmedi i gibi, her ç kard  sonuçtan
sonra “acaba bunu daha da güçlendirecek sonuçlar ç karabilir mi-
yiz?” aray  içerisine girmi tir. Bu yüzden Önderlikte tatmin olma
durumu söz konusu de ildir. Her zaman ku kulu yakla r. Önderlik
verili hakikati uzun süreli ya amam r. Vermi  oldu u mücadelede
hakikate ula  zaman, “hakikat budur” dememi tir. Önderli e gö-
re hakikat, sürekli aray  içerisinde olmakt r. Çünkü ba ka hakikat-
lerde olabilir. Bu durum Önderli i sürekli ara rma, inceleme ve
aray  içerisinde tutmu tur. Önderlikte dura anl n olmamas , geli-
imini sürekli k lm r. Ula  yerde, acaba ba ka bir hakikat ola-

bilir mi, dü üncesindedir. Önderlikteki yenilik, geli im ve süreklilik
kayna  buradan almaktad r. Önderli in tutucu olmamas n ne-
deni de budur. Tutuculuk, kendisine s r koyan insanlarda geli me
imkân  bulur.
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Önderlikte anlam  olmayan hiçbir ey yoktur. Önderlikte anlam-
zl k, rahats zl n nedeni say r. Anlam vererek ara rma ve ince-

leme yapar. Önderli i geli tiren, ona güç veren ve çözüm gücü hali-
ne getiren de budur. Hareketin geli mesi, güç kazanmas , Önderli in
anlam verme karakteriyle ba lant  bir durumdur. Çünkü bu hare-
ketin Önderli idir. E er Önderlik bunu ya amazsa, harekette ya a-
maz. Hareketin tüm sald lara cevap vermesi ve ayakta durmas ,
Önderli in bu özelli inden feyiz almaktad r. Ba ka türlü hareketin
ayakta durmas  mümkün de ildi. Kendimize “Önderli in arkada -

z, hareketi esas al yoruz” diyoruz. Peki, bu konuda bizde ya anan
nedir? Kendimizi ne kadar sorguluyoruz? Yeniliklere aç k m z,
yenilikleri ne kadar gerçekle tirebiliyoruz? Ne kadar anlam verebi-
liyoruz, ya da anlama çabas  içerisinde oluyoruz? Tüm bu sorular
kendimize sormam z gerekir.

Önderli in olay ve olgular  ele al  tarz yla k yasland nda, bi-
zim olay ve olgular  ele al  tarz z oldukça zay ft r. Hatta baz lar -

zda hiç yoktur diyebiliriz. Olanda da çok zay f ya an yor. Ortaya
kard z sonuç ile tatmin oluyoruz. ki ad m atarak, “tamam

do ru olan budur, yeterlidir, ba ka bir do ru bize laz m de il” diyo-
ruz. Bunlar n bizde ya anmas , ki ili imizde tutuculu u geli tirmi -
tir. Ayn  zamanda ki iye yanl  yapma ve kaybetmeyi öncelikli seçe-
nek olarak sunuyor. Bu nas l arkada k ve Önderli e ba kt r?
Önderli i esas alan bir militan, sürekli anlam verme çabas  içerisin-
de olmal r. Sorgulamal , ara rmal  ve aray  içerisinde olmal r.
Hiçbir zaman hakikat budur, hakikate ula m dememelidir. Daima
hakikat aray  içerisinde olmal r. Hakikat süreklidir. Bunlar  uy-
gulayarak ancak Önderli in militan  olabiliriz.

Önderli in ya ama yakla , sisteme kar tl k temelindedir. Ve-
rili olan ya am  kabul etmemesi, sistemi reddetmesi anlam na geli-
yor. Çünkü verili ya am, sistemin ya am r. Sistemin ya am na kar-

 ç kmak, sisteme kar  ç kmay  ifade eder. Önderli in sistemi be-
nimsememesi, özenti duymamas , sistemin Önderlik ve hareket üze-
rinde etki b rakamamas , kayna  bu temelden almaktad r. Önder-
lik, sistemin Kürdistan’da geli tirmi  oldu u ya am anlay  kabul
etmedi. Bu yüzden sistem, hiçbir zaman Önderlik üzerinde hâkimi-
yetini kuramad . Önderlik gün geçtikte kendisini sistemden uzakla -

racak ve tüm ili kilerini kesecektir. Bu da Önderlikte, sisteme al-
ternatif olu turacak aray lar içerisine girme dü üncesini hâkim
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lacakt r. Zaten alternatif ya am aray  içerisine girmek, alternatif
sistem aray na girmek demektir. Önderlik sistemle sürekli çeli kili
ve çat mal  olmu tur. Sistemini geli tirmesinin nedeni de budur.
Önderlik sistemle çeli kili olmasayd , kendi sistemini olu turmas
da kolay olmayacakt . Peki, bizde ya anan nedir? Önderli in arkada-

z, Önderli i esas al yoruz, O’na sonuna kadar ba z diyoruz.
Buna ra men sistemle olan ili kilerimizi de kesmiyoruz. Özentiyi
ya yoruz. Hatta ba kalar n da sistemi ya amas  için te viklerde
bulunuyoruz. Baz lar  çok fazla cesaret edemedi i için etraflar nda
olanlar  te vik ediyor. Sistemi ya ayanlar ço ald  m , kendileri de,
sistemi rahatça ya ayabilme imkân na kavu uyorlar. Te viklerle
kendisine ortam haz rlayanlar çoktur. Buradan hareketle, Önderli-

in sistemine girmedi imiz ortaya ç yor. Bu nas l Önderli e ba -
kt r, Önderli e arkada , yolda  olmakt r? Önderlikle arkada  olan,

Önderli e ba  olan her yönüyle sistemden kopand r. Sistemle ili -
kilerini koparmayan, Önderlikle arkada  olamaz. Dolay yla Önder-
li e ba  oldu unu da iddia edemez. Önderlikle arkada k yapmak
isteyen, Önderli in sistemini ya amal  ve ya atmal r. Bunun d n-
daki her ey sahte bir arkada k, ba k olur.

Sahte arkada k beraberinde ölümü, komployu getirir. Kürdis-
tan’da olu turulan zemin, zay fl klar üreten bir zemindir. Sorun ya-
ratan ve tasfiyeyi geli tiren bir zemindir. Çünkü dü man, Kürt insa-

 paramparça etmi tir. Bu nedenle zay flatm , takatsiz b rakm -
r. Bunlar n yaratm  oldu u tahribat, Kürt insan nda kendine gü-

veni ortadan kald rm r. Bu yüzden Kürtlerde kendine güvenme-
me, çözüm gücü haline gelememe, bu gücü kendinden yoksun gör-
me ve sürekli  d  güçlere bel ba lama oldukça güçlüdür.  Bu durum
tasfiyecili i geli tirir. D ar dan gelen bask lar da yo unla nca, var
olan zemin tasfiyecili i daha da güçlendiriyor. Örgütsel sava , ele ti-
ri-özele tiri bunun için gereklidir. Tasfiyecili in hâkim olmamas
için zay fl klar n zemini ortadan kald lmal r. deolojik-örgütsel
sava  konusunda güçlü bir mücadele verilmezse, ele tiri-özele tiri
derinli ine ya anmazsa, Önderlik ve hareket zay f dü er, dolay yla
güçlenen tasfiyecilik olur. deolojik-örgütsel mücadele ve ele tiri-
özele tirinin olmad  süreçlerde, tasfiyecili in hâkim güç haline
geldi ini biliyoruz. Bu gerçekli i pratikte de görebiliriz. deolojik ve
örgütsel mücadeleyi veren, ele tiri ve özele tiriyi esas alan, tasfiye-
cili in geli mesine izin vermez. Yani çizgiden uzakla mam , kop-
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mam  olur. Bunu yapmayan bizden kopar. hanete gitmenin nedeni
budur. Önderlik rafinele ti i yo unla malar  kadroya da aktarm -

r. Bu da Önderli in bir gerçekli idir. Önderlik güç haline geldi i
konularda, hiçbir zaman sadece kendisini dü ünerek hareket et-
memi tir. Parti, kadro ve halk için bunu yapm r. Partinin, halk n
ve insanl n hizmetine koymu tur. Önder APO, ula  seviyeyi
kadro ve halka da yans tmak istemi tir. Y llarca bunun mücadelesini
vermi tir. Att  ad mlarla kadro ve halkta kimi eyleri gerçekle -
tirmi tir, fakat istedi i düzeyde olmam r. Bu da Kürt toplumsal
gerçekli iyle ba lant  bir durumdur. Çünkü Kürt toplumunda bü-
yük tahribatlar yarat lm r. Dü man n yaratt  tahribat  bir ç rp -
da ortadan kald rmak olanaks zd r. Ne kadar çal rsan çal , elde
edece in sonuç, istedi in düzeyde olmayacakt r. Önderlik az çal -
mad . Kendisinin ula  seviyeyi, kadro ve halk n seviyesi yapmak
için büyük çaba sarf etti. Önderlik bunun için ahsi ya am  kendisine
haram k ld , fakat elde etti i sonuç ona denk dü ecek seviyede ol-
mad . Bu da söyledi im noktayla ba lant  bir durumdur. Kürt insa-

nda yarat lan tahribat n çeperi büyük oldu u için anlama geç olu-
yor, ya da bilinçsizce oluyor. Çok çal yorsun, fakat elde etti in so-
nuç çal mana denk dü müyor. Bu, toplumsal gerçekli imizdir.

Kürt toplumu uzun süreli köleci bir tarihi ba ka halklar gibi ya-
amam r. Fakat buna ra men sömürgeci güçler taraf ndan her
eyi, hatta insanl  bile elinden al nm r. Kürt insan  hayvanl a

do ru götürülmü tür. Önder APO, Kürt insan  bu konumundan
kararak günümüze kadar getirmi tir. Hareketin militanlar  bu

gerçekli i hiçbir zaman unutmamal , kendisini kand rmamal r.
“Ben çal m, sonuç ald m” denilmemelidir. Bu, büyük bir kand r-
mad r. Peki, biz bunu ne kadar esas al yoruz? Kendimizde olu tur-
du umuz gücü ne düzeyde arkada za ve halk za vermek isti-
yoruz? Bunun için vermi  oldu umuz mücadele ne düzeydedir? Biz-
de ço unlukla ya anan nedir? Kendimizde harmanlad z gücü
ço unlukla kendimiz için kullan yoruz. Bunu arkada n, halk -

n hizmetine koymak istemiyoruz. Arkada , halk  geli -
tirmek istemiyoruz. Kendimize sermaye ediniyoruz ve ihtiyaçlar -

z do rultusunda kullan yoruz. Ç karlar z için ya yoruz. Mili-
tanl k ve devrimcili i ahs z için yap yoruz. Bu da gerçekli imizin,
Önderlik gerçe i kar nda ne düzeyde oldu unu ortaya koyuyor.
Bir de Önderlik gerçe ini ya yoruz, diyoruz.
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Önderlikte Toprak Ve Ülke Anad r
Dü man Kürt insan  gerçekli inden uzakla rm , yerine ken-

di gerçekli ini hâkim k lm r. Bu yüzden Kürt insan  kendi topra-
na ters dü mü tür. Yani kendi topra n haini konumuna gelmi -

tir. Kürt bireyi, kendi toplumunun dü man  haline gelmi tir. Kürt
bireyi, kendi haini haline gelmi tir. Kürt, ya am n haini olmu tur.

er biri sürekli ba kas  için ya ar ve onun için ölürse, o ki i ya da
toplum kendi gerçekli e ters dü erek hain olur. Kürt realitesi bunu
ifade ediyor. Önderli in kin ve nefreti de zaten buna yöneliktir. Ön-
derlik topra na, insan na, ülkesine ters dü eni kabul etmez. Çünkü
o insan haindir. Önderlik gerçe i; topra na ters dü ene kar  ç k-
mak, nefret ve kin duymak ve bundan utanmakt r. Bu nedenle, Ön-
derlikte topra na, halk na, arkada na, de erlerine hiçbir zaman
ters dü me olmam r ve olmayacakt r da. Çünkü daha ilk ç nda
“asla bunlara ihanet etmeyece im” demi tir. Ç , bu esaslar üze-
rinden gerçekle mi tir. Önderlikte toprak ve ülke anad r. Nas l ki,
ana ya am n kayna  ise, toprak da ya am n kayna r. Topra a
ihanet eden, ya ama ihanet etmi  olur. Önderlik topra a, ülkeye ters
dü memek, ona ihanet etmemek için sava , mücadeleyi esas ald .
nsan topra ndan koparsa, ya amdan da kopmu  olur. Kökünden

kopmu  olur. Tabii böyle olunca, ya am  da kaybetmi  olur. Bu ne-
denle, Önder APO’da topra na, ya am na ters dü meme, bu u urda
mücadele temel bir ilkedir. Önderlik, e itip ülkeye gönderdi i arka-
da lar için; “Sizin ülkeye gidip kökünüzü bulman z, onu güçlendir-
meniz gerekir” demi tir. Önderlik hiç kimsenin bir daha köksüz
kalmamas  için bunlar  söylüyordu. Nas l ki bir a aç kökünü, ruhunu
topra n alt na koyuyorsa -ya am n devam  için artt r- siz de aynen
bunun gibi yapmal z. Kökü topra n alt nda olmayan a aç nas l
ki kuruyorsa, siz de kurumu  olursunuz. Ruhunuzu topra n alt na
yerle tirmelisiniz. Ruhunuzu topra a b rak rsan z ye erirsiniz. Ön-
derlik bunlar  söylüyordu. Önderlikte ihanet olmam sa, ihanete
kar  büyük bir kin ve nefret duygusu ya anm sa ve onunla müca-
dele geli mi se, bunun temelinde yatan gerçeklik belirtti imiz bu
husus olmaktad r.

Önderlik, üzerinde devletin kuruldu u sistemi hiçbir zaman be-
nimsemedi. Önderlik çocuklu unda bile var olan sistemden nefret
ediyordu. Sisteme alternatif olabilmek için yo un bir çaba içinde
oldu. Önderlikte ihanet kültürü geli me göstermedi. Önderlik, “her-
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kesin ya ad  ya am  ben ya amayaca m” dedi. Sistemi reddetti.
Bu yüzden ihaneti, yalanc , kand rmay , ikiyüzlülü ü, ayarlamay
reddetti. Bunlar n hepsi kimin kültür ve ahlak r? Egemen sistemin
kültür ve ahlak r. Egemen sistem, egemen s f hâkimiyetini iki
yüzlülük, yalan, ayarlama ve kand rma üzerinden geli tirir. Ba ka
türlü mümkün de ildir. Bu nedenle kand rmay , ikiyüzlülü ü esas
alan kültür ve ahlak sisteme aittir. Halklar n kültüründe ihanet,
kand rma, iki yüzlülük, ayarlama, alavere-dalavere yoktur. Egemen

f, halklar  kand rabilmek için bunlar  icat etmi tir. Bunun da iyi
anla lmas  gerekir. Egemen s f zihniyetiyle ya am süren insan-
larda egemen kültür ve ki ili i görebiliyorsun. PKK’nin kültüründe
ve ki ili inde iki yüzlülük, ayarlama, alavere-dalavere yoktur. Bu
kültürü hangi arkada ta görürseniz, bilin ki o, hareketin kültürünü
almam r, sistemin kültürünü alm r. Onda sistem ya an yor de-
mektir. Bunu net bir ekilde tespit edebiliriz. Sistem kültürünü ya-
ayan birinin ki ili i de sistem ki ili i olur. Bu tür insanlar ne zaman
rsat görürlerse kand rma, ayarlama, alavere-dalavere gibi oyunla-

ra girerler. Tarihe bakt zda, egemenlerin iktidarlar  daima
kand rma üzerine oturttuklar  görebiliriz. Böyle olmazsa egemen-
ler kendi iktidarlar  yürütemezler. Bu yüzden PKK içerisinde teh-
likeli olan ki ilik hangisidir? Ayarlama, kand rma, iki yüzlülük ve
alavere-dalavereyi esas alanlard r. Böyleleri çetecilikle her türlü
bozgunculu u yaparlar. PKK’nin tarihine bakt zda, böylelerinin
çetecilik yapt , bozgunculu a girdi i ortadad r.

Önderli in özgür ya ama yakla nda ilkeleri vard r. Hatta bu-
nu formüle etti. Önder APO ne dedi? “Ey ya am, ya sana bir eyler
kataca m, ya da seni hiç ya amam  sayaca m”. Bu bir ilkedir. Ön-
derlik bu ilkeleri nas l formüle etti? “Ya am ya özgür olacak, ya da
olmayacak.” Önderli in ya ama yakla  bu temeldedir. lkelidir.
Önder APO, bu ilkesinden hiçbir zaman geri ad m atmad . Önder
APO, bu ilkeye göre ya am r. Ya am  da bu ilkeye göre örgütle-
mi tir. Bu ilkenin d ndaki bir ya am , kendisine haram k ld . Önder
APO’ya göre ya am ya özgür olacak, ya da olmayacak. Önder APO’ya
göre, ya ya ama bir eyler kat p ona anlam vereceksin, ya da o ya-
am  ya anmam  sayacaks n. lke budur. PKK’nin her militan  bu

ilkeyi esas alacak ve ona göre ya ama yakla acak. Bunun d nda
Önder APO ile arkada k olmaz. Peki, bizde ya anan nedir? Biz, “öy-
lede ya ayabiliriz, böylede ya ayabiliriz” diyoruz. Biz de ya anan
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ilkesizliktir. lkesizlikle ya ad z ya am n do ru bir ya am oldu-
unu savunuyor ve bununla da Önder APO’nun arkada  oldu umu-

zu söylüyoruz. Önderlikle arkada k böyle olmaz. Önder APO ile
arkada k, belirtti imiz ilkeler çerçevesinde olur. Ya ama do ru
yakla lmak isteniyorsa, Önder APO’nun ya am ilkeleri mutlak su-
rette benimsenmelidir.

Kürt insan , nas l bir ya am sürdürdü ünü bilmiyordu. Ya yor
muydu, yoksa ölü müydü bu da belli  de ildi.  Önder APO, bunun da
anlam na ula . Kürt insan  ya am ile ölüm arars nda gidip geliyor-
du ve her gün ölümü ya yordu. Buna da “ben ya yorum” diyordu.
Kimin için, ne için ya ad  bilmiyordu. Ya am  ya da ölümü kime
hizmet ediyordu, bunun fark nda da de ildi. Tüm bunlar Önder
APO’da anlam buldu. Önder APO ilk önce aile ve köy gerçekli inden
kendisini kurtard . Peki, Önder APO neden aile ve köyden kopu u
esas ald ? Çünkü aile ve köydeki ya amda özgür bir ya am  seçene i
yoktu. Köy ve aileden ayr lman n amac  budur. Önderli in aile ve
köye kar  ç n, bu yüzden yönünü ba ka bir yere veri inin ne-
deni budur. Önder APO’nun aray  özgür bir ya ama yönelikti. Bu
durum ayn  zamanda demokratik, komünal de erlerden kopu u
ifade ediyor. Devlete do ru gitme anlam na geliyor. Belki burada
bilinçlilik durumu söz konusu de ildir. Demokratik komünal de er-
lerden kopu , yönünü devlete çevirmektir. ehre yönelmek böyle
ifade edilebilir.

Önderlik Felsefesinde Zay fl klardan Utanmak Bir lkedir
Önderli in babas  çok güçlü biri de ildir. Zay f bir ki ili e sahip-

tir. Anne ise otoriterdir, güçlüdür. Hem baban n hem de annenin
Önderlik üzerinde etkileri olmu tur. Önderlik, annenin otoritesin-
den nas l çözüm gücü haline gelece ini, babas n zay fl ndan da,
güçlü bir ki ili in nas l yarat laca  ö rendi. Bunlar Önderlikte
birer ilkedir, daha sonra PKK’nin de ilkeleri olacakt r. Önderli in
ilkeleri PKK’nin ilkeleridir, Önderli in özellikleri PKK’nin özellikle-
ridir, PKK gerçekli i Önderlik gerçekli idir. Önderlik ve PKK ayr  ele
al namaz. Önderlik gerçe i ile PKK gerçe i yüzde yüz ayn  de ildir,
ama ayr  da de ildir. Önderlik zay fl klar ve dü lerden kendisini
ar nd rm r. Buradaki ö retmeni babas n zay f ki ili idir. Bu
yüzden Önderlik zay fl ktan, dü ten, egemen güçlerden daima
utanacakt r. Bunu da kin ve nefretin sebebi yapacakt r. Önderli in,
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PKK’nin ç nda bu duygu vard r. Önderlik kendisini bu utançtan,
kölelili i ve zay fl  reddederek, bunun yerine özgür bir toplumu,
özgür ya am  benimseyerek kurtaracakt r. Önderlik, Kürt insan n
içinde bulunmu  oldu u durumdan utand . Kürtleri bu konumdan

karmak için de büyük bir mücadele ba latt .
Zay fl klardan kendimizi nas l kurtaraca , kendimizi, örgü-

tü, toplumu nas l güç haline getirece imizi sorgulam yoruz. Dü -
lerden utanm yoruz. Bunu da mücadele etmenin nedeni haline ge-
tirmiyoruz. Yan za güçlü arkada lar gelmesini, imkânlar n iyi
olmas  istiyoruz. Yapt z arkada k budur. Arkada lar z ve
kurumlar z kendi zay fl klar , yanlar nda bulunan zay f arkada -
larla izah ediyorlar. Zay f arkada lar  ba ka yerlere göndererek,
kendi zay fl klar  kamufle ediyorlar. Arkada zd r, yan zda-

r, zay fl klar  vard r, onu zay fl klar ndan kurtarmam z gerekir,
er zay fl klar ndan kurtarmazsak bize zarar verir, ne yap p edip

bu arkada  bulundu u konumdan ç karmak gerekir gibi dü üncele-
re kap lma ihtiyac  hissetmiyoruz. Kolaya kaçarak zay f olan arkada-

 ba ka bir yere gönderiyoruz. Bundan da utanm yoruz. Bizim
yapt z budur. Sorunlar  olmayan, güçlü arkada lar  daima isti-
yoruz. Arkada lar n yapt  budur. Bu yakla n Önderlik ile
hiçbir alakas  yoktur. Önderli in yakla  bu de ildir. Önderlik
daima zay f olan  güçlendirir, onda güçlü bir ki ilik yarat r. Önderlik,
“bu zay ft r, i e yaram yor, bunu ba ka bir yere atay m” dememi tir.
Bu yakla m Önderli in ilkelerine ters bir durumdur. Maalesef bizde
ya anan da budur. Önderli e arkada k yapmak, Önderli e sonuna
kadar ba m demek, bu de ildir. Önderlik zay f olan  güçlendir-
meyi kendisine vazife olarak görüyor, biz ise görmüyoruz. Bizim
yapt z, kendimizi zay f olandan kurtarmakt r. Sonra da sonuna
kadar Önderli e ba  oldu umuzu dile getiriyoruz. E er arkada lar
dikkat ediyorlarsa, Önderli e ters bir konumday z. Bu yakla z-
la Önderli i güçlendirmiyoruz, tam tersine zay flat yoruz. Önderli e
göre çal ma yürütmüyoruz, nas l hesab za geliyorsa öyle çal -
yoruz. Hâlbuki insan z, toplumumuz zay f bir ki ili e sahiptir.
Madem gerçeklik budur, biz de bu devrim için çal ma yürütüyoruz,
o zaman insan  zay fl ndan kurtarmak as l vazifemizdir. E er
bunu yaparsak do ru yapm  ve Önderlik gerçe ine göre ya am
oluruz. Böyle yapmayacaks n, sürekli güçlü arkada lar isteyeceksin,
zay f arkada larla u ra p kendini zorlamayacaks n, dört dörtlük
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kadro (ki böyle kadro yok) isteyeceksin ve sonra da “ben Önderli in
arkada m, ona ba m” diyeceksin! Bu do ru de ildir.

Bask -sömürücü, egemen güçler Kürdistan’da toplumsall
da tm . Kürt insan nda duygu, dü ünce, ruh b rakmam . Ruhu-
nu öldürmü , duygu ve dü üncelerini çarp tm . Kürtleri iktidarc -
egemen güçlerin hizmetine koymu tu. Kürtler iktidarc -egemen güç-
lerin duygu, dü ünce ve ruhu ile ya ad  için onlar n hizmetine gir-
mi ti. Egemen güçler Kürdistan’da sadece aileyi b rakm lard . Kürt
ve Kürdistan ad na örgütlü hiçbir ey b rak lmam , her ey da l-

. Kürt insan  için aileden ba ka örgütlenme alan  kalmam .
Bu yüzden Kürt insan  kendisini aileye ba lam , ailesi her eyiydi.
Kürdistan’da ailecili in bu denli güçlü olmas n nedeni budur. Kür-
distan’da toplusall n parçalanmas  ve geriye sadece ailenin b ra-

lmas , dü man n bilinçli bir politikas yd .
Ailede belirleyici olan erkektir. Bu nedenle, ailenin kendisi de

erkek oluyor. Aile içerisinde de kad n, erke in kölesi haline geliyor.
Burada ya anacak tek bir konu kal yor; cinsellik. Bunun d nda
ya anacak bir ey yoktur. E er dikkat edersek, Kürt insan n elinde
cinsellikten ba ka bir ey b rak lmam r. Cinsellik yasak de ildir,
onun d nda her ey yasakt r. Bu da toplumun da lmas , insanl k-
tan ç kar lmas  anlam na geliyor. Toplum hayvanlar n düzeyine
indirgenmi ti. Hayvanlar nesillerinin devam  için cinselli i ya ar.
Kürtlerde de ya at lan buydu. Derler ya; “Kürt insan n eline para
geçti  mi ya gider birini öldürür,  ya da kedine bir kar  al r”.  Kürt in-
san n yapaca  budur. Dü man insan , toplumumuzu bu hale
koymu tu. Kürdistan’da sadece ailenin b rak lmas , hastal kl  bir
toplum ve insan haline gelmesine neden oluyordu. Kürt insan n
hastal kl  olmas n nedeni de budur. Hastal kl  bir toplumda ciddi
ki ilik sorunlar  ya an r. Bu yüzden ki ilik sahibi olmak, kimlik sa-
hibi olmak, irade haline gelmek ciddi bir sorundur. Kürdistan’da ki-
ilik, kimlik ve iradenin zorlu geli im süreçlerinden geçmesinin ne-

deni de budur. Önderli in çal malar nda ki ilik, kimlik ve irade ko-
nular na a rl k vermesi kayna  bu gerçeklikten almaktayd .
PKK’nin bu konular üzerinde çok fazla durmas n nedeni, Kürt in-
san n içerisinde bulundu u gerçeklikle ba lant r. Di er hare-
ketlerin PKK kadar geli me gösterememesi de bu konuyla ba lant -

r. PKK sömürgeci-egemen güçlerin gerçekli ini, Kürdistan’da
olu turduklar  yap  çok iyi anlad , çözümledi.
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Önderli in annesi evde otoriteydi. Önderli in annesi, kendi kül-
tür, ahlak ve ya am felsefesini Önderli e dayat yordu. Fakat Önder-
lik annesinin dayatt klar  kabul etmiyor, kendi toplumsall nda
srar ediyordu. Önderli in çocuklarla ilgilenmesi, daha sonra dinle

ilgili konularda kendini derinle tirme iste i, okulda iyi bir ö renci
olmas , ö retmen ve ö rencilere kendisini kabul ettirmesi, kendi
toplumsall  olu turma isteminin aray  olarak anla lmal r.
Önderli in okula ilgi duymas , orada ad m atma iste i, devlete do ru
ad m atman n ifadesiydi. Bu, demokratik komünal de erlerden ko-
parak, devlet gelene inde ekillenmi  bir topluma do ru ad m at-
man n yoludur. Önderlik ilk önceleri aileden, köyden koparak, yö-
nünü ehre, memurlu a vererek, “nas l ideal bir devlet adam  olu-
rum” dü üncesindeydi. Ayn  zamanda köyün do al ki ili ini de terk
etmi  oluyordu. Bu yüzden Önderlik Nizip’e gidecek, orada çal ma-
ya ba layacak ve okula gidecektir. Önderlik okuldaki ara rmala-

ndan, ordunun güçlü oldu u sonucuna var yor. Türkiye’de siyaset
yapan n ordu oldu unu gördü ü için, orduya ilgisi geli iyor. Sonra
da, “orduda general olursam hedeflerimi gerçekle tirim” diyor. Ön-
derli in orduya girme iste inin nedeni budur. Fakat ordu, Önderli i
kabul etmiyor. Nedeni; Önderli in Kürt olmas r. Ayn  zamanda
Önderli in geldi i yer fakir Kürt’ü temsil etmesi, ordu aç ndan
tehlike arz ediyordu. Ordunun Önderli i fakir ve Kürt oldu undan
dolay  orduya almamas , Önderli in devlete kar  tepkilenmesine
neden olmu tur. Önderlik yönünü köyden ehre vermi ti, bu sefer
de devlete kar  tepkisi geli mi ti. Bu tepki ve aray lar sonucunda
Önderlik, sosyalizme ilgi duymaya ba lad . Önderli in aray  ve
amaçlar na cevap veren tek çare; Sosyalizmdi.

O zamanlar DDKO örgütü vard . Önderlik stanbul’da oraya gidi-
yor. Hem DDKO’nun Kürt bir örgüt olmas , hem de Önderli in Kürt
olmas , Önderli i DDKO’ya yöneltiyor. Bir süre sonra Önderlik,
DDKO’nun oynamas  gereken rolü oynamad  görünce, DDKO’dan
ayr yor. DDKO Önderli in amaçlar na denk dü ecek bir örgüt de-

ildi. Önderli in çok gerisindeydi. O dönemde Türk solu daha radi-
kaldi ve sosyalizmi savunuyordu. DDKO’yu kuranlar n ço u ise, a a
ve bey çocuklar yd . Hem s fsal olarak Önderlikle ayn  duyguda
olmamalar , hem de pratiklerinde elle tutulur bir eyin olmamas ,
Önderli i bu örgütlenmeden so utmu tu. Bu dönemde Türk sol ha-
reketleri, Önderli in aray lar na daha uygundu. Bu yüzden Önder-
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li in Türk soluna ilgisi geli meye ba lad . Türk solu içerisinde de
Önderli in ilgisini çeken THKP-C idi. Nedeni ise, daha teorik bir ör-
güt olmalar yd . THKO, T KKO Mahir ÇAYAN ve örgütü gibi teorik
de ildi. Bu nedenle Önderlik, THKP-C’nin sempatizan  oldu. Önder-
lik daha sonra, THKP-C’nin de kendi amaçlar yla uyu mad n
fark na vard . Bu yüzden THKP-C’den ayr ld .

Önderlik tam da o dönemde hem Kürdistan’da, hem de Türki-
ye’de önderlik konusunda bir bo lu un ya and  dile getiriyor.
Var olan örgüt ve liderlerinin önderlik yapacak konumda olmad
görüyor. Kürdistan ve Türkiye’de önderlik sorunu, kendisini dayat r
konuma gelmi ti. Önderlik savunmalar nda; “Bu sorunu önümde
gördüm, bu yüzden ondan kaçamazd m” dedi. E er böyle bir sorun
kar na ç karsa, o sorunla ilgilenmek zorundas n. Önderli in yapt
da buydu. Zaten Önderlik toplumsall  olu turmak istiyordu. Top-
lumsall  olu turmak demek, Önderli ini olu turmak demekti.
Önderlik 1970 y llar nda bu soruna sahip ç yor. Bu nedenle Ön-
derlik, grup olu turma aray na girmi tir. Grup olu turabilmek için
öncelikle onun ideolojik temellerinin olu turulmas , felsefe, teori ve
tarz n geli tirilmesi gerekir. Soruna ancak böyle çözüm bulunabi-
lir. Önderli in att  ad m buna yöneliktir. Önderli in bu konudaki
ad , ayn  zamanda ‘ kinci Do ’ anlam na gelir.
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ÖNDERL N NC  DO  A AMASI

kinci do , sosyalizmi tan ma üzerinden geli me göstermi tir.
kinci do un temelleri de, 1973’te, Çubuk Baraj ’nda at lm r.

Sosyalizm toplumun bilimidir. Sosyalizm bu yönü ile insanl k kadar
eskidir. Sosyalizmin tarihi, insanl n tarihi ile ba yor diyebiliriz.
nsan, toplumsall yla insan oldu. Sosyalizm de bunun bilimidir. Bu

yüzden Önderlik; “Sosyalizmden ku ku duymak, insanl ktan, onun
toplumsall ndan ku ku duymakt r. nsan sosyalizmden üpheye
giremez” dedi. Sosyalizmin d nda ya ayamazs n. nsanl  ya amak
isteyenin esas alaca  sosyalizm olacakt r. Çünkü sosyalizm, onun
bilimidir.

Önderli in ikinci do u, devlet zihniyeti üzerinde kurulan top-
lumdan kopu u ifade eder. Bu nedenle Önderlik, kendi toplumunu,
siyasi sistemini kurma çabas  içerisine girerek, ideolojik bir grup
olu turma aray na giriyor. Önderli in köyden ayr lmas , demokra-
tik komünal de erlerden uzakla arak yönünü devletçi sisteme çe-
virmesi anlam na geliyordu. kinci do  ile Önderlik, tekrardan
yönünü demokratik komünal de erlere çevirmi tir. Bu da devletçi
ki ilikten koparak, do al ki ili e dönü ü ifade eder. Önderlik girmi
oldu u yanl tan ç km  oluyordu. Bu yüzden büyük tahribatlar
ya amad  gibi ya atmad  da. Kendini amaç ve hedeflerinde kilit-
lemeyen biri, yanl klar içerisine girdi inde, ondan kurtulmas  zor
olur, bu yüzden büyük tahribatlar  ya ar ve ya at r. Amaç ve hedef-
lerine kilitlenen ise, çok az yanl  yapar ve girdi i yanl tan zarar
görmeden ç kabilir. Önderli in ya am nda, mücadelesinde bunu
görebilirsiniz. Tüm aray lar  özgür bir ya am içindir. Önderlik dai-
ma hakikati arad , bu da hakikatten uzakla mas  tehlikesine engel
oldu. Bazen hakikatten uzakla sa bile, kopmam r.

Önderlik ilk toplumsall , çocuklar  etraf nda toplamas , dine
ilgi duymas  ve kendini okulda kabul ettirme istemi üzerinden olu -
turmu tu. kinci toplumsalla ma ad  sosyalizm, üniversitedeki

renciler ve ulusal dü ünce temelinde geli me göstermi ti. Bura-
dan Önderli in toplumsal aray lar nda bir de ikli in oldu unu
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görüyoruz. Önderlik ikinci toplumsalla mas  ba ka bir temel üze-
rinden geli tiriyor. Nedeni; daha önce ara rmalar yapmas na ra -
men, kendi toplumsall  olu turamam  olmas yd . Önderlik ne
zaman ki sosyalizme ilgisinin oldu unu gördü, i te o zaman toplum-
salla ma temellerinin ancak bunun üzerinden olabilece inin karar -
na vard .

Önder APO, yeni bir temel üzerinden toplumsall  olu turma
çabas  içerisine girdi inde, kapitalist sisteme, sosyalizm ad na yürü-
tülen dogmatik dü üncelere, ilkel milliyetçi e ilimlere ve ulus ad na
geli en reformist dü üncelere kar  ç km r. Önderli in amac  ba-

ms z bir dü ünce geli tirebilmekti. Ba ms z, özgür dü üncenin
önünde birçok engel vard . Önderlik bunlar  görüyordu. Kapitalist
sistem, feodal de erler, Türk ovenizmi, ilkel milliyetçilik ve ulus
ad na yürütülenler birer engel olarak ba ms z dü üncenin önünde
duruyordu. Önderlik ancak bunlara kar  ç kar ve sosyalizm dü ün-
cesi ile hareket ederse, kendi toplumsall  kurabilirdi.

Bu dönem ideoloji, teori ve felsefede kendini derinle tirme dö-
nemine tekabül ediyordu. Önderlik cesaret ve kararl kla ele tiri ve
özele tiriyi geli tirmeye ba lad . Bu konuda hiçbir zaman tereddüt
ya amad . Ele tiri ve özele tiriyi daha çok da, Kürt insan na nas l
kavrat m üzerinden geli tirdi. Önderlik, “bu halinizle sizi kabul
etmiyorum” dedi. Önderlik bu ele tirilerle, Kürt insan  parçalan-

k durumundan ç kard . Önderlik yapt  ele tiri ve özele tiriler-
le, kendi gücüne halk n gücünü katt . Gücü üzerinden aya a kalka-
rak, kendisini ba ar ya mahkûm etti. Kendisini tümüyle arkada a,
topra a, demokratik komünal de erlere ba lad . Tüm imkâns zl k ve
zorluklar  ba arman n sebebi olarak gördü. Kendini kendi olmaktan

kard , yine kendinde olu turmak istedi i toplumsall , fedaili i
geli tirdi. Önderlik, ikinci toplumsalla mas na böyle ba lad .

Hiç kimse Kürt ve Kürdistanl  kabul etmiyordu. Sistem,
Kürt’ün inkâr ve imhas  amaçl yordu. Kürtler bile kendi imha ve
inkârlar  kabullenir duruma gelmi ti. Mademki herkes senin imha
ve inkâr  esas al yor, o zaman sen, kendi gücüne inanacak ve kendi
gücün üzerinden aya a kalkacaks n. Bunun d nda sana ya am
hakk  olamaz, mümkün de de ildir. Öndeli in, hareketin temellerini
bu ilkeler üzerinden atmas n nedeni budur. Bu da hareketin temel
ilkelerinden biridir. Hiç kimse haz r olanla i  yapar m diyemez. Or-
tada haz r diye bir ey de yoktur. Sana laz m olan  kendin yaratacak-
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n. Bunun için de, tümüyle kendi gücün ve imkânlar nla hareket
edeceksin. Böyle olursa Kürdistan’da ad m atabilirsin. Öyle bir top-
lum ki, kendine olan inanc  ve iradesi kalmam . Ya amay  bile dü -
manda görüyor. Fiziki ya ayabilmek için bile dü mana çal yor.

Önderlik, Mücadelesine Kendini
Ba ar ya Ve Özgürlü e Mahkûm Ederek Ba lad
Önder APO, mücadelesinde daha çok Kürtlerle ilgilendi. Dü -

manla u ra acak f rsat  çok fazla bulmad . Dü manla u ra abilmek
için, insan  bulundu u konumdan ç karmak gerekir. Önderlik,
mücadelesine kendisini ba ar ya mahkûm ederek ba lad . Ba ar n

nda kalan her eyi haram k ld . Kürt insan n en fazla ba arma-
ya ihtiyac  var. Bunun d ndaki hiçbir ey Kürt’e hizmet etmez ve
Kürt’ü bulundu u konumdan ç karmaz. Ba ar n d nda olan kabul
edilemez. Önder APO bu yüzden kendisini özgürlü e de mahkûm
etti. Ancak özgür bir ya am Kürt’ü bulundu u konumdan ç karabi-
lirdi. Önderlik, özgürlük için ya ayacak ve özgürlük için ölecektir.
Önder APO bu u urda, ki i olmaktan ç kan, kendinde toplumsall
yaratan, demokratik komünal de erleri ba nda ta yan bir önder-
lik yaratt . Tümüyle özgürlü ü esas ald  ve ona göre örgütlendi. Bu-
nun d ndaki her türlü ya am  kendine haram sayd . Önderlik kendi
ahs nda fedai bir ruh yaratmasayd , fedai bir hareket, kadro ve halk

yaratamazd . Sorunu ancak fedai bir hareket çözüme kavu turabilir.
Onun d ndakiler çözüm de ildir. Hareketin daha ba tan fedai ruh-
la ekillenmesi bundand r. Yoksa bu hareket de di er hareketler gibi
olurdu. Zaten fedailik d nda hiçbir ey soruna cevap olamaz. De-
mek ki hareketin ç  ve ekilleni i böyledir. Hareketin militanlar
bunu iyi bilmelidir. Anlamayan, hareketin militan  olamaz.

Önderlik hem ideolojik, teorik hem de pratik olarak Kürt insan -
n kendini tan mas  ve bulundu u konumu anlamas  için mücadele

verdi. Önderlik o dönemlerde, her ne kadar sosyalist hareketlere
ihtiyatl  yakla sa da, tümüyle onlar n etkisinden kurtulamad .
Belki var olan sosyalizmi tümden ya amad , fakat etkisinden de tü-
müyle ç kt  söylemek mümkün de ildi. Daha ilk ba tan ele tiri-
sel yakla , birçok eyi ele tirdi, kendini birçok eyden korumak
istedi, zaten böyle olmasayd  hareket bugüne kadar gelemezdi. Reel
sosyalizmin da lmas ndan sonra var olan hareketlerin tümü
sistemiçile tiler. Bunlar n d nda kalan tek hareket PKK idi. Hare-
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ketlerin sistem içerisinde erimeleri, PKK’nin daha güçlü ve mücade-
leci ç  yapmas na sebebiyet verdi.

Ba lang çlar çok önemlidir. Ba lang çlar sonucu belirleyebilir.
Hareketin geli imi ve sorunlar  da ba lang çla ilintilidir. Bu bir evin
temeline benziyor; evin temeli sa lam oldu mu, ev de sa lam olur.
Bir insan n devrimcili i de ba lang ndan belli olur. E er devrimci-
nin ba lang ç ad mlar  sa lam ise, daha sonra belki kimi sorunlar ya-
ayabilir, ama hiçbir zaman devrimcili i bitmeyecek, ihaneti ya a-

mayacakt r. Temeli sa lam de il ise, yanl  ve eksiklikleri fazla ola-
ca  gibi, ihanetle sonuçlanacakt r. PKK’nin geli imi ba lang yla
ba lant r. Zay fl  da ba lang çla ba lant r.

Haki Ve Kemal Arkada lar Benim Gizli Ruhumdur
lk olarak Önderlik ile arkada k yapan Kemal ve Haki arkada -

lard r. Bu iki arkada  ne Kürt, ne de Kürdistanl rlar. Tarihe bakt -
zda birçok insan n hareketlere kat ld klar  görebiliriz. Fakat

Haki ve Kemal arkada lar, daha ortada hareket yokken harekete
kat lm lard r. Kürt halk  ad na harekete kat yorlar. Kürtler de
kendi gerçekliklerinden kaç yorlar. Kürt toplumunun parça parça
edildi i bir dönemde, bu arkada lar tereddütsüz bir ekilde hareke-
te kat yorlar. Bu iki arkada  Kürt ve Kürdistanl  de ildi, Önderli in
yan nda yer almalar nda bir mecburiyet de yoktu. Önderli in yan n-
da yer almalar n nedeni, Önderlikte zaferi görüyor olmalar yd .
Önderlikte, önderlik duru unu gördüler. Amaç ve hedeflerini Önder-
likte gördüler. Önderlik bu arkada lar için; “Onlarla yar m saat ko-
nu tum, bu konu man n ard ndan benim yan mda yer ald lar ve
ehit dü ene kadar da ba  kald lar” dedi. Kemal ve Haki arkada lar

Önderli e kat ld lar. Bu nedenle, Önderli i kendilerine esas ald lar.
Her ko ulda Önderli e sahip ç kt lar. Önderlik, “Kemal ve Haki ar-
kada lar n birlikteli i, Türk-Kürt birlikteli ini ifade ediyor” dedi.
Önderlik bu arkada lara sayg  gösterdi. Nas l ki o arkada lar Önder-
li e sayg  duymu larsa, Önderlik de onlara sayg  duyacak ve arka-
da klar na ba  kalacakt r. Önderli in arkada a yakla  bu-
dur. Önderlik; “Haki ve Kemal arkada lar benim gizli ruhumdur”
diyordu.

Önderli in Haki ve Kemal arkada lar için söyledi i, Önderlik
gerçe inin bu arkada larda ya and  ifade ediyor. Bunun nas l bir
ruh ve ki ilik oldu unu iyi anlamak gerekir. Bu ruh, demokrasi, öz-
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gürlük ve komünal de erleri kendinde gerçekle tiren bir ruhtur.
Özgürlük için ya ayan ve özgürlük için her eyini feda eden bir ruh-
tur. Bu ruh, tümüyle kendi gücüne inanan ve bu güç üzerinden aya-

a kalkan, çözüm gücünü kendinde buland r. Bu ruh, özgürlük için
ne gerekiyorsa, onu önüne hedef olarak koyan ve mücadele edendir.
Bu ruh, hedeflerine kendini ba layan, onun d nda her eyi kendin-
de öldürendir. Bu ruh, özgür ya am , arkada  kutsal gören, bun-
lar için daima mücadele edendir. Bu ruh, moral, güven, dü ünce,
duygu ve bunlar  patrikte uygulama gücünü kendinde yaratan bir
ruhtur. Bu ruh, ko ullar ne olursa olsun, Önderlik gerçe ini benim-
seyen ve bu gerçeklik üzerinden yürüyendir. Bu ruhta büyük bir
örgüt, duygu ve dü ünceyi görebilirsin. Bu ruhta de erleri büyütme
vard r. Bu ruhta ba , fedakarl , cesareti, dürüstlü ü görebilir-
sin. Bu ruhta yetki, mevki yoktur, daima hizmet etme vard r. Önder-
lik ruhudur bu ruh.

Önderlik ruhu, Kemal ve Haki arkada larda gerçekle endir. Za-
ten  bu  yüzden  Önderlik,  benim  gizli  ruhum  diyor.  Önderlik,  kritik
durumlarda Kemal ve Haki arkada lar n ruhunu bize hat rlat yor.
Tasfiyeci dönemde ve PKK’nin yeninden in as nda, bize, “Kemal P R
ruhunu” hat rlatt . Önderli in böylesi kritik süreçlerde, bu arkada -
lar n ruhunu bizlere hat rlatmas  anlamam z laz m. Önderlik ne-
den Kemal P R ruhu dedi? Çünkü Fatma, “duygu, dü ünce ve hisle-
rim Önderli inki ile ayn  de ildir” diyordu. Madem senin duygu,
dü ünce ve hislerin Önderli inki ile ayn  de il, o zaman içimizde ne
ar yorsun? Kemal P R, partilili i; duygu, dü ünce, ruh ve tarzda bir-
liktelik olarak anl yordu. Farkl  duygu, dü ünce ve hisler tasfiyeyi
geli tirir. Önderli in Kemal P R tarz  demesinin nedeni budur. Parti-
lili i böyle ya arsak do ru ya am  oluruz. Bunun d ndaki seçe-
neklerle Önderli i ya ayamay z.

Bir de kendi durumumuza bakmam z gerekiyor. Önderlik, “ O ar-
kada lar ile yar m saat konu tum, bu konu man n ard ndan tered-
dütsüz kat ld lar ve ehit dü ene kadar da ba  kald lar” dedi. Ön-
derlik y llard r bizimle konu uyor, parti y llard r bizimle konu uyor,
Önderli in bu konuda yüzlerce çözümlemeleri var, fakat yine de
kendimizde srar ediyoruz. Daima “bizimki olsun” diyoruz. Önderli-

in Kemal ve Haki arkada larla yar m saat konu mas  yetiyor, fakat
bize y llar yetmiyor. Onlar da Önderli in arkada lar , biz de. Peki, bu
nas l oluyor? Önderlik ile arkada k bu kadar basit olamaz. Önder-
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lik ile arkada k, Kemal P R ve Haki KARER’in arkada klar  gibi
olur. Bizimki yar m saat de il de, bir y l olsun. E er bize y llar yet-
miyorsa, demek ki bizde ciddi sorunlar ya an yor. Bu sonuca ula -
mam z gerekir.

PKK’de dürüstlük, Önderlik gerçe iyle kendini yaratmakt r. Dü-
rüstlük de, ba k da budur. Bunun d nda ba k ya da dürüstlük
olmaz. Önderlik bu denli üzerimizde durdu, yapt  çözümlemeler
ortada, fakat yine de kendimizde srar ediyoruz. Bu ne biçim Önder-
likle arkada kt r? Böyle yaparak Önderli in militan  olunmaz. De-
mek ki burada kand rma ve yalan vard r. Bunlar n düzeltilmesi ge-
rekir. Önder APO’yu esas alan, bunlardan kendisini ar nd rmal r.
Önderlik ruhu, Kemal P R ruhudur. Kemal P R ruhuna ula anlard r,
Öndeli e arkada  olanlar.

deolojik grup, PKK’nin olu umu var olan ya ama alternatif bir
ya amd r. Bu hareketin olu umu, sadece bir partinin ortaya ç
de ildir. Böyle anlarsak yanl  anlam  oluruz. PKK’yi yaratmak,
yeni bir ya am için ad m atmakt r. E er böyle anla rsa do ru anla-

lm  olur. Bu ya am  geli tirme önemlidir. Ya am  geli tirmek, PKK
militanl  geli tirmek anlam na gelir. PKK’de olu acak olan mili-
tanl k, Önderli in belirtti i militanl k temelinde geli melidir. Bu mi-
litanl k, dedi im gibi, kendini kendi olmaktan ç karan, kendinde top-
lumsall  yaratan militanl kt r. Bu militanl k, kendinde tarih ve top-
lumsall  yaratand r, kendini geli tiren ve tümüyle kendini özgür-
lü e ba layand r. Bunun d ndaki ya am  ya da ölümü kendine yak-
la rmayand r. Halk  için sürekli çaba içerisinde oland r. Ba ar  için
hiçbir zaman kendisine s rlar koymayand r. Militanl k yapman n
esaslar  bunlard r. Önder APO’nun partile me ve kadrola maya yak-
la  budur.

Önder  APO  ve  Önder  APO’nun  eseri  olan  PKK’nin  20.  yüzy lla
hiçbir ili kisi yoktur. PKK belki 20. yüzy lda ortaya ç kt . Önderlik de
bu dönemde ortaya ç kt . ekli olarak kimi yönleriyle 20. yüzy la
benzeyebilir. 20. yüzy n etkileri olabilir, vard r da. Tabii bu etkile-
rin ekli olduklar  da kesindir. PKK ve Önderli inin 20. yüzy lla hiç-
bir ili kisi yoktur. Önder APO ba ka önderlerden fark  ortaya koy-
du, bunun yan nda PKK ve Kürt toplumunu yaratmay  ve geli tirme-
yi esas ald . Bunun için Önderlik ve PKK hiçbir zaman di er sosyalist
ve komünist partileri gibi olmad . Bu yüzden PKK ve Önderli inde
do u-bat  sentezini gerçekle tirdi. Önderli e ve PKK’ye do u ya da
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bat  partisidir diyemeyiz. PKK’de hem do u, hem de bat  temsil
eden özellikler söz konusudur. PKK ve Önderlik, demokrasi ve öz-
gürlü e hizmet eden ne varsa, onu kendisine esas ald . Do u ve bat
sentezi olmas  da bundand r. Önderli in ki ili i, ruhu, dü ünceleri,
hisleri, ya am , bunun üzerinden partiye yakla , Önderli e yakla-

, 20. yüzy lla uyu muyor. Arada çeli ki var. Bu yüzden Önderlik
hem farkl  olu mu tur, hem de hedef haline gelmi tir. Hedef olmas -

n nedeni, belirtti imiz bu gerçeklik ile ba lant r. Çünkü hiçbir
zaman var olan önderlik ve hareketleri benimsemedi. Önderlik on-
lar gibi olmad , onlardan fark  hep ortaya koydu, hizmetlerine
girmedi, onlara alternatif oldu. Bu nedenle hedef haline geldi. Ç -

ndan bu yana hedef olmas n nedeni bundand r. Önderli in esas
ald  ki ilik, tarihte insanl n esaslar  temel alan ki iliklerdir.

Önderlik Felsefesi Bir Lokma, Bir H rka Felsefesidir
Biz buna dervi  ki ili i, peygamber ki ili i diyoruz. Günümüzde

fedailik olarak isim buluyor. Bu kültür, tarihten günümüze kadar
gelmi tir. PKK militanl , Önderlik militanl , tarihte dile gelen
militanl n farkl  bir isimde dile getirili idir. Köleli e ilk kar  ç kan
kimdir? Hz. brahim’dir. Bu bir gelenektir, kültürdür, ki iliktir. Köle-
li e kar  ç kanlar, adalet, e itlik ve özgürlük için sava anlar bunu
esas al rlar. Bu, PKK’de fedailik olarak adland yor. Bu yüzden
PKK hareketi, peygamber hareketidir. Önderli i de peygambervari,
dervi vari bir önderliktir. Peygamberlik ve dervi lik felsefesi, ken-
disi için ya amama, ya am  kendine haram etme, toplum için ya a-
ma, toplumu bulundu u konumdan ç karma aray nda olma felse-
fesidir. Peygamber ve dervi ler inzivaya çekildikleri zaman yo un-
la yorlar, daha sonra dü üncelerini topluma yay yorlar. Önderlik,
Kürt toplumunu batakl ktan ç karmak için sistem ya am  kendisi
için haram kabul etti, y llarca yo unla , bunun sonucunda ideolojik
ve felsefik olarak dü üncelerinde rafinele ti. Bu bak mdan Önderli-

in ve PKK’nin ç , dervi  ve peygamber ç na benzemektedir.
Hz. brahim Urfa’da Nemrut’a yani sisteme kar  ç kt . Bu neden-

le yönünü Kenan ülkesine, bugünkü Filistin topraklar na çevirdi.
brahim’in Kenan ülkesine gidi i, özgürlük içindi. Önderli in ç na

bakt zda, Önderlik de Urfa’dan ç yor ve yönünü Kenan ülkesi
olarak belirliyor. Önderli in de ç  amac  özgürlüktür. Özgürlük ve
bu u urda verilmesi gereken mücadele, Önderli i ç a zorluyor.
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brahim’in yolculukta ya ad  zorluklar , Önderlik de ya am r.
Hz. brahim ve Önderli in yolculu u benzerdir. Belki farkl  zaman-
larda ortaya ç kan farkl  olu umlard r, ama özünde ayn r. brahim
köleli e, Önderlik ise devlet üzerinde geli en uygarl a kar  ç karak
ortaya ç kt . Önderlik demokratik komünal de erleri benimsedi.
Demokratik komünal de erlerle Kenan’a yol ald . Diyebiliriz ki, Ön-
der APO Hz. brahim’in günümüzdeki biçimidir, PKK’de onun hare-
ketidir.

Önder APO ve PKK felsefesi, dervi  felsefedir. Dervi  felsefesi bir
lokma, bir h rka felsefesidir. Anlam  ise; çal abilmesi için aç kal-
mamak, ç plak kalmamak için de bir h rka sahibi olmakt r. Dervi
felsefesinde, bunun d nda kendisi için bir ey arama yoktur. Her
eyi insanl k için arama ve yapma vard r. Dervi lerin ya am na bak-

zda, kendilerine ait bir eylerinin oldu unu göremeyiz. Dervi
halk içerisinde dola r, halk n sorunlar  dinler ve onlara yard mc
olur. PKK felsefesinde de bu vard r. Yani kendin için bir ey isteme-
yecek, ahsi hesaplar içerisine girmeyeceksin. Bozgunculuk ahsi
hesaplardan ba lar.

Kendini tatmin etme amaçl  ya am aray  ve bunun imkânlar
geli tirme ki iyi kirletir, kötülü e sevk eder. Böylesi bir ya am anla-

 h rs zl kt r. Aldatarak, kand rarak kendine imkân yaratmak,
kötülük ve kirlenmenin ba lang r. ahs  için ya amayan, kendini
tatmin etmek için bir ey istemeyen insanda kötülük göremezsiniz.
Temiz ve ar r. Kötülük, kendisi için ya amak isteyende geli me
gösterir. Parti içinde de ara rsan z bunu rahatl kla görebilirsiniz.
Ya am nda partiyi, örgütü, halk  ve özgürlü ü esas alanda kötülük
göremezsiniz. Alavere-dalavere göremezsiniz. kiyüzlülü ü göre-
mezsiniz. Bir melek gibi temiz ve ar r, hizmet etmek esas dü ün-
cesini olu turur, bunu asli görevi olarak görür. Kendisi için ya ayan,
kendisi için çal anlarda ise, bireysel hesaplar öne ç kar. Bu tür ki i-
liklerde her türlü anlay  geli ir. Normaldir. Kirlilik de zaten bura-
dan ba lar. Kendisini a an ve kendisi için ya amayan; özgürlük, in-
sanl k ve halk için hizmet eden insanlarda hiçbir zaman kötülük
geli mez. PKK’nin halk içinde geli me göstermesinin nedeni de bu-
dur. Halk üzerinde derin bir etki b rakmas n nedeni de budur.
Halk z, “arkada lar melek gibidir” diyordu. Karde ine güvenme-
yen insanlar; “ben PKK militanlar na inan yor ve güveniyorum” di-
yordu. PKK militanlar nda ki isel bir ya am anlay n olmad
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gördüler. PKK militan nda her eyin ülke, halk, özürlük ve insanl k
için oldu unu gördüler. Bu yüzden halk güvendi, halk n kalbinde
taht kurdu. Bu felsefe ve kültür üzerinde ekillenen ki ilik temizdi. O
ki ilikte kirlenme yoktu, kendini adamak vard . Zaten dervi lik de
budur.

Bizim ki ili imizin de böyle olmas  için, öncelikle sistemden
kopmam z gerekir. Sistemin kültüründen, ölçülerinden, zihniyetin-
den kopu  gerçekle mezse, temizlenme olmaz. Parti içerisinde eri-
yebilmek için, partiye göre kat m göstermek gerekir. Arkada a
ve insanl a hizmet böyle olur. Bunu ba aramayanlar kurnazl k ya-
parlar, sahtekârl k yaparlar, ikiyüzlü olurlar, kand rlar. Çünkü
sadece kendilerini dü ünürler. Kendisini nas l büyütebilece ini,
kendisi için nas l imkân yaratabilece ini dü ünür. Bu yüzden boz-
gunculuk yapar. Böyle bir duruma dü memek için ki ili imize der-
vi lik gelene ini yedirmemiz laz m. Günümüzde buna fedailik deni-
liyor. Fedailik halk, arkada k, toprak ve insanl k de erleri için ya-
amakt r. Kendini feda etmek, bunun d nda olan bir ya am  haram

etmektir. Gerek Kur’an’da, gerekse di er birçok kitapta, Nemrut
meselesi üzerine yaz lan bir hikâye vard r. Bir sivrisine in Nem-
rut’un beynine girdi i ve sürekli beynini kemirdi i, bir süre Nem-
rut’un bu ac yla ya ad , sonun da dayanamayarak öldü ü biçimin-
de anlat r. Nemrut o dönemin egemenidir. Sivrisinek de Hz. bra-
him’dir, brahim’in dü ünceleridir. brahim, halk  köleli e kar  ör-
gütlüyordu. Bu nedenle brahim, Nemrut aç ndan büyük bir tehli-
keydi. Önderlik, “mitoloji, içinde birçok gerçe i gizliyor” dedi. Bu
yüzden konular  ele al lar z basit olmamal . Bu durumu iyi ara -

rmak gerekir. Birçok gerçe i masal diliyle anlat yor. Anlamak ve
sonuç ç karmak artt r.

Günümüzde de Önder APO’nun dü ünceleri, sömürgecilerde bü-
yük bir ac  ve korku yarat yor. Nas l ki Hz. brahim Nemrut aç n-
dan tehlike olu turduysa, Nemrut için ac  kayna  olduysa, bu yüz-
den Nemrut, Hz. brahim’i ortadan kald rmak istediyse; sömürgeci-
ler de, Önder APO’yu ortadan kald rmak istedi. Nedeni, Önder
APO’nun geli tirdi i dü üncelerin sömürgeciler, egemenler ve sis-
tem için büyük bir tehlike olu turmas yd . Bu nedenle sistem, Ön-
derli i ortadan kald rmak istedi. Nas l ki Nemrut, Hz. brahim’in
üzerine yürüdüyse, sistem ve egemenler de o ekilde Önder APO-
nun üzerine yürüdü. brahim, teslim olmamak ve darbe yememek
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için nas l ki Kenan topraklar na yöneldiyse; Önder APO da, fa ist ve
sömürgecilerin hükmüne kar , halk n umudunu temsil etmeye de-
vam edebilmek için Kenan ülkesine yöneldi. Nemrut, Hz. brahim’i
yakmak istedi, günümüzün Nemrutlar  da Önder APO’yu öyle yap-
mak istediler. Çok say da komplonun geli mesi, bunu izah etmekte-
dir. Sonunda da uluslararas  komployu geli tirdiler. Önderli in de-
di i gibi ‘çarm ha’ gerdiler. Günümüzün çarm na gerdiler. mral
sistemi tarihin çarm r.

Urfa neoliti in merkezidir. Ayn  zamanda devletçi uygarl a kar-
 ilk isyan n da merkezidir. Hz. brahim’in isyan na kaynakl k eden

merkezdir. Devlete kar  isyan gelene i, oradan ba yor. Buradan
ba lamas n nedeni, neoliti in merkezi olmas ndand r. O yüzden
köleli e kar  ilk isyan n gerçekle ti i yerdir. Önder APO’nun ç
tesadüfî de ildir. Önderli in Urfa’daki ç , tarihin günümüzde ya-
anmas  anlam na gelmektedir. Önderlik diyor ki; “Tarih günümüz-

de, bizde tarihin ba lang nda gizliyiz”. Önderli in tarihe yakla
budur. Buradan hareketle, Önderli in tarihe yakla n do ru
oldu unu görebiliriz.

Urfa’da kutsall k ve lanetlilik birlikte ya an yor. Hem ilk kutsa-
n, hem de ilk lanetin ya and  yerdir. Önderlik Urfa Savunmas ’n

bu konular üzerinden ele al yor. Urfa Savunmas ’n  lanetlilik ve kut-
sall k üzerinden geli tiriyor. Savunman n böyle ele al nmas  do ru-
dur. Ba ka türlü ele al  tarz  zay f olur. Kutsall k ve lanetlili in ne
oldu unu yorumlamak gerekiyor. Önderlik günümüzdeki Nemrut’a
böyle cevap verdi. Kutsall n kayna nda ne var? Neolitik devrim
var, onun ya am  var. Bunun da kayna  anad r, kad n etraf nda olu-
an ya amd r. Kutsall n kayna nda kad n eme i vard r. Kutsal-
k özgürlük, e itlik ve bar  üzerinden geli me gösterdi. Bunun da

temelinde kad n eme i, kad n ya am  vard r. Ana hem kad ,
hem de topra  temsil ediyor. Anan n anlam  budur. Çünkü hem ka-

n hem de toprak ya am  geli tiriyor. Nas l ki kad n insan  yarat -
yorsa, toprakta insan n gereksinimlerini yarat yor. Bu yüzden kad n
ne kadar kutsalsa, toprakta o kadar kutsald r. Ayn  zamanda toprak-
tan elde edilen her ey kutsald r. O tarihte kad n ve toprak kutsal
görülmü tür. Topraktan elde edilen tüm ürünler kutsal görülmü -
tür; ya mur, ate  vb. gibi insan ya am  var eden do asal olaylar da
kutsall larla yüklüdürler. Bu yüzden kutsal olan  tanr  olarak seç-
mi ler. Ya am n kayna  olan kutsalla lm , tanr la lm r.
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Neolitik ya amda komünal demokrasi vard r. Demokrasi; adalet,
bar , özgürlük ve e itli i içerisinde bar nd r. Bu da kutsall  tem-
sil ediyor. Önderli in demokrasi konusundaki anlay  budur. Ön-
derlik bu anlay , özgür bir toplum yaratman n temeli haline getir-
di. Bu yüzden PKK içerisinde herkese göre demokrasi anlay  ola-
maz. E er Önderli i esas al yorsak, Önderli in demokrasi anlay
benimsemek zorunday z. Bunu ne için söylüyorum? Birçok ki i Ön-
derli e ba  oldu unu söylüyor, fakat kendine göre de “demokrasi
anlay m var” diyor. Önderli i kendi ilkesi haline getiren, komünal
ya am  esas alacak. Hiç kimse bireycili i, keyfiyeti, kendine göreli i
esas alamaz. Bask , zulüm, i kence, talan, dövme, hakaret vb. bunlar
ne zaman geli ti? Devletçi sistem üzerinden geli me gösteren uygar-

k ç yla beraber insanl a yabanc  bu eyler geli ti.
Neolitik toplumda bunlar n hiçbirini göremezsiniz. Bunlar, neo-

litikten devletçi uygarl a geçi le birlikte ortaya ç kan eylerdir. Bu
dönemle birlikte cennet ve cehennem kavramlar  da insanl n gün-
demine girmi tir. Ondan önce cennet ve cehennem yoktu. Neolitik
toplum ya am , insanlar için cennetti. Egemenli in geli mesiyle ce-
hennem ortaya ç kt . Bu sefer de, insanlar cennetin aray  içerisine
girdi. nsanl k, devletli uygarl kla cenneti kaybetmi  oluyordu. Daha
sonra cennete ula mak için sava lar geli ecekti. Cenneti kaybetmek
lanetlili i ifade ediyor. Cennet kutsall , cehennem de lanetlili i
temsil ediyor. Cennet ve cehennem, egemenlerle birlikte anlam kar -

kl na u rat ld . Daha sonra egemenler kutsall  ele geçirmek is-
tedi. Kendilerini kutsall  temsil edenler olarak göstermek istediler.
Onlara göre, lanetlili i de halk temsil edebilir. Hâlbuki kutsall
halk, lanetlili i de egemenler temsil ediyor. Egemenler zihinlerde
çarp tma yaratmak istedi.

Önderlik Gerçe i, Adaleti Yerine Getirmenin Gerçekli idir
Önder APO, Urfa tarihinden hareketle kutsall  esas ald . Kutsal-

k ve lanetlilik Önder APO ile netli ine kavu tu ve anlam na buldu.
Önder APO tümüyle bunu ifade ediyor. Adaletli davranmak, kutsal
ve lanetli olan  birbirinden ay rmak ve haklar  vermektir. Önder
APO da adalet yerini bulmu tur. Bu yüzden Önder APO adaleti tem-
sil ediyor. Önderlik gerçe i, adaleti yerine getirmenin gerçekli idir.
Bu da büyük bir emek ister. Önderlik adalet için lanetlilikten hesap
sordu. Bu konudaki en büyük silah  ele tiri ve özele tiri oldu. Do -



40

ru-yanl , iyi-kötü ayr  ortaya koydu. Bu ayr mla kötü, çirkin ve
yanl  olan  ortadan kald rd .

Önderlik gerçe inde hesaps z b rakma yoktur. Sezar’ n hakk  Se-
zar’a derler ya, Önderlik gerçe inde de ya anan budur. Her eyin
hakk  vereceksin, yanl n da do runun da hakk  vereceksin.
Yanl n ve do runun hakk  vermek nedir? Yanl  görme ve orta-
dan kald rma, do ruyu da görüp büyütmedir. Bu yüzden Önderlikte
esas olan, hiç kimseyi hesaps z b rakmamad r. Önderlik; “Birileri
mezara da girse, onlar n yakas  b rakmayaca m, mezarda bile
hesap soraca m” dedi. Belki baz lar  kurtulmay  ölümde görüyor,
ama bunlar bile Önderli in elinden kurtulamaz. Ölüm çare de ildir.
Herkes hesab  verecektir. Ya asa da, ya amasa da hesab  vere-
cektir. Çirkinlik, yanl k daima hesab  verecektir. Önderlik ger-
çe i bunu ifade ediyor. Önderlik hiçbir zaman çirkinlikle, yanl kla
ya amam r ve hiçbir zamanda ya amayacakt r. Önderlik ya ama-

 için, ya at lmas na da izin vermeyecektir. Bu yüzden Önder
APO’nun çirkinlik ve yanl a kar  sava  büyüktür.

Önderli i esas ald  söylüyoruz, Önderli in arkada z di-
yoruz. Peki, bizde ya anan nedir? Biz idarecili i, hesap sormamay ,
adaletsizli i ya am felsefesi haline getirmi iz. Bunun Önderlikle
hiçbir alakas  yoktur. Hareketi esas alan bir militan bunlar  ya aya-
maz, bunlara gözünü kapatamaz, idarecili i ki ilik tarz  haline geti-
remez. darecili e kar  ç kmamak, uzla mak, yanl klara göz yum-
mak; çirkinliklere ve hesap sormamaya evet demek anlam na gelir.
Bu durum ayn  zamanda tüm bunlar  bir ba kas na da reva görmek
demektir. Adaletsizli i hem ya ayacak, hem de ya atmak isteyecek!
Böyleleri Önderli e kar r. Önderli e kar  sava makt r. Önderli e
kar  ç yor, onunla sava yor, sonra da “biz Önderli e ba z”
deniliyor. Bu büyük bir kand rmad r. Bunun düzeltilmesi gerekir.

Önderlik emek demektir. Daima emek vermek gerekir. Emeksiz-
li e kar  mücadele edilmeli, eme e, de erlere sahip ç lmal r.
Emek savunulmal  ve geli tirmelidir. PKK militanlar  bu hususlar
görev edinmek zorundad r. Militan ya am  kazanacak, bu ya am için
de erler yaratacakt r. Onlar  büyük ya ayacak ve büyük ya atacak-

r. Ya ama, de erlere de er vermek, ya am  ve de erleri büyütmek-
tir. Ya ama ve de erlere de er vermeyen, ya am  ve de eri büyüte-
mez. Ya am  ve de eri büyütmeyen, ona sahip ç kmayan, var olan
üzerinden kendini ya atanlar egemenlerdir. Egemenler hiçbir za-
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man de er yaratmazlar. Egemenler, insan kan  üzerinden beslenir-
ler. Parti içerisinde de de er yaratmayan, de erler üzerinden ya a-
mak isteyen ki iler, kan emenler olur ki, bunlar da parti içerisinde
mutlak surette kabul edilmeyecektir.

Önderlik gerçe i, ya am ve de erler olu turmakt r. Önderlik ile
arkada k, Önderlik gerçe ini esas almakt r. Bunu esas almayanlar
ya amla, de erlerle, Önderlikle oynam  olur. Bu da Önderli e dü -
man olmakt r. Önderli in militanlar  böyle olamaz. Bu ajanl kt r.
Önderli in militan  olanlar, Önderli in arkada  ve ona ba  oldu u-
nu söyleyenler kad na, topra a de er verecektir. Kad n insan , top-
rak da g day  yarat yor. Hem insana de er vereceksin, hem de topra-

n yarat mlar na. Ancak böyleleri Önderli in arkada  olabilirler.
Bunun d ndakiler Önderli in dü man r. Bu yüzden Önder APO-
da insana de er vermek en büyük erdemdir. nsan  her türlü yanl
ve eksikliklerine ra men de erli görme vard r. nsan n zay fl klar-
dan kurtulmas  için mücadele vard r. Fakat, bizim arkada larda ya-
anan bunun tersidir. E er hesab na gelmiyorsa, “ben bunu kabul

etmiyorum, onunla çal mam” diyor. Hem Önderli e uymayacak,
hem de Önderli in arkada  oldu unu söyleyecek! Sahtekârl k, iki-
yüzlülük buna denir. Böyle insanlar kendilerini kand yorlar, fakat
fark nda bile de iller. Kürtlerin ba aramamas n temel nedeni de
budur.

Benim Sava m Ekmek Sava r
Önderlikte tüm de erlere önem vermek esast r. De er, de erler-

le olu ur. Önderlik bir parça ekmek bile yerde görse hemen onu
kald r. Küçük bir parçad r, bir ey olmaz demez. Önderlik akade-
mideyken, yerde gördü ü bir parça ekme i alarak yedi. Önderlik,
“benim sava m, ekmek sava r” diyordu. Sava , de erler sava -

r. Bir parça ekme e yakla m ile bir torba una yakla m ayn r.
Bugün bir parça ekme e böyle yakla an, yar n bir torba una da ayn
yakla  gösterecektir. Hatta ülkeye de öyle yakla acakt r, bu ke-
sindir. Bu durum pratikte binlerce kez ispatlanm r. Bizim arka-
da lar z yerde gördükleri hiçbir de eri yerden kald rm yor. B ra-

n bir parça ekme i, kilolarca erzak heba olsun umursamazlar bile.
Bunlar PKK militan , Önderli in arkada  olamaz. Önder APO böyle
bir arkada  hiçbir zaman kabul etmez. Önder APO’nun gerçekli i
bu de il ki, bir ba kas  da böyle kabul etsin. Ya ama, de erlere
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anlam veremeyen biri, de erlere böyle yakla r. Önderlik, kad n
kerametini daima korumu tur. Önderlik görü me notlar nda; “be-
nim sava m namus sava r” diyordu. Kad n sava r, toprak sa-
va r. Kad  ve topra  tüm de erleriyle koruma esast r. Özgür
ya am n yolu, kad n ve topra a ait olan tüm de erleri sahiplenmek-
ten geçer. Bu yüzden Önderlikte anaya ba k esast r. Önderlik bu
hakk n sava  veriyor. Anaya ba  olan, anan n kerametine sahip

kand r.
Toplumsalla ma ilk olarak kad n etraf nda geli me gösterdi.

Bu yüzden kad n olu umu, üretimi ifade ediyor. Toplum demokrasi,
özgürlük, bar , adalet ve e itlik üzerinden ekillendirilmek isteni-
yorsa, kar za kad n do ru temellerde ele al nmas  gerçekli i

kacak. Önderli in kad  esas almas  ve her eyin merkezine koy-
mas  bu nedenledir. Önderlik 3. Kongre’de; “Çözümlenen ki i de il
toplumdur, an de il tarihtir” dedi. Önderlik tarih ve toplumu esas
ald  için, 1987’den sonraki çözümlemelerinin ço u kad n üzerine
yap lan çözümlemeler olmu tur. Buradan da kad n gerçekli ine
ula . Tüm sorunlar n kayna nda, kad n sorununun oldu unu gör-
dü. Kad n sorununun çözüme kavu mas , di er sorunlar n da bu-
nunla ba lant  olarak çözüme kavu aca  tespitinde bulundu. Top-
lumsalla ma kad n ekseninde olmu tur. Toplumu yeniden ekillen-
dirmek, kad n eksenli olabilir. Önderlik bu do rultuda erke i öldür-
mek dedi. Erke i öldürmek, kad nda özgürlü ü geli tirmek, kad n ile
erkek aras nda e itli i yaratmakt r, dedi. Önderlik, anaya olan ba -

 bu biçimde göstermi  oldu.
Ben ba m diyen, ba  Önderlik gibi ortaya koymak zo-

rundad r. Kad na ba  olan, kad  geli tirmek, güç haline getirmek
zorundad r. Kendinde kad n ki ili ini olu turacaks n. Topra a ba -

m diyen, topra n hakk  verecek. Egemenlerin elinde olan top-
rak ac  çeker, o toprakta ya ayan insanlar ac  çeker, bunlar bilinmek
zorundad r. Önderli in kad n sorununa yakla  böyledir. Peki, biz
nas l yakla yoruz? Bunun sorgulamas  da yapmam z gerekir. Ön-
derli e arkada k yap yor muyuz, yapm yor muyuz? Bunu görme-
miz laz m. Önderlik kad  büyütüyor, ona kimlik kazand yor, ira-
de haline getiriyor, güven kazand yor. Biz ise kad  nas l kendi
kar z yapar z, cinselli imizi tatmin ederiz aray nday z. Önderlik-
le arkada k, Önderli e ba k, kad na ba k bu mudur? Erke in
yakla  budur. Kad n yakla  da bundan farkl  de ildir. Kad n
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aç ndan, erke i erkek anlay ndan ç karma, aralar nda özgürlük,
itlik temelinde bir ili ki sa lama aray , bunun için mücadele

etme yoktur. Kad nda, erke in istemini yerine getirme vard r. Sis-
tem, ailede olan istemi yerine getirmenin ötesinde bir ey de ildir.
Dü ürülmü  kad n, erke in kar  olma, kendini tatmin etme aray -

ndad r. Bunlar n hiçbirinin Önderlik ile alakas  yoktur.
Önderlikte sonuna kadar topra a ba k vard r, topra a ihanet

edenlerden de hesap sorma vard r. Bu anlay  bizde çok fazla geli -
kin de ildir, ya da hiç yoktur. Topra , bizi bu hale koyanlardan
çok fazla hesap sormuyoruz. Kötülüklere kar  kin ve nefreti ki ili-

imize yedirmiyoruz. Bunu örgüt ve eyleme dönü türme çabas
vermiyoruz. Topra a ba  olan biri bunlara tahammül edemez. E er
ya ad n topraklar, ülken i gal alt ndaysa, orada ya ayan insanlar
da i gal alt nda demektir. nsan olan bunu kabul etmez. Ne yap p-
edip o topra , ülkeyi i gal alt ndan ç karmak temel görev olmal r.

gal alt ndaki toprak ve toplumda özgürlü ü geli tirmelisin. Topra-
, ülkeni sevmelisin. Hiçbir zaman topra  kimseye teslim et-

meyecek, ondan kaçmayacaks n. Teslim edenlerden hesap soracak-
n. Önderlik savunmalar nda köyünden bahsediyor, oradaki a aç-

lardan, vadilerden bahsediyor. Önderli in bu denli bir ba  var.
Onlardan hiçbir zaman kopmuyor. Hatta özele tirisini veriyor. Köy-
den ayr lmak yanl , diyor. Yine anne ve babas na yakla n
özele tirisini veriyor. Öldürdü ü ku lar n, y lanlar n özele tirisini
veriyor. Bu, ba  ifade ediyor. Ba  olan insan, yanl klara gir-
dimi, Önderlik gibi özele tirisini verir.

PKK, insan n de erler yaratt  yerdir. Militanlar  de erler yara-
tand r. Bu yüzden emekçidirler. PKK kutsall n yeridir, çünkü yeni
bir ya am olu turuyor, de erler yarat yor. PKK ortam nda bulunan,
kutsal bir yerde oldu unu bilmelidir. Bu nedenle kutsala, kendisine
ve PKK’ye zarar vermemelidir. Önderli in militan  olmak, Önder
APO’nun arkada  olmak, bizden bunlar  istiyor. Kutsala zarar ver-
din mi lanetli olursun. Lanetli olan da PKK içerisinde kabul edilmez,
yarg lan r. Hiç kimse kutsal bir yerde lanetlili i ya ayamaz ve onu
temsil edemez. PKK’nin sava , kutsall n sava r. Önderlik gerçe-

i, kutsall n gerçe idir, lanetlili e kar  durmakt r. PKK, lanetlilik-
ten hesap sorman n yeridir. Daima kutsall  ya ayacak, lanetlilikten
de hesap soracaks n. PKK böylesi insanlar n yeridir. Baz lar  Önder-
li in arkada  oldu unu söylüyor, fakat onda ne ya am, ne de de er-



44

ler olu turman n emaresini göremiyorsun. Önderli in arkada  ol-
mak demek, yeni bir ya am olu turmak ve de erleri büyütmek de-
mektir. Hatta baz lar  b rak n de erleri koruyup büyütmeyi, var olan
imkân ve de erleri bile herkesten fazla harcamay  kendilerine hak
görüyorlar. stedikleri gibi imkan elde edemediklerinde de tepkile-
niyorlar. Bunu dü manl a, ihanete kadar götürenler var. Kendileri-
ni hakl da görüyorlar. Bu, PKK içerisinde lanetlili i ya amakt r, onu
temsil etmektir. PKK’ye kar  ç kmakt r, dü man n içimizdeki ajanl -

 yapmakt r. Ben Önderli in arkada m diyen, lanetlili i ya a-
yamaz. PKK içerisinde emeksiz ya amaz, var olan imkânlar üzerinde
de kendisini ya atamaz, bunu kendine hak göremez. PKK devrimci-
li inde daima çal acaks n, kendin için de bir ey istemeyeceksin.
PKK’ye arts z kat lacaks n. “Ben bunu yapt m, bu benim hakk md r,
bana hakk  verin” gibi söylemler PKK’de yoktur. PKK’ye böyle
yakla anlar, PKK’den, Önderlik gerçe inden bir ey anlamayanlar-

r. Böyleleri PKK d nda hak aramal r, PKK’de hak arama olmaz.
PKK devrimcili i kar ks z bir devrimciliktir. Bunun d ndaki bir
anlay  ile PKK’de ya amak, lanetlili i ya amakt r.

kinci Do la Kürtlerin Uyan , lk Serh ldan
kinci do  dönemi, 1972’den 1984’e kadarki dönem farkl  bi-

çimlerde de erlendirilebilir. Bu dönem ‘Kürtlerin uyan ’ biçiminde
ele al nabilir. lk isyan, ilk serhildan dönemi diyebiliriz. Yine namus
ve kerameti aya a kald rma diyebiliriz. Dü üncede özgürlük ad mla-

n cesaretle at lmas , kendini tüm yönleri ile kölelikten koparma,
iktidarc -egemen güçlere kar  gerçekle tirilmi  ba ar  ilk eylem,
duyguda yarat lan çarp tmalar n düzeltilmesi, Kürt insan  için bir
ideoloji ve felsefe geli tirme gibi biçimlerde de bu dönemi yorumla-
yabiliriz. Bunlar n hepside do rudur.

kinci do  dönemi; 15 A ustos ile 15 ubat aras nda ya anan
dönemdir. Bu dönem daha çok ikinci partile me dönemin silahl  bir
ekilde ba lat lmas r. 15 ubat 1984’ten uluslararas  komploya

kadarki süreçte Önder APO’nun yürütmü  oldu u çal ma daha çok
partile me çal mas r. Bu da silahl  çal ma üzerinden yürümü -
tür. Birinci do  Hz. sa’n n do una benzer. Nas l ki sa’n n hava-
rileri gizli bir ekilde sa’n n dü üncelerini da tm larsa, Önder
APO’da dü üncelerini gizli bir ekilde yaym r. Hz. sa hareketi,
kendini ilk ba larlarda nas l ki gizli bir ekilde örgütlemi se, PKK’de
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kendisini gizli örgütlemi tir. Önder APO dü üncelerini gizli bir e-
kilde yaym r. Önder APO, “ Kürdistan sömürgedir dedi imde etra-

ma bakt m, acaba kimse duydu mu diye” diyordu. Çünkü dü man
duyarsa derhal hareketin üzerine gelecek ve hareketi bitirecekti.
Dü man vah i oldu u için kendini gizli örgütlemek zorundayd n.

kinci do  daha çok Hz Musa ve Hz. Muhammed’e benzemek-
tedir. Yönünü Kenan’a çevirme, orada toparlanma, kadro olu turma,
tekrardan ülkeye dönme, ülkede örgütlenme, 15 A ustos At
haz rl  yaparak ç  yapma serüveni, Hz. Musa’n n ç na ben-
zemektedir. Hz. Musa M r’daki firavunlar n zulmünden kaçarak
kavmiyle birlikte Kenan ülkesine yönelmi ti. Musa’n n yürüyü ü çok
zahmetli geçmi ti. Yürüyü  s ras nda dü man pe lerine tak lm .
Musa’n n kavmi disiplinsiz ve örgütsüzdür. Bu yüzden Musa hem
kavmiyle, hem de dü manla u ra mak zorunda kalm . Kavmini
Kenan ülkesine yeti tirebilmek için sürekli moral vermeye çal -

. Musa kavmine, lanetli kavim diyor. Bu yüzden onlar  lanetlilikten
kar p, kutsall a do ru götürmek istiyordu. Kavmini lanetlilikten
karmas  kolay de ildi. Musa kavmiyle sava arak onlar  Kenan’a

götürecekti.
Önderli in ç  ve daha sonra ülkeye dönü ü, Musa’n n hikâye-

sini and rmaktad r. Önderli in ç  çok zor artlar alt nda oldu. Ön-
derlik imkân yaratarak grup gönderdi, giden grubun iradesi k l-

, birço unun sava ma iradesi kalmam , ülkeye dönecek ira-
deleri bile kalmam , mülteci kalma durumu söz konusuydu. Di er
taraftan da Semir, herkesi geri çevirme anlay  güçlendirmeye ça-

yordu. Önder APO tüm bunlarla u ra arak grubun yönünü ülkeye
çevirdi. Bu süreç, Hz. Musa’n n kavmini M r’dan Kenan’a götürme-
sine benziyor.

Önderli in ülkeye dönü ü, 15 A ustos At ’n  gerçekle tirme-
si, at n devam  getirmesi, bu konuda srarc  olmas , uluslarara-

 komploya kar  ç kmas  ve her yönüyle mücadele etmesi de, Hz.
Muhammed’in tarihteki ç na benzemektedir. Sava n haz rl
yapma, e itim sürecinden geçme, örgütlenmeye gitme, sava  için
her türlü haz rl k içerisine girme Hz. Muhammed’in durumuna ben-
zemektedir. Hz. Muhammed Mekke’den Medine’ye Hicret eder, Me-
dine’de haz rl k yapar ve burada hareketini geli tirir. Hz. Muham-
med’in bu ç , Önder APO’nun kinci do  a amas nda vermi
oldu u mücadeleye benzer.
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Bu süreçte Önder APO’nun sava a güveni oldukça güçlüdür.
Kendini sava a katma s rs zd r. Partile me hamlesinin ba ar
olabilmesi için ne imkân varsa bunlar  gerillan n hizmetine koyar.
Bu çabalar Kürdistan’da sosyalist dü üncenin temellendirilmesi
içindi. Sosyalist bir hareket kurmak içindi. Önderlik her eyini sos-
yalizmin hizmetine koydu. Önderlikte kendini sosyalizmde eritme
anlay  söz konusudur. Bunun için gece-gündüz çal ma vard r.
Kendisi için bir saniye bile ya ama yoktur. Önderlik bu süreçte sa-
va  kutsal görüyordu. Tüm ya am  buna göre örgütlüyordu. Ön-
derlik, “ ktidar , egemenleri temelinden sarsacak olan sava r. Sos-
yalizmi, özgürlü ü getirecek olan bu sava  olacakt r. E er bu sava ta
gerilla darbe yerse, sava  kaybedilirse b rak sosyalizmin in as ,
Kürdistan’da hiçbir ey kalmaz. Bunlar n olmamas , de erlerin yok
olmamas  için sava n, partile menin güç kazanmas  gerekir. Bu
yüzden partile me, sosyalizm, bunlar n hepsi sava n kazan lmas y-
la mümkün olacakt r. Bu yüzden verilecek sava  kutsald r” dedi.

Önderlik bu süreçte toplumsalla may  tam ya am r. Kat
rs zd r. Önder APO’da analitik zekâ bu süreçte zirvedeydi. Anali-

tik zekân n zirvede olmas , duygusal zekân n geri planda kalmas na
neden oluyordu. Bu yüzden Önder APO’da analitik zekâ ile duygusal
zekâ aras nda bir dengesizlik ya an yordu. Sosyalizm, partile me ve
sava  konusundaki yo unla malar n çok güçlü olmas , Önderlikteki
duygusal zekây  ikinci plana itiyordu. Bu durum Önder APO’nun
sa na da etkide bulunuyordu. Analitik zekâ ve sava n birincil
yo unla ma konusu olmas , birçok eyin görünmemesine de neden
oluyordu. Dü man gerillaya darbe vurmak için topyekûn sald lar
planl yordu. Önder APO’nun bu dönemde atm  oldu u ad mlar, za-
mana ters dü en ad mlar de ildi. Süreç aç ndan uygun ad mlard .

kinci do un kazan mlar  vard r. Her ne kadar kazan mlar var-
sa da, Önder APO hedeflemi  oldu u amaçlara tam olarak ula ma-

r. Önderlik Kürtler için önderli i, partiyi, gerillay  geli tirdi.
Halk örgütlemesini kurdu. Bunun üzerinden bir halk yaratt . Mili-
tanl , ya am  geli tirdi. Tüm bunlar  yapmas na ra men, istedi i
hedeflere de tam olarak ula amad . Bunlar Önderlikte kimi çeli ki ve
rahats zl klara da neden oldu. Bu süreçte özgürlükte srar eden,
sava an bir halk gerçekli i ortaya ç kt . Önderlik bu dönemde, ‘öz-
gür kad n’ gerçe ini aç a ç karma konusunda da ad mlar atm r.
PKK ortaya ç kana kadar siyaset egemenlerin elindeydi. Siyaseti
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toplumun üst kesiminde yer alan elit kesim yürütüyordu. Alt top-
lum, yani siyasetin gerçek sahibi olan halk, siyasetin d ndayd .
Önder APO’nun yapt , siyaseti egemenlerin elinden al p halka
sunmas yd , halk  siyasetin içerisine çekmesiydi. Tüm bunlar de i-
imi ifade ediyordu. Bu dönemlerde Kürdistan’da diplomasiden de

bahsetmek mümkün de ildi. Önder APO diplomasinin temellerin
att . Kürdistan’daki diplomasi, Kürtleri kand rma üzerine kurulmu -
tu. Kand rma üzerine kurulan diplomasinin Kürtlere kazand rd
bir ey yoktu. Kürtler ad na yürütülen bir diplomasi söz konusu olsa
da, ba kalar na hizmet etmekteydi. Önder APO Kürdistan’da yürütü-
len diplomasinin sahte oldu unu ortaya ç kard . Bu nedenle Ortado-

u’da, Araplar içerisinde de Kürt diplomasisini geli tirdi. Belki PKK
bundan çok fazla fayda görmedi, kayma  yiyen YNK ve KDP oldu,
fakat böyle olsa da, Önder APO’nun Kürtlere büyük hizmetleri oldu.

Önder APO Kürdistan’da ulusal bir ruhun olu mas nda öncü rol
oynad . Daha öncesinde ruhta ulusal birliktelik yoktu. Bu da büyük
bir kazançt r. Parça parça edilen Kürt toplumunda ruh, duygu ve
dü ünceyi aç a ç kard . Tüm bunlar Önder APO’nun, PKK’nin çaba-
lar  sonucu elde edilmi  kazançlard r. Önder APO Kürdistan’da yeni
bir ki ilik, toplum yaratt . Kültür ve ahlak  kendi özüyle bulu turdu.
Önder APO’nun birçok konuda vermi  oldu u mücadele geli erek
dirili  devrimiyle süslenecekti. Dirili  devrimiyle Kürtlerin aya a
kalkt  söyleyebiliriz. Dirili  devrimiyle ölüm ile ya am aras nda-
ki ince çizgide gidip gelen Kürtler, ölümün e inden kurtulmu
oluyordu. O tehlike ortadan kald ld . Bugünden sonra Kürtler için
ölüm mümkün de ildir. Kürtler ad na yeni bir ya am ve sorunun
çözümü için olanaklar geli me gösteriyordu. Ba ar zl n hüküm
sürdü ü ortamda, ba arman n gücü aç a ç yordu. Bunlar  döne-
min kazan mlar  olarak s ralayabiliriz. Bu kazan mlar inkâr edile-
mez. Ancak vicdans z biri inkâra gidebilir. Hiç kimse Kürtler için bu
kadar çal mad , Kürtlere bu kadar kazand rmad . Bu bir gerçeklik-
tir. Önder APO ve PKK Kürtlere büyük bir damga vurdu. Bunun etki-
si yüzy llarca devam edecektir. Önder APO’nun Kürtlerde gerçekle -
tirdi i de im devam edecektir. Hiç kimse art k bunun önüne ge-
çemez. Hiçbir egemen, Kürtleri eskisi gibi ya atamaz.

Elbette bu dönemin hatalar  da vard r. Nas l ki dönemin kaza-
mlar  varsa, hatalar  da vard r. Önderlik ülkeye dönü te; “15 A us-

tos At ’n  gerçekle tirebilmek için öncülük konusunu, buna ön-
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cülük yapacak kadroyu haz rlamam ve öncü kadroyu haz rlayarak
ülkeye göndermem gerekir” diyordu. Tabii bunu yapmad . Özellikle
“öncü kadroyu haz rlamad m” dedi. Önder APO bu konuda, “tümden
bir haz rl a girdim ve bunun bir hata oldu unu gördüm” dedi.

Di er bir hata ise; Amerika’n n 1991’de körfeze yapt  müdaha-
le sonucu patlak veren krizdi. Önderlik 1991 krizinde, “O dönemde
bizzat ülkeye gidip gerillay  idare etmem gerekiyordu, bunu arka-
da lara b rakt m, fakat hatayd ” dedi. Di er bir hata da çetecilik ko-
nusundayd . Önderlik parti içerisinde geli en çetecili in zaman nda
görülmedi ini, bunun da partiye zarar verdi ini dile getirdi. Çeteci-
li in partide hâkim olmas , PKK içerisinde PKK’lilerin az nl kta kal-
mas na neden olmu tu. Yine Suriye’de çok fazla kalma, zaman nda
Suriye’den ç kmama, Suriye’yi stratejik görme ve bunu Suriye’ye
dayatma hatayd . Önder APO Suriye’yi stratejik görüyordu, Suriye’yi
de buna çekmek istiyordu, fakat Suriye buna gelmek istemiyordu.
Önder APO, “Suriye buna gelmek istemiyordu, ben de Suriye’yi buna
çekmek istedim, bu konuda srarc  olmam n hata oldu unu gördüm”
dedi. Asl nda Önderlik Suriye, Lübnan, ran, Filistin ve Kürtleri bir
cephede bulu turmak istiyordu. Bununla da Ortado u’da de imle-
ri esas alarak yeni bir dönem ba latmak istiyordu. Önder APO bu
konudaki srar nda Suriye’nin çizgiye gelmedi ini, kendisinin de
dayatt , fakat bu srar n hata oldu unu söyledi. Önder APO Suri-
ye’den ç kmay  da buna ba yor. O dönemdeki hatalardan bir
di eri de, var olan merkezin gözden geçirilmemesiydi. Önder APO,
“merkezde yer alanlarda srar ettim” dedi. Merkezde yer alanlardan
baz lar  görevini yerine getirememesine ra men, Önder APO bun-
larda srar etti ve onlar  geli tirmek istedi. Tabii daha sonraki süreç-
lerde bunun hata oldu unu söyledi.

Önder APO’da En Büyük Sava ;
Anlay , Tarz Ve Zihniyet Sava r
Bu dönemde elde edilen kazan mlar elbette bir anlay , tarz ve

zihniyet sonucu ortaya ç kt . Bunun da iyi anla lmas  gerekir. Çün-
kü bu büyük kazan mlar kendili inden olmad . K saca bunlar üze-
rinde de durmak gerekir.

 Önder APO Fatma’ya kar  uzun soluklu bir mücadele içerisinde
oldu. Bu sava  ve mücadele ile kad n ve erkekte ya anan geleneksel
anlay  k rd . Ya anan gelenekselli e kar  yeni bir anlay  geli tir-
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di. Geleneksel anlay  esas almayan, ondan uzak duran kad nda
özgürlük anlay  aç a ç kard . Özgür kad n ve özgür bir hareketi
ortaya ç karman n zeminini olu turdu. Kürdistan’da yeni bir toplum
kurabilme ad na özgür ki ili i geli tirdi. Önderli in Fatma’ya kar
sava  bu konular üzerinde geli ti diyebiliriz. Önder APO Fatma ile
mücadelesinde geleneksel anlay a teslim olmad . Ona kar  durdu.
Bu mücadelede teslimiyetçi ve i birlikçi hain Kürt’e de teslim olma-

. Önder APO vermi  oldu u sava la, i birlikçi hain Kürt anlay
ve geleneksel anlay  yendi.

Önderli in sava , klasik erkek-kad n aras nda ortaya ç kan çe-
li kilerden kaynakl  de ildi. Çok temel bir sava . E er Önder APO
bu sava  geli tirmeseydi, do ru bir mücadele vermeseydi, mücade-
le zaman nda geli me göstermeseydi hiçbir zaman ‘gerçekle en Ön-
derlik’ ve parti bu ekilde olamazd . Önder APO’nun Fatma’yla on y l
süren sava  söz konusudur. Fatma’ya on y l tahammül etti. Hiç bi-
rimiz Fatma’ya bir gün bile tahammül edemedi. Mesela ben taham-
mül edemedim. Baz  di er arkada lar da tahammül edemiyordu.
Fakat Önder APO tam on y l tahammül etti. Önder APO Fatma’y
kendi çizgisine çekme konusunda srarc  oldu. Fatma da Önder
APO’yu kendi çizgisine çekmek istiyordu. Fatma’n n çizgisi gelenek-
sel, i birlikçi hain Kürt çizgisiydi. E er Önder APO bu çizgi sava nda
ba ar  olmasayd , Fatma ba ar  olurdu. Bu da Önder APO ve
PKK’nin biti i anlam na gelecekti. Önder APO’nun Fatma’yla sava ,
PKK’nin geleneksel anlay a, i birlikçi ve ihanetçili e kar  vermi
oldu u mücadeleyi ifade eder. E er PKK’de geleneksel anlay , i bir-
likçi-ihanetçi çizgi çok fazla itibar görmüyorsa nedeni bundand r.
PKK içerisinde bu tür anlay lara kar  durulmu tur.

Fatma ile Önderli in sava  ne kadar önemliyse, Önderli in Pilot
Necati kar nda vermi  oldu u mücadelede bir o kadar önemlidir.
çimizde Pilot olarak bilenen Necati KAYA, devleti temsil eden bir

karaktere sahipti. Önder APO da Kürt’ü temsil ediyordu. Pilot’un
amac , Önderli i kendi denetimi yoluyla devletin hizmetine koymak-

. Devlet taraf ndan kendisine biçilen misyon buydu. Pilot devletin
adam yd . Pilot’un devletin ajan  oldu unu ilk tespit eden Önder
APO’ydu, fakat Önderlik ilk ba larda bu tespitini bizlerden gizledi.
Bizim bu durumdan haberdar olmam z, daha sonraki süreçlere denk
dü ecekti. E er Önderlik Pilot’un ajan oldu unu fark etti i anda
bizlere söyleseydi, bu haber kulaktan kula a gider ve Pilot’un da
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bunu duymas  söz konusu olabilirdi. Önderlik, netle tirip baz  ted-
birler ald ktan sonra durumunu aç klad . Tehlikeler, tedbirler al na-
rak ortadan kald r. Önderli in yapt  da buydu. Pilot devletin
adam yd , onu içimize gönderen devletin derin güçleriydi. Görevi,
hareket ve Önderlik üzerinde denetim kurmakt . Ya hareketi sava n
içine çekip tasfiye edecekti -di er hareketlerin ba na getirildi i
gibi- ya da her eyi parça parça ederek hareketi güçten dü ürecekti.
Hareketin parçalat lmas ndaki amaç da tasfiyedir. Pilot, Önderli i
teslim almak istiyordu. Çünkü Önderli i teslim almas , hareketi
kontrolüne almas  anlam na geliyordu. Önder APO Pilot’la sava nda
Pilot’un denetimine girmedi, bu nedenle devletin hizmetine de gir-
memi  oluyordu. Devletin hizmetine girmemeyi esas ald .

Önder APO kendini ve hareketi koruman n mücadelesini verdi.
Bu sava  ayn  zamanda kendini satmaman n, kerametini koruman n
sava yd . Pilot, Önderli i ve hareketi kendi denetimine almak için
her türlü imkân  devreye koymu tu. Bunlardan biri de parayd . O
dönemlerde hareketin paraya çok fazla ihtiyac  vard . Devlet maddi
aç dan çok zay f oldu umuzu tespit etmi ti. Pilot arac yla para
harcanarak hareket kontrol alt na al nmak isteniyordu. O zamanlar
bizlere, “bunlar açt r, bald  ç plaklar” gibi söylemlerde bulunuyor-
lard . Gerçekten de maddi olarak imkânlar z yok denecek kadar
azd . Hatta “açl ktan nefesleri kokuyor” diyenler bile vard . Söyle-
nenlerin hepsi do ruydu, çünkü bir gün tok, iki gün açt k. Hareketi-
mizin kadrolar  yoksul kesimden geliyordu, bu yüzden maddi olarak
çok zay ft k. Kadrolar n hepsi üniversite ö rencisiydi, hiçbir
gelirimiz de yoktu. Yeni bir olu um oldu umuz için imkânlar z da
pek yoktu. Hareketin ilk dönemlerinde böyle bir gruba sahiptik.
Hem okuyup hem de kendimizi geçindirmek için hamall k yap yor-
duk. Bunu herkes biliyordu. Fakat kadrolar z hiçbir zaman, “biz
bu halimizle nas l devrimci olaca z, bu imkânlarla nas l devrimcilik
yapaca z” demedi. Ya am  eldeki imkânlar do rultusunda kabul
etmi tik. Hareketi oldu u gibi kabul etmi tik. Dü man parayla dü ü-
remeyece i insan n olmad  dü ünmü tü. E er Pilot, yani Necati
vas tas yla harekete biraz para gösterirse, her eyi kendi kontrolüne
geçirebilirdi. En az ndan dü man böyle dü ünmü tü. “Parayla tüm
Kürtleri sat n alabilirim” anlay  çok güçlüydü. Dü man Kürt’ü böy-
le biliyordu, dü mana göre Kürt gerçekli i bundan ibaretti. Rahatl k-
la onunla oynayabilir, sat n alabilirdi. Tabii onlar n yaratt  Kürt
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gerçekli i buydu. Dü ünceleri do ruydu. Fakat Önder APO’nun ya-
ratt  Kürt, dü man n dü ündü ü Kürt olmayacakt . Yani paraya
tenezzül etmeyecek, kerametini para kar  satmayacakt . Açl
kabul ederdi ancak hiçbir zaman para kar  kendini satma söz
konusu olamazd . Devlet bunu bilmiyordu. Devlet “bunlar Kürt’tür,
rahatl kla sat n alabilir, kand labilirsin” dü üncesindeydi. Devlet
Pilot’a, o da bizlere para veriyordu. Pilot parayla kimi ihtiyaçlar
kar yordu. Yemek smarl yor, elbise al yordu. Amac  bu biçimde
üzerimizde kontrol sa lamakt . Bir yemek smarlamakla bizleri ra-
hatl kla sat n alabilece ini san yordu. Bir ara bize, “Büyük bir para
var, bu para benim çal m yere gelecek, hiçbir ehit vermeden
paraya el koyabiliriz” dedi. Pilot on bir ya da on üç milyon gibi bir
paradan bahsediyordu. Bu para için de il bir, on ehit bile vermeyi
göze al yorduk. Hareketi bu parayla kurtarabilirdik. Tabii bu duru-
mu Önderli e anlatt k, fakat Önder APO kabul etmedi. Önderli in
kabul etmeyi ine anlam veremiyorduk. Zaten bu olaydan sonra Ön-
derlik, Pilot’un durumundan üphelenmeye ba lad . Pilot bizlere
sözde Türk Ku u ismindeki bir hava kurumunda çal  ve ne
kadar maa  ald  söylemi ti. Fakat yapt  harcamalar, maa n
katbekat üstündeydi. Tabii ki tüm bunlar Önder APO’yu üphelen-
dirmeye yetecekti.

Önderli in dikkatini çeken noktalardan bir di eri de, Pilot’un
maddiyat  kullanmas yd . Hareket içerisinde arkada lar  etkilemek
maddiyata ba  de ildi. E er imkân z varsa, ihtiyaçlar  birlik-
te kar yorduk, yoksa da kar lam yorduk. Pilot’un yapt , ki ilerin
ihtiyac  kendi cebinden kar lamas yd . Önderlik üpheye girdi i
bu durumdan emin olmak için Pilot’un konumunu bizden gizledi.
Önderlik hem emin olmak, hem de kontrolü elinde bulundurmak
istiyordu. Pilot’un amac , bizleri bu tür eylemlere sokup ya öldürt-
mek, ya da yakalatarak tasfiye etmekti. Yüzba lyas Ayd n’ n
THKP-C’ye yapt , o da bize yapmak istiyordu. Pilot’un binba
oldu u da daha sonralar  ortaya ç kt . Paraya, devlete teslim olma-
ma, para ve devletin hizmetine girmeme Önderlik tarz r ve hare-
keti ba ar ya götüren de budur. Önderli in Pilot’a kar  vermi  ol-
du u sava ta aç a ç kan gerçeklik bu olmaktad r. Bu yüzden hiç
kimse parayla Önderli i kontrol alt na alamaz. PKK hiçbir zaman
kendini kimseye muhtaç etmedi. Aç kal r, ama hiçbir zaman kendini
kimseye muhtaç etmez. Çünkü kendini birilerine muhtaç b rakt n-
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da özgürlü ünü kaybedece ini bilir. Mesela Kam lo’dan ülkeye
grup gönderiyorduk. Gruplar  ben gönderiyordum. htiyaçlar
Qam lo’da gideremiyorduk, çünkü param z yoktu. Bu yüzden grup-
lar  Nusaybin’e götüren arkada  gelirken beraberinde yiyecek geti-
riyordu. Qam lo’da ya yorduk, ama yiyece imizi Nusaybin’den
temin ediyorduk. Anlatt m hikâye, de il gerçektir. Açl ktan ölebi-
lirdik, ama kendimizi kimseye muhtaç etmememiz gerekiyordu.
Özgürlü ümüzü kaybedemezdik. Qam lo bir Kürt kentiydi. Gidip
kimden isteseydik, Kürtlük için dahi olsa verirlerdi. Bir de Kürtleri
bilirsiniz, biri bir ey istedi inde verir. Fakat bu durumu kendimize
lay k görmüyorduk. Anlay z buna el vermiyordu. Bunlar  ne için
söylüyorum? u an çok say da kadromuz var, biri kadrolar zdan
birine elbise al r, ya da yemek smarlarsa, hizmetlerine girebilir,
partiyi de hizmetlerine sokabilir. ah slar n hizmetine sunarlar.

er içimizde devletin ajan  bu ekilde çal rsa, rahatl kla bunu
ba arabilir. Hareketi de onlar n ahs nda devletin hizmetine sunmu
olur.

Bunun için Önderli in Pilot’la sava  çok önemlidir. Buradan ç -
kar lan sonuçlar çok önemlidir. E er Önder APO bu sava  do ru
vermeseydi, Pilot parayla rahatl kla hareketi ve kadrolar  sat n ala-
bilir, devletin denetimi alt na koyabilirdi. Önderlik Filistin’de, Suri-
ye’de y llarca kald . Orada Filistinlilerle, Lübnanl larla, Suriye ile
dostluklar geli tirdi. Bu ili kilerde her ne kadar dostlu a de er ver-
diyse de, temel ald  hareketin ve kendisinin özgürlü üydü. Bu
yüzden ne Filistin, ne Lübnan, ne de Suriye hareket üzerinde dene-
tim kuramad . Ortado u gibi bir bölgede siyaset yapmak kolay de-

ildir. Özgürlü ünü, ba ms zl  korumak çok zordur. Söz konusu
devlet Suriye ise, bu durum daha da zorluk kazan r. Suriye bütün
örgütleri eriterek kendi hizmetine koyan bir prati e sahiptir. Ya
tümüyle, ya da parçalayarak etkisizle tirdi ini denetimine al yordu.
Kendisine hizmet edecek duruma getiriyordu. Böylesi bir sahada
hem ya amak, hem hareket ve halk için imkânlar yaratmak, hem de
hareketi korumak gerekiyordu. Tüm bunlar özgürlü ü yitirmemek
içindi. Dolay yla örgütü ve bütün de erleri korumak içindi. Önder
APO bu sahada dostluklar geli tirdi, bu dostluklar üzerinden imkân-
lar yaratt , elde etti i imkânlarla hareketi besleyip büyüttü, mücade-
leyi geli tirme imkân ve ortam  yaratt . Önder APO en tehlikeli ve
büyük olan görevi omuzlad . Bu yüzden Önder APO’nun yürüttü ü
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çal ma destans  bir çal mad r. Sonuçlar  da ortadad r. E er Suriye
bu kadar y l Önder APO’ya göz yumduysa, O’na de er verdiyse, ne-
deni bu gerçeklikle ba lant r. Haf z Esat karde ini bile kendisine
kar  yapt  hatadan ötürü ele tirdi, Suriye’den att . R fat Esat u an
bile Suriye’ye giremiyor. Ki R fat Esat y llarca Haf z Esat’a hizmet
etti. Haf z Esat ve iktidar  için her eyi yapt . Fakat bir hata yapt  ve
bu hatadan dolay  Haf z Esat O’nu ele tirerek Suriye’den ç kard ,
hala da Suriye’ye giremiyor. E er Haf z Esat bu kadar y l Önder
APO’yu Suriye’de misafir ettiyse, göz yumduysa, nedeni; Önderlik ve
hareketin basit olmamas yla ilintili bir durumdur. Haf z Esat Önder-
lik ve hareketin di er hareketler ve önderlikler gibi olmad  gör-
dü. Önderli in ki isel, ailesel ve a iretsel bir ya am ve ç kar pe inde
olmad  gördü. Bu hareketin tüm ya am  özgürlük üzerine ör-
gütledi ini, gece-gündüz onun için çal , halk ve arkada na
hizmet etti ini gördü. Ayn  zamanda Önder APO’nun dostlu a de er
verdi ini gördü. Kendisi ve halk  için çal ma yürüttü ünü gördü. Bu
çal ma ve mücadelenin kendilerinin ve hareketin faydas na oldu-

unu gördü. Onun için göz yumdu.
Önder APO hata yapmamak ve dostlu a zarar vermemek için

çok dikkat etti. Önderlikte dostluk çok önemlidir, dostlu a de er ve-
rir. Dostuna zarar vermeme noktas nda hassas yakla r. Dostlu u
suiistimal etmez. Haf z Esat’ n Önderlikte gördü ü bu özelliklerdir,
Önderli in Suriye’de kal p çal ma yürütmesini sa layan. Suriye Ön-
der APO’ya hiçbir ey vermedi. Önderli e bir kimlik bile vermedi.
Önderlik orada yürüttü ü çal malar n tamam  kendi eme iyle or-
taya ç kard . Her eyi kendi eme iyle yapt . Bilinçli yapt . Dostlu a
de er verdi, zarar vermedi. Çok çal , çal malar ndan sonuç ald .
Birçok ki i Önderli in Suriye’de kal  ve çal malar yürütü ünü,
Suriye Devleti’nin yard mlar na ba yordu. Bilinen ve alg lanan ger-
çeklik buydu. Suriye Devleti Önderli e imkân veriyor, para veriyor
gibi anla yordu. Böylesi bir durum söz konusu de ildi. Suriye Dev-
leti b rak n silah ve paray , Önderli e bir kimlik bile vermedi. Suri-
ye’nin yapt , Önderli in Suriye’de kal na göz yummayd . Önderlik
bunu küçümsemedi. Önderli e göz yumulmas  bile büyük bir im-
kând r.

Önderlik bu imkân  nas l de erlendirece i ve sonuç alaca  üze-
rinde durdu. Önderlik tarz  budur. Esas ald  tarz yla çal , sonuç
ald . Suriye’nin yapt  yard mlarla çal mad . B rak n yard , hatta
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birkaç sefer Suriye Devleti Önderli i tehdit bile etti. Önderli e, “sen
temelimize dinamit yerle tiriyorsun” dediler. Önderlik oradaki
Kürtler için büyük bir uyan , bilinçlenme anlam na geliyordu, ça-

malar yla bunu kan tlad . Binlerce insan  harekete katt . Daha
önce sistemin hizmetine giren, ona ajanl k yapan insanlar  hareketin
hizmetine koydu. O dönem çal malar z oradaki insanlar n
eme iyle yürütüldü. Suriye Devleti’nin, temelimize dinamit koyu-
yorsun deyi i kayna  bu gerçeklikten al yor. Bu yüzden Önderli e
böyle yapma dediler.

Önderlikte her ko ul alt nda kendi özgücü üzerinde yükselme,
kendine güven, kendini dinleme, özgürlü ünü esas alma ve savun-
ma, çözümü kendinde geli tirme ve yaratma, tüm ihtiyaçlar  ken-
disi yaratma-kar lama, mücadeleyi bu temelde geli tirme esas olan
bir tarzd r. Önderli i ve hareketi ayakta tutan da bu tarzd r. Bu tarz
Önderli in ve hareketin dü mesini engelledi, u ya da bunun hizme-
tine girmesine izin vermedi. E er sürekli kendi özgücü üzerinde
yükselmeyi esas almasayd , kendine güvenmeseydi, imkânlar
kendisi yaratmasayd , çözümü kendisinde aramasayd , kendinde ge-
li tirmeseydi, tüm ihtiyaçlar  gerçekle tirmeyi önüne hedef olarak
koymasayd , özgürlü e kendisini kilitlemeseydi, u an ki durumda
bu hareket di er hareketlerden daha kötü bir durumda olurdu. Her-
kes harekete el atmak ve sonuç almak isteyecekti. Harekete el atmak
isteyenler çok oldu, fakat sonuç alamad lar. Sonuç alamazlard , çün-
kü bu hareketin verdi i mücadele ve sürdürdü ü sava , eref sava-

yd , keramet sava yd , irade sava yd . Kürt halk n iradesi, kim-
li i, kerameti ayaklar alt na al nm . Kürt halk  bulundu u ko-
numdan ç karmak, özgücüyle hareket etmesine ba yd . Bu yüzden
kendine güvenecek ve kendini inciteceksin. Ba ka türlü mümkün
de ildir. Yoksa kendini savunamazs n. E er bu hareket dü mediyse,
tasfiye olmad ysa, unun-bunun hizmetine girmediyse, unun-
bunun kuyrukçusu olmad ysa kayna  bu gerçeklikte aramak en
do rusudur. Önderli in felsefe, siyaset, örgüt ve mücadelesinde esas
ald  tarz budur. Önderlik gerçe inden anlamam z gereken bu ol-
mal r. PKK gerçe i budur. Hareketin her kadrosu bu gerçe i ken-
disine esas almal r.

Kadromuz haz r imkânlar üzerinden kadroluk ve devrimcilik
yapmayacakt r. Burada bir a nma söz konusudur. Kadromuz kendi
gücü üzerinden kalkma yerine, kendine, örgüte ve halka güvenme
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yerine, ideoloji ve örgüt gücünü kullanma yerine, her eyi haz r ola-
rak kar nda görmek istemektedir. Kadrolar z örgütün verece i
imkânlar üzerinden devrimcilik yapmak istiyor. Kendi özgücüne
güvenmiyor ve bu güç üzerinden çal may  esas alm yor. Halk n,
örgütün kendisine haz r vermesini istiyor. Bu gibi insanlar n nas l
bir duruma dü tükleri, ne hale geldikleri gözler önündedir. Hareket
ve Önderlik böyle de ildir. Kadrolar n da bunu iyi bilmesi ve anla-
mas  gerekir. E er imkân yoksa yaratacak, varsa da olanla çal acak
ve daima imkân  büyütmeyi esas alacaks n. Çözüm, ki inin kendisi-
dir. Bu yüzden çözümü d ar da aramak yanl r. mkân biziz. Hiç
kimse bize haz r imkânlar sunmaz. mkân sunan n amac nda da,
kendisine hizmet söz konusudur. Kendisine hizmet amac  olmaya-

n imkânlar yaratmas  mümkün de ildir. Hareketin kadrolar  bunu
iyi bilmelidir. Gerçekli i bilmeyen, anlamayan hareketin kadrosu
olamaz. Bu nedenle hareketin kadrosu olmak ucuz de ildir. Kendi-
sini zorlamayan, her eyi haz r isteyen, haz r imkanlarla devrimcilik
yapan, imkânlar haz r olmad nda da “bu i  olmaz” diyenler hare-
ketin militan  olamazlar. Böyle bir militanl k, kadroluk olamaz. Kad-
ro kendi özgücüne güvenen, halk n ve hareketin gücünü geli tiren-
dir. Bu yüzden harekete, halka ve kendine güvenme artt r. Çözümü
kendinde, partinde ve halk nda arayacaks n. Var olan imkânlar n
hakk  vereceksin, kendi ihtiyac  kar lamak için o imkân  büyü-
teceksin. Önder APO ile gerçek bir arkada k ancak böyle olur. Di-

er türlü arkada k sahte olur. Sahte arkada k da ölüm getirir,
kaybetmeye mahkûm k lar. Bu çok nettir ve anla lm r.

Hareketin ya am  oldu u tüm olumsuzluklar kayna  yetersiz
yolda k, yetersiz devrimcilik, fedaili i esas almayan, bir aya  par-
tide, di er aya  sistemde olan devrimcilikten al r. Uluslararas
komplo ve tasfiyecilik, ya anan böylesi bir devrimcilik zemininde
geli me göstermi tir. Bu nedenle Önder APO gibi devrimcilik yap-
mayan, Önder APO’nun arkada  olamaz. Bu gerçekliklerin çok iyi
bir ekilde anla lmas  gerekir. Kadro, bu konular üzerinde kendisi-
ni sorgulamal r. Sorgulayarak çözüm gücü haline getirmelidir.
Çözümü Avrupa’da, Amerika’da, KDP, YNK’de ya da AKP’de de il,
kendi mücadelende görmen gerekir. Mesela hareketin kadrosudur,
ama çözümü AKP ve Avrupa Birli i’nde görüyor. Kürt sorununu
çözebilecek tek güç olarak onlar  görüyor. O zaman neden da a ç k-

n, neden mücadele ediyorsun, neden bu kadar ehit verdin, neden
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bu insanlar köylerini terk etti, i kencelerden geçtiler, faili meçhul-
lerle katledildiler? Tabii ki kendi sorunlar  çözebilmek için. E er
sorununu kendisi çözmeseydi, çözmeyi istemeseydi, bunlar n hiç
birini ya amazd . Hareketin kadrosu böyle olamaz. Yoksa bizim de-

il, Avrupa ve AKP’nin kadrosu olursun. Ki i çözümü, umudu kimde
görüyorsa, onun kadrosu olur. Hareketin kadrosu olmak gücü ve
umudu kendinde görmektir, bir ba kas nda de il. Çözüm d ar z-
da aranmaz. Çözümü d ar da arayan, hareketin kadrosu olmaktan

km r. E er bunlara ra men harekette kalanlar varsa, demek ki
umut gördü ü gücün ajand r, ona ajanl k yap yor. Öyle de ilse ne-
den kals n? Çözümü AKP’de gören biri neden PKK’de kal yor?
AKP’nin ajanl  yapmak için kal yor. PKK’yi AKP’nin hizmetine
koymak için kal yor. Bunun ba ka bir anlam  yoktur. Hareketin kad-
rosu böyle olamaz.
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ÖNDERL N ÜÇÜNCÜ DO  A AMASI

Üçüncü do , uluslararas  komployla ba layan ve günümüze
kadar devam eden süreci kapsar. Bu do  insanl k için bir do -
tur. nsanl k sorunlar n çözümünü ifade eder. Üçüncü do , bi-
rinci ve ikinci do  üzerinden geli me gösterdi. Birinci ve ikinci
do ta eksik ve yanl  olan n do rultu kazanmas  ifade eder.

Üçüncü do un temeli esasen komployla ba lam yor. Hareketin
daha ilk ba lang nda vard r. Önder APO’un hareketi kurma zemi-
ninde yatan anlay  buydu. Fakat reel sosyalizmin ulusal sorunlara
kar  çözüm anlay n etkisi, Önderli in geli tirmek istedi i mode-
lin, devrimin, partinin kendi hedef ve amac na göre geli me göster-
mesi önünde engeldi. Bu durum Önderli in amaç ve hedefleriyle
çeli iyordu. Önderlik sürekli bu çeli kiyi çözme aray  içerisinde
oldu. Önderli in hedefinde yeni bir ki ilik, ya am ve toplum yarat-
ma istemi vard . Tümüyle özgür anlay  esas al yordu. Fakat reel
sosyalizmin ulusal sorunlara yakla  temelinde ekillenen devlet-
çi paradigma, bu hedefin gerçekle mesine olanak vermiyordu. Hâl-
buki Önder APO daha ilk ad  att nda özgür bir ya am, özgür
bir toplum ve özgür bir ki ili i aç a ç karma çabas ndayd . Önderli-

in atm  oldu u ad mlar ve verdi i mücadele bu do rultudayd .
Ad m att kça baz eylerin do ru olmad  gördü. Bunlar yapmak
istedikleri önünde engeldi. Verdi i mücadeleye orant  olarak sonuç
da alam yordu. Hatta anlay n d nda baz  pratikler bile ortaya

kt . Ya ananlar Önderlik için bir çeli kiydi. E er üçüncü do un
temeli daha ilk ba lang çta olmasayd , üçüncü do un seyri bu
ekilde olmazd . Yani her ey bu hareketin ve Önderli in ba lang -
ndad r. Ba lang ç hareketin sonucunu belirliyordu. Hareketin ba -

lang nda, temelinde Önder APO’nun üçüncü do la önüne koydu-
u hedef ve amaç olmasayd , do un gerçekle mesi mümkün ol-

mayacakt . Önder APO uluslararas  komployla birinci ve ikincinden
daha güçlü ve daha derin yeni bir do un ç  yapt ysa, kayna-

 ba lang çta aramam z gerekir. Bu nedenle ba lang çla olan ba
yads namaz. Hareketin temelinde ve hedefinde o vard r.
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Reel Sosyalizme Kapitalizmin Sol Kanad  Diyebiliriz
Üçüncü do la, ilk dönemde at lan ad mlar n daha cesaretli ve

kararl  at lmas  ve önüne konulan hedeflerin gerçekle tirilmesi te-
mel çaba olmu tur. Önderli in yapt  budur. Önderlik hareketin
temellerini atmaya ba lad  anda bile reel sosyalizme ihtiyatl  yak-
la r. Önderlik reel sosyalizmin paradigmas  esas alm , fa-
kat bu paradigman n eksik ve yanl  yanlar n oldu unu da görü-
yordu. Zaten bu yüzden ihtiyatl  yakla yordu. Ne kadar ihtiyatl
yakla ysa da, reel sosyalizmin Önderlik üzerinde etkisi olmu tur. O
dönemlerde bu etkiden kurtulmak için cesaretli ve kararl  ad mlar
çok fazla atam yordu. mral ’y  cesaret ve kararl n zirvele ti i yer
olarak ele alabiliriz. Önderli e bu ad  att ran çok güçlü nedenler
vard r. Örne in reel sosyalizm tasfiye olmu tu. Reel sosyalizmin
tasfiye olmas , Önderlikteki cesaret ve kararl  güçlendiriyordu.
Bu yüzden Önderlik, anlay  büyük bir cesaret ve kararl kla or-
taya koydu. Tabii ki bu ad mral ’da atmad . mral ’dan önce at-

. mral  süreci, at lan ad n tamamland  yer olarak ele al n-
mal r.

Önder APO üçüncü do la PKK’nin ba ar  kazanmas  engelle-
yen yanlar  PKK’den ar nd rd . Böylece PKK gerçe i daha da güçlen-
di. Ba lang çtaki hedefine göre bir parti kurdu. Birinci ve ikinci do-

ta da istedi i gibi bir parti kurmay  hedefliyordu, fakat reel sos-
yalist anlay  bunun tam olarak geli mesine izin vermedi. Önderli-

in kendisini reel sosyalist anlay tan kurtarmas yla beraber, istedi-
i partiyi kurma ve sosyalizmi geli tirme imkân na kavu tu. Önder-

lik bu konuda cesaretli ad mlar att . Önderlik üçüncü do la PKK
gerçekli ine ula . PKK gerçekli i buydu. Bizim anlamam z gereken
de budur. Bu yüzden Önderlik; “Bende de im olmad , dü üncele-
rimde derinle me sa land , dü üncelerimi reel sosyalist paradigma-
dan temizledim. Böylece PKK’yi kendi gerçekli ine kavu turdum.
Ba lang çta da kurmak istedi im parti ve geli tirmek istedi im an-
lay  buydu” dedi. Onun için üçüncü do la, PKK kendi gerçe ine
kavu tu.

Önderlik, “kendini bil” diyordu. Yine, “Beni öldürmeyen ya at r.
Yanl  ya am ya anmaz.” diyordu. Önderlik bu felsefe ile dü üncele-
rinde netle me sa lad . Bununla da PKK’yi gerçekli ine, hakikatine
ula rd . PKK her ne kadar 1973’de, Çubuk Baraj ’nda temelini at-

 ve 1978 y nda parti haline gelmi se de, esas parti olu u üçüncü
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do la gerçekle mi tir. PKK’nin kimli ine kavu mas  için Önder
APO 3. Kongre’de ad m att . Bu önemliydi. Fakat reel sosyalist anla-

, PKK’nin kimli ine, gerçekli ine tam olarak ula amamas na ne-
den oldu. PKK’nin as l kimli ine kavu mas , Önderli in reel sosyalist
anlay tan kendisini ar nd rmas yla mümkün oldu.

 Önderlik uluslararas  komplo ile 9 Ekim’de Suriye’den ç  yap-
. Önderli in Suriye’den ç  ve Avrupa’ya gidi i, kapitalist moder-

nist paradigman n iflas  anlam na geliyordu. Yani onun sol anlay
olan reel sosyalizm iflas etmi ti. Reel sosyalizm, kapitalizmin bir
bölümünü olu turur. Kapitalizmin sol kanad  denebilir. Önder APO-
nun yönünü Avrupa’ya çevirmesi, bu paradigman n iflas  anlam na
geliyordu. Bu paradigma iflas edince, Önder APO aray lar nda daha
cesaretli ad mlar atmaya ba lad . Kendi paradigmas  geli tirebil-
mek için bu ad mlar artt .

Önder APO bir eyi reddetti inde yerine alternatifler geli tirir.
Mesela, arkada lar birçok eyi ele tiriyor. Peki, do ru olan nedir?
Arkada lar do ru olan  geli tirmiyorlar, bunun mücadelesini vermi-
yorlar. Halbuki Önderlik gerçe inde ele tirdi in kadar özele tiri de
vermen gerekir. Ele tirdi inin alternatifini geli tirmeli, özele tiri de
vermelisin. Ele tiri, yanl  olan , çirkin olan  ele tirmektir. Özele tiri
ise, bu yanl lar  ortadan kald rmakt r. Önder APO’da bu esast r.
PKK militanlar n da esas alaca  budur. Bunun alternatifini geli -
tirmeyen, mücadele vermeyen militan olamaz. Birçok arkada  bu
konumdad r. Belki bu arkada lar fiziki olarak hareket içerisindeler,
ama bu eklidir. Esas olarak hareketin d ndad rlar. Bir aya  içer-
de, di er aya  d ar da hareket ediyorlar. Biz buna ‘orta yolculuk’
diyoruz. Böyle bir kat n oldu u yerde parti olmaz, parti içerisin-
de sistem geli ir ve tasfiyecilik söz sahibi olur.

15 ubat 1999 ya am n donduruldu u and . Kapitalist sistem eli-
ni Önder APO’nun bo az na atm . Önderli i bo mak istiyordu. 15

ubat böyle bir gündür. Önder APO’nun bo ulmas , PKK’nin ve öz-
gür Kürt’ün bo ulmas  anlam na geliyordu. Partimiz ve halk z için
kâbus günüydü. Karanl k bir gündü. Zaten parti de öyle ilan etti: “15

ubat tarihimizde karanl k bir gündür, kapkara bir gündür” dedi.
Uluslararas  komployla Önderli in yakalanmas  ya am n so umas -
na ve donmas na neden olmu tu. Hareket ve halk n ne olaca  bi-
linmiyordu. Komplocular kendi planlar  yürütüyordu. Hatta birin-
ci ad mlar nda ba ar  olmu lard . Bu ad m üzerinden ba ka ad m-
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lar at lacakt . Tabii bu ad mlar n ne oldu u belli de ildi. Bu ad mlar-
la hareketin üzerine geliniyordu, hareket korkutularak teslim al na-
cakt . Ya ananlar hareket ve halkta kimi tereddütleri geli tirmi ti.
“Harekete ne olacak, ayakta kalabilecek mi?” gibi kayg lar ya an -
yordu. Kimileri de, “art k PKK bitti” diyordu. Zaten komplocular,
“alt  aya kadar bitirece iz” diyordu. Bu nedenlerden dolay  hareket,
15 ubat  ‘kara bir gün’ olarak ilan etti.

Önderlik Suriye’den ç kt nda ülkeye de gelebilirdi. Fakat yö-
nünü Avrupa’ya çevirdi. Çünkü Kürt sorunu Avrupa’n n da sorunuy-
du. Bu sorunu esas olarak Avrupa ç karm . E er bu sorun çözüme
kavu acaksa, Avrupa’da çözüme kavu acakt . Bir de Avrupa, soru-
nun çözülmesi gerekti ini söylüyordu. PKK’ye de, “silah b rak rsa
sorunu çözebiliriz” deniliyordu. Birçok Avrupa devleti Önder APO-
yu davet etmi ti. Önder APO’ya, “Avrupa’ya gel, sorunu çözelim” me-
saj  veriliyordu. Önderlik bu yüzden Kürdistan’a gelmeyi do ru
bulmad , Avrupa’ya ç kt . Önderlik Kürdistan’a gelseydi sava  büyü-
yecekti. Fakat Önder APO sava n daha da iddetlenmesini istemi-
yordu. Önder APO sorunu ortaya koymu , çözümü için imkânlar da
yaratm . Art k sorunun diyalog yoluyla, siyasi yollarla çözüme
kavu mas  gerekiyordu. Önder APO’nun istedi i buydu. Yönünü
Avrupa’ya çevirmesinin nedeni buydu. Fakat daha sonra Avrupa’n n
komplo içerisinde oldu u ortaya ç kt . Sorunu çözmek bir yana, so-
runu daha da a rla rmak komplonun amaçlar ndand . Uluslarara-

 komplo ile Avrupa’n n gerçek yüzü ortaya ç km . E er bugün
bile Kürt sorunu çözüme kavu turulam yorsa, bunun nedenlerinden
biri yine Avrupa’d r. Avrupa ve Amerika Kürt sorununu çözmek is-
temiyor. Neden? Çünkü çözüm geli irse PKK’nin çizgisinde geli ir,
bu da PKK’nin, Önder APO’nun çizgisini Kürdistan’da hâkim k lacak-

r. O zamanda Kürdistan Avrupa ve Amerika’n n hizmetinden ç k-
 olacak. Sorunu çözmemelerinin bir nedeni budur. Di er bir ne-

deni ise; Amerika ve Avrupa sorunu çözerse Türkiye, ran ve Suri-
ye’ye bask  olu turamaz. PKK üzerinden bu devletlerden tavizler
almak istiyor, Kürt sorunu çözüme kavu ursa bunlar ortadan kalkar.

Bu politikan n temellerini atan ngiltere’dir. ngiltere bu temeli
1920’de Kahire’de att . Önder APO yakaland ktan sonra komployu
harekete, halka ve dostlara nas l kavrataca  üzerinde durdu. Bu
temelde hareketin, halk n ve dostlar n harekete geçmesini istiyordu
ki, komplo bo a ç ks n. Fakat parti bunu tam anlayamad , tam anla-
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yamad  için halka da anlatamad . Belki kimi kadro ve yurtseverler
harekete geçtiler, komploya kar  durdular, bu önemliydi. Önder
APO’nun çevresinde bir çember olu turmak istediler. Fakat bunlar
yeterli de ildi. E er bu çaba ve direni ler parti ve halk n direni i ile
birle seydi, komplonun k lmas  mümkün olabilirdi. Bu yüzden
Önder APO’nun etraf nda olan eylemler önemlidir, tarihidir. Birçok
kadro ve yurtsever bedenini ate e verdi. Tarihe bakt zda hiç
kimsenin bir önder için bedenini ate e verdi i görülmemi tir. Pey-
gamberler de buna dahildir. Yakla k seksen, doksan insan z be-
denini ate e verdi. Bunlar tümü Kürt de ildi, Kürtlerin d nda da
insanlar vard . Bu insanlar Önder APO’da çözümü, insanl n çözü-
münü görmeselerdi bunu yapmazlard . Tarihte birçok önder, halklar
için mücadele etmi tir, fakat hiç kimse bunlar için bedenini ate e
vermemi tir.

Önderlik komploya kar  gerilla ve halk  devreye koymak istedi,
fakat bu olmad , bu yüzden komplo ba ar  oldu. Önder APO esir
dü tükten sonra, komploya kar  vermi  oldu u mücadeleyi daha da
derinle tirdi. Önder APO nas l yapacakt  da komployu harekete ve
halka kavratacakt ? E er kavratamazsa büyük tahribatlar ya ana-
cakt . Önder APO yakaland nda “ben konu mayaca m” demi ti,
fakat daha sonra “E er konu mazsam PKK ve halk gerçekli i anla-
yamayacak, komplocular da istediklerini alm  olacak” dedi. Önder-
lik komployu iyi anlad , bu temelde halka ve harekete kavratt .

Hareketlerin, halklar n tarihinde birçok komplo ya anm r.
Kimi komplolar tasfiyeye, kimileri ise ba ar ya hizmet etmi tir. Bi-
zim tarihimizde de bu var. Haki arkada  komplo ile ehit dü ürüldü.
Önder APO bu komployu hareketi büyütmenin nedeni olarak gördü.
Haki arkada n komployla ehit dü ürülmesi hareketi büyüttü. O
dönemlerde hareket tasfiye olabilirdi. Baz lar  hareketten ayr ld  da.
Fakat Önder APO, bu komployu komploculara kar  kullanarak ha-
reketi daha da büyüttü. Uluslararas  komplo, Haki arkada a yap lan
komplodan daha kapsaml  bir komplodur. Bu nedenle uluslararas
komployu daha derin anlamam z gerekir. Uluslararas  komplonun
mimar  sistemdir. O yüzden sistemi daha iyi anlamak gerekir.
Komployu içimizden besleyen anlay lar da vard . Fakat esas olarak
komployu geli tiren sistemdi. Bu yüzden sistemi iyi anlamak gere-
kir. Kendimizi sistemin etkilerinden kurtarmam z gerekir. O zamana
kadar reel sosyalizmin etkileri söz konusuydu, reel sosyalizm de ka-
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pitalizmin bir parças r. Kapitalizmin soluydu. Komploya kar  ç k-
mak, sistemi iyi anlamak ve onun etkisinden ç kmakla mümkündür.

Önder APO’nun yapt  sistemi çözümlemekti. Önder APO sistem
gerçe ini her yönüyle anlam . Bu yüzden alternatifini daha da
güçlendirmi ti. Yeni sistem aray nda eksik ve yetmezlikler vard ,
bu nedenle Önderli in alternatifi çok fazla güç haline gelemiyordu,
PKK güç haline gelemiyordu, bu da beraberinde komployu getirdi.
Önder APO sistemi çözümlemesi ile alternatifini daha da güçlü orta-
ya koydu. Önderlik bu mücadelesinde sonuç ald . Ba ar  kazanan
Önderlikti. Komploya kar mral ’da vermi  oldu u mücadele ba ar
kazand . Var olan paradigman n sisteme ait oldu unu gördü. Bu pa-
radigman n sisteme alternatif olmad  gördü, tam tersine sol al-
ternatif, sistemin kendisiydi. Önder APO bu paradigmadan kendisini
kurtard . Sistem ile ili kisini her yönüyle kesti.

Önder APO devletçi uygarl k üzerinden geli en sistemi çözümle-
yerek büyük bir dü ünceye ula . Dünyada hiçbir ki i veya örgüt bu
dü ünce düzeyini yakalayamam r. Önder APO’nun dü ünceleri
herkesten daha ileridir. Hiçbir güç dü üncede Önder APO ile,
PKK’yle mücadele edemez. Hareket sadece Önder APO’nun dü ünce
gücünü kullansa bile birçok sonuç elde edebilir. Önder APO’nun
dü üncelerini sistemle tirirsek -ki Önder APO dü üncelerini sistem-
le tirdi- ve pratikte uygularsak, PKK’yle ba  edebilecek tek bir gücü
bile kar zda göremeyece iz. Her ne kadar sald  ve engellemeler
olsa da, hareket kendi dü ünceleriyle bunlar  bo a ç karabilir, ba ar
kazanabilir. Dikkat edilirse, Önder APO komployu komploculara
kar  kulland . Hem dü üncede hem de bunun sisteminde komployu
tersine çevirdi. Bu önemlidir. Önderlik bunu istiyordu. Komplo,
komploculara kar  kullan rsa ba ar  elde edilir. Önderlik sistemi
çözümlemeseydi, onun alternatifini güçlendirmeseydi, ba ar  kaza-
nacak olan komplocular olurdu. Önderlik böyle yaparak hem komp-
locular n önüne geçti, hem de komploculardan intikam alm  oldu.

PKK’de intikam n nas l al naca  da iyi bilmemiz laz m. PKK’de
dar anlay larla intikam al nmaz. ntikam almak, bizi öldürmek iste-
yene kar  ç kmak ve onun üzerinden ba ar n ad  atmakt r.
ntikam  büyük almak böyle olur. ntikam dü ünce, örgüt ve ey-

lemde al r. Ba ka türlü intikam al nmaz. Önderli in gerçe i budur.
Arkada lar; “Gidelim intikam alal m, ehit dü ersek de intikam al-

 oluruz” diyorlar. Böylesi bir intikam PKK’nin anlay na ve felse-
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fesine s maz. Çok geri bir yakla md r. Esas intikam büyük dü üne-
rek, büyük örgütlenerek ve büyük eylem gerçekle tirerek al r.
Önderlik gerçe i budur. Hareketin geli mesi ve ba ar  kazanmas  bu
anlay  sonucu mümkün olmu tur.

15 ubat Önder APO, PKK ve Kürt halk  için uçurumun kenar
temsil ediyor. Ya uçurumdan dü erek ölüm gerçekle ecek, ya da
aya a kalk lacakt r. Uçurumun kenar ndan ayaklanmak kolay de il-
dir. Herkes de bu uçurumda aya a kalkamaz. Uçurumun kenar ndan
aya a kalkanlar, büyük kalk  gerçekle tirirler, kanatlan rlar. Bunu
yapamayanlar ise ölürler. Tarihte birçok hareket ve halk uçurumun
kenar na varm  ve oradan dü mü lerdir. Uçurumun kenar nda ka-
natlananlar çok azd r. Kanatlanan da büyük bir kalk  gerçekle tir-
mi tir. Bu bir gerçekliktir. Uçurumdan dü memek için uçmak gerek.
Bu dönem, Önder APO için kanatl  dü ünme dönemidir. Uçurumdan
kendisini, hareketi ve halk  ba ka türlü kurtaramazd . Önder APO
böyle bir durumda kendisini, hareketi ve halk  uçurdu. Komplonun
ba ar  kazanmamas n nedeni de budur.

Önder  APO  üphecidir,  yani  bir  söylemle  ikna  olmaz.  Alm  ol-
du u sonuçla hiçbir zaman yetinmez. “Bu ad  att m, sonuç ortaya

kard m, acaba do ru olan bu mudur” der. Belki do ru olan daha
farkl r. Bu da Önderli i daima aray  içerisinde tutmu tur. Önder-
li in ku kulu ki ili i, sistemi ve komployu çözümlemeyi beraberin-
de getirdi. Bu yüzden Önder APO büyük bir aray  içerisine girdi.
Bunun sonucunda da sistem ve komplo çözümlemesi geli ti. Ku ku-
lu ki ili ini az da olsa doyurmu tu. Önder APO, “dü üncemde rafine-
le tim” dedi. Aray lar nda sonuca ula . E er arkada lar dikkat
ettiyse Önderlik Savunmas  yazd , dü man dört ay boyunca sa-
vunmay  vermedi, bu durum Önderli i tedirginle tirmi ti. Dü man
savunmay  verince Önderlik rahatlad  söyledi. Önderli in rahat-
lad  söylemesi, verilen emekle ba lant  bir durumdur. Önderli-

in harekete, halka ve insanl a kar  büyük bir emek borcuydu.
Savunmaya bir süre el konmas , bunun sonucunda Önderli in tedir-
ginle mesi bundand r. Savunma örgüte ula nca sorumlulu unu
yerine getirmi  oluyordu. Kabul etmi  oldu unuz Önderlik, arkada-

z, ona ba z dedi iniz Önderlik böyle bir Önderliktir. Bundan
sonuçlar ç karmam z artt r.

Önderli in ikinci do unda, yani PKK’nin temellerinin at lma-
ndan uluslararas  komploya kadar ki süreçte, Önder APO’nun pa-
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radigmas nda reel sosyalist bir yakla m söz konusuydu. Reel sosya-
list paradigma devlet gelene i üzerine kurulu bir paradigmad r.
Kürdistan’da sosyalizmi hâkim k labilmek için devlet kurmak gere-
kir. Devlet ve iktidar  Kürdistan’da ele geçirebilmek için de sava -
mak gerekir. Sava  ile Kürdistan’daki dü man  yenecek, onun yerine
kendi iktidar  kuracak ve proleter devlet ad  ile kendi devletini
kuracak, böylece Kürdistan’da sosyalizmi temel paradigma haline
getirecektik. O dönemki paradigmam z buydu. Önderli in tüm ça-

malar  da buna yönelikti. Önderlik her ne kadar bu temelde ça-
ma yürütmü se de, demokratik komünal de erleri yok saymam -

r. E er demokratik komünal de erler Önderlik ve PKK’de güçlü
ya anmasayd , PKK de di er reel sosyalist hareketler gibi olurdu.
Reel sosyalizmin esas alan parti ve önderlerin ba na ne geldiyse,
Önder APO ve PKK’nin ba na gelecekler de bunlardan farkl  olma-
yacakt . Reel sosyalizmin çökü ünden sonra PKK’nin ve Önder
APO’nun çökmemesi, tam tersine daha güçlü ad mlar n at lmas  bu
nedenledir. Önder APO ve PKK’de her ne kadar reel sosyalist anlay
varsa da, bunun yan nda demokratik komünal de erler de güçlü
ya anmaktad r. Önder APO ve PKK’nin farkl  olmas  bu nedenledir.
Önder APO, PKK daima bu çeli kiyi ya ad . Reel sosyalist anlay  ile
demokratik komünal de erler aras nda çeli kiler ya ad .

Özgür bir ki ilik,  özgür bir toplumu do urur.  O dönemlerde öz-
gür bir topluma cevap veren reel sosyalist paradigmayd . O yüzden
esas al nan paradigma da bu olmu tu. Önderlik prati i geli tirdikçe
reel sosyalizmde sorunlar n oldu unu gördü. Önderli in önüne
koymu  oldu u hedefler ile ya anan pratik birbirini tamamlam yor-
du. Pratik ile hedef aras nda çeli ki ya an yordu. Önderlik bu çeli -
kiyi uzun süre ya ad . Aray lar nda bu çeli kiyi a may  amaç edindi.
Pratik, belirlenen hedeflere göre sonuç vermiyordu. Hatta bazen çok
daha farkl  pratikler bile ortaya ç kabiliyordu. Tüm bunlar reel sos-
yalist paradigmadan kaynaklan yordu. Önderlik durumu anlayana
kadar da bu çeli kiyi ya ad . Sorunun paradigmadan kaynakland -

 görünce, var olan paradigmay  terk etti. Yerine de yeni bir para-
digma geli tirdi. Arkada lar savunmalar  okuyor. Önderlik savun-
malar nda daha cesaretli ve kendine güvenerek ad mlar at yor. Ön-
derli in reel sosyalist paradigmayla atm  oldu u ad mlar rahat ve
cesaretli de ildi. Sosyalist hareketlerin hepsi mevcudu savunuyor-
lard . Ona ters dü tü ün an, herkes sana sald racakt . Önderlik
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1984’de; “Var olan komünist partilerin ismi komünizmdir. Bunlar n
ya kendilerini yenilemeleri, ya da tasfiye olmalar  gerekir” dedi.
Daha sonra bunun bildirilerini yay nlad k. Bu yüzden komünist par-
tilerin hepsi bize sald rd lar; “bunlar sosyalizme kar r” biçiminde
üzerimize gelmeye ba lad lar. Reel sosyalist anlay  çökü e u rad k-
tan sonra Önderlik sosyalizm, demokrasi ve özgürlük konusundaki
ad mlar  daha cesaretli bir ekilde atmaya ba lad . Önderlik bunu
ya amasayd  bu ad  atamazd . Di er partilerin hiçbiri bu ad
atmad , çünkü bunu ya am yorlard .

Üçüncü do un özelliklerini iyi bilmek gerekir. Üçüncü do ,
devletçi sistem gelene inde kendisini var etmi  toplumdan ve kapi-
talist-modernist sistemden kopmad r. Önderlik bu konuda hem
ele tiri hem de özele tiri geli tirdi. Önderlik kendisini devletçi uy-
garl ktan tümüyle kopard . O zamana kadar da Önderli in paradig-
mas  devletçi paradigmayd . Tabii ki üçüncü do la birlikte tüm bu
anlay lardan ar nd . Art k devleti ve iktidar  esas alm yordu. Önder-
li in üçüncü do la esas ald  demokratik sistemdi. Kendi siste-
mini de bunun üzerinden kurmaya ba lad . Önderlik devletçi sis-
temden demokratik sisteme geçerken kendisini ele tiri-özele tiri
süzgecinden geçirdi. Ele tiri ve özele tiri önemlidir. Önderlik ikinci
do la hareketin temellerini atm , ayn  zamanda dirili  devrimi-
ni gerçekle tirmi ti. Bunlar ikinci do  döneminde yap lan ele tiri-
özele tiriyle mümkün olmu tu. Buradan hareketle Önder APO,
üçüncü do  döneminde de ele tiri-özele tiriyi en güçlü silah ola-
rak elinde tuttu. Üçüncü do  döneminde geli tirilen ele tiri ve
özele tiri, di erlerine göre daha kapsaml , derin ve cesaretliydi.

Önderlik dü üncede büyük bir ad m atarak, zihniyet devrimini
gerçekle tirdi. Var olan zihniyeti, yani ideoloji ve felsefeyi terk etti.
Dünyada tek bir ideoloji ve felsefe vard ; bu da devleti esas al yordu.
Devleti esas almas  köleli i, iktidar  ve egemenli i esas almas  anla-

na geliyordu. Demokrasi, özgürlük, e itlik, bar  ve adaletten
uzakt . Önderlik geli tirmi  oldu u ele tiri-özele tiriyle eski para-
digmay  bir tarafa b rakt . Yeni paradigma devletin d nda, demok-
ratik de erleri esas alan özelliklere sahipti. lkesini ‘demokratik,
ekolojik, cinsiyet özgürlükçü’ bir sistem temelinde olu turdu. Bu da
demokrasi sistemi anlam na geliyordu. Önderlik paradigmasal de i-
imle demokrasi ve sosyalizmi devletten kurtarm  oldu. Eski sosya-

list paradigmaya göre hem demokraside, hem de sosyalizmde devlet
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anlay  söz konusuydu. “Demokrasi ve sosyalizmin geli mesi dev-
letle mümkün olabilir” anlay na dayan yordu. Reel sosyalizmin
temel ilkesi böyle formüle edilebilir. Önder APO demokrasi ve sos-
yalizmi devletten kurtard . Demokrasi ve sosyalizm devletin bir
parças  de ildir. Demokrasi kendi ba na bir sistemdir. Ayr ca devle-
te alternatiftir. Demokrasi devletin d nda kalm  insanlar  temsil
eder. Önderlik hem demokrasi ve sosyalizmi devletin tekelinden
kurtard , hem de demokrasi ile sosyalizmin birlikteli ini olu turdu.
Sosyalizmin özgürlük ve e itlik ilkesini demokrasiyle birle tirdi.
Sosyalizme büyük bir itibar kazand rd . Önderlik bu çabalar yla;
“Marks’a olan görevimi yerine getirdim” diyor. Sosyalizmle en fazla
ilgilenenlerden biri de Marks’t r. Marks’ n ideoloji ve felsefesi, dev-
letçi uygarl k üzerinden ekillendi i için sosyalizm gerçekle medi.

Demek ki hem ikinci, hem de üçüncü do un temelinde ele tiri
ve özele tiri vard r. Hareketin militanlar  bunu bilmelidir. Önder
APO ele tiri ve özele tiriyle hareketi büyüttü. Hareketin kadrosu ise
ele tiri ve özele tiriden kaç yor, ele tiri-özele tiriyi hiçbir ekilde
ya am yor ve ya amak da istemiyor. Önderlikle arkada k bu biçi-
miyle olmaz. Önderli i esas alan, ele tiri ve özele tiriyi esas almak
zorundad r. Çünkü Önderlik gerçe i budur. Hiç kimse Önderlikten
bu denli büyük bir ele tiri-özele tiri istemedi. Önderli in kendisi
bunu yapt . Önderlik bunu yapmasayd  kendisini yenileyemez, te-
mizleyemez ve çözüm gücü haline getiremezdi. Önderlik bu konu-
daki sorumlulu unu yerine getirecek, sen de Önderli in arkada
oldu unu söyleyecek, ele tiri-özele tiriden kaçacaks n. Ancak mec-
bur kald nda ele tiri-özele tiriye ba vuracaks n! Bu olmaz. Kimi
mecbur b rak rsan o özele tirisini verir, korkudan da olsa verir,
vermek zorunda kal r. Bir militan için bunlar olmaz. Hareket özele -
tiri istedi inde zaten veriyorsun, vermedin mi toplumdaki bir in-
sandan fark n kalmaz. Önemli olan, hareket özele tiri istemeden
özele tirisel tutum içerisine girmedir. Bu anlay  bizde ilke haline
gelmelidir. Özele tiri vermeyen kirlenir, hareketten kopar, militan
olamaz, çözüm gücü haline gelemez. Hiç kimse Önder APO’dan ele -
tiri ve özele tiri geli tirmesini istemedi. Fakat Önderlik ele tiri-
özele tiri ihtiyac  gördü ü için, bu konuda sorumluluk üstlendi.
PKK militanlar  da bu ilkeye göre hareket etmek zorundad r. Önder-
lik gerçe i budur. Bu ilkeden uzakla ma, Önderlik ve PKK’den uzak-
la ma anlam na gelir.
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Önder APO’da En Büyük Kazanç,
nsanl  Köküyle Bulu turmad r

Önderlik var olan ideoloji ve felsefeleri reddetti. Yerine yeni bir
ideoloji ve felsefe geli tirdi. Bu do rultuda örgüt, ölçü, kültür, ahlak
ve eylem anlay  geli tirdi. Bu büyük bir de imdir. Üçüncü do
tümüyle bunu ifade ediyor. Önderlik ele tiri-özele tiriyle kendisini
yeniden yaratt . Önderlik tarih ve toplum çözümlemeleriyle devlet
gerçe ine ula . Önderlik daha en ba tan tarih ve toplumu esas ald .
Buradan da kad n gerçe ine ula . Üçüncü do la birlikte devletin
de gerçekli ini anlam  oldu. Önderlik kad n gerçe ine ula masayd ,
devlet gerçe ine de ula amazd . Kad n gerçe ini anlad  için devlet
gerçekli ini anlad . Buradan da devletçi gelenek üzerinde kök bul-
mu  toplumun köleli i temsil etti i sonucuna ula .

Devlet hiçbir zaman özgürlü ü ifade etmez. Devleti esas almak
egemenli i ve köleli i esas almak olur. Devletle demokrasi, özgür-
lük, adalet ve e itlik mücadelesi verilemez. Belki kimi ad mlar at r,
fakat sosyalizm gerçekle mez. Devletin kendisi demokrasiye, sosya-
lizme kar r. Devletçi sistem üzerinde geli me gösteren toplum
köleli i temsil ediyor. Önder APO’nun amac  özgür bir toplum ya-
ratmakt r. Bu nedenle özgür bir toplum ancak devlet d  örgütlene-
bilir. Önderlik bu konuda do al toplum gerçe ine ula . Demokratik
komünal de erler gerçe ine ula . Önderlik, sistemini do al toplum
ilkeleri temelinde olu turdu. Önderlik buradan hareketle, “ nsanl -

n geçmi i daha do rudur. Hakikat insanl n ba lang ndad r,
günümüzde de il” dedi. nsanl n gerçe i tarihin ba lang nda giz-
lidir. Bu nedenle Önderlik, insanl  tarihin ba lang nda aramaya
ba lad . nsanl  buradan ba latarak günümüze kadar getirdi. Ön-
derlik gelece i de bu esas üzerinden ele ald . Bugün, gelecek ve geç-
mi in ili kisini kurdu. Tarihi ayaklar  üzerine oturttu. Tarihte ya a-
nan sapmay  düzeltti. Tarihsel olaylardaki kopuklu u ortadan kal-

rd . nsanl  kökleri ile bulu turdu. nsanl  insanl a tan tt .
Devletçi uygarl k, özellikle kapitalist sistem, insanl k tarihini ka-

rartm . Tarihte kopukluk, sapt rma ve çarp tmalar söz konusuy-
du. nsan n belle i ve beyni karart lm . nsanl k kökünden kopar-

lm . Bu yüzden insanl k tarihinden kopar lm . nsanl  yenin-
den kökleri ile bulu turma, insanl  tekrardan aya a kald rma
önemli bir görevi yerine getirmedir. Önderli in yapt  bu görevi ye-
rine getirmek oldu. Bu çok önemli bir görevdir. nsanl  kökleri ile
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bulu turma, insanl k için büyük bir kazançt r. Kapitalizmin Önderli-
e bu denli sald rmas n, Önderli i ortadan kald rma isteminin ne-

deni budur. Kapitalizm günümüzde insanl  tarihsiz ve köksüz b -
rakmak istemektedir. Önderlik buna kar  ç karak tam tersini yapt .
Kapitalizmi, sistemi bo a ç kard , sistemin ölümünü gerçekle tirdi.
Önderlik bu nedenlerden ötürü tehlikeli görülerek hedef seçildi.
Amerika, Avrupa ve sistemin temsilcileri Önderli i ve PKK’yi çok
tehlikeli görmeleri bu nedenledir. Nas l ki Kürtler tarihlerinden ko-
par lm  ve Önder APO Kürt’ü yeniden tarihi ile bulu turmu , Kürt’ü
ölümden kurtarm sa, insanl  da yeniden aya a kald rarak kökle-
riyle bulu turdu. Önderli in dünya genelinde hedef olmas n nede-
ni budur. Komploda bu kadar devletin yer almas n sebebi de bu-
dur.

Önderlik bu dünyay  reddetti. Bu dünyan n ya am , kültürünü,
ahlak , yönetimini ve önderli ini reddetmek dünyay  reddetmek-
tir. Bu dünyaya kar  ç kmak, ona alternatif geli tirmektir. Tüm bun-
lar  yapmak, sistemin oklar  üzerine çekmektir. Tarihte yeni bir
zihniyetle ortaya ç kanlar her zaman hedef olmu tur. Hareketin
üzerine bu denli gelmeleri, kayna  buradan almaktad r. Hareket
var olan zihniyeti reddederek alternatif geli tirdi. Tarihte yeni zih-
niyet geli tirenler her yönü ile alternatif olamam lard r. Önder APO
her yönüyle alternatif olmu tur. Hareket ilk ortaya ç kt nda herkes
hücum ediyordu. Hücum edenler kendilerinin d nda herkesi yanl
görüyorlard . Herkes bizi ele tiriyordu, üzerimize gelerek bask
olu turmak istiyorlard . Amaçlar , kendimizden üphe etmemizi ve
hareketten vazgeçmemizi sa lamakt . Biz kendi gerçekli imizde
srar ettik. Biz de tabii ki, “kendimizi do ru görüyoruz, herkesi de

yanl  görüyoruz” dedik. Kendimize olan güvenimiz, üzerimizde etki
rak lmak istenen bask  gölgede b rakm . Bu nedenle geli tiri-

len bask lar n hareket üzerinde etki b rakmas  söz konusu olmad .
Böyle olmasayd  hareketin geli mesi mümkün olmayacakt . Bize,
“herkes yanl  da siz mi do rusunuz?” diyorlard . Bunun mümkün
olmad  söyleniyordu. Biz de herkesin yanl , bizim do ru oldu u-
muz gerçe ini ortaya koyuyorduk. Bugün bile yapt n do ru
olmad  söylüyorlar. Bununla hareket, kadro ve kitle üzerinde
bask  kurmak istediler. Tabii ki bunu, sonuç almak ve kendi çizgile-
rine çekebilmek için yap yorlard . Amaçlar , bizleri kendi hizmetle-
rine koyabilmekti. Bizim yapt z da, kendimizi onlar n hizmetin-
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den ç karmak oldu. Hareketin militanlar  bu durum iyi anlamal r.
Önderlik zihniyet ve vicdan devrimi dedi. Zihniyet, ideoloji ve felse-
feyi ifade eder. Vicdan ise zihniyetin pratikteki örgütlenmesi anla-

na geliyor. Örgütlenme; eylem ve pratikte devrim yapmad r. Neye
göre? Zihniyete göre. Önder APO yeni paradigmas  üç ayak üze-
rinden kurdu. Felsefe, (dü ünce) siyaset (pratikle me) ve ahlak. Ye-
ni paradigma bu üç ayak üzerinden geli ti. Önder APO felsefe, ahlak
ve siyaseti esas ald . Bu üç ayak; demokratik komünal de erleri, ta-
rihte insanl k için sava anlar n yaratm  oldu u de erleri esas al r
ve bunlar  bilimle birle tirir. Bu temelde çal ma yürütürsek, özgür-
lük hedeflerimize ula  oluruz. Özgürlük hedeflerine ula ma an-
cak bunlarla mümkün olabilir.

Önderlik tarih ve toplumu daima temel alm r. 3. Kongre’de
“Çözümlenen an de il tarihtir, ki i de il toplumdur” dedi. Bununla
tarih ve toplum çözümlemesi yapt . Önderlik daha bu dönemde tarih
ve toplumu esas ald . Önder APO’yu insanl k gerçe ine, tarih gerçe-

ine ula ran budur. Yine Önder APO’yu kad n, devlet ve iktidar
gerçe ine ula ran da budur. Devlet paradigmas n ideolojisi, fel-
sefesi, örgütü, eylemi, siyaseti, kültürü, ki ili i, ahlak , ya am  ve
bunun üzerinden toplumsalla mas  büyük bir darbe yedi. Hareketi
büyütmek ve sisteme alternatif olmak için komployu anlamak, çö-
zümlemek ve her yönüyle sistemi bo a ç karmak gerekir. Komployu
bo a ç karmak ba ka türlü mümkün de ildir. Önder APO komployu,
komployu bo a ç karmak için ilaç olarak kulland . Bu, Önderli in bir
özelli idir. Komployu, bo a ç karman n gerekçesi yapt . Önderlik
komployu böyle bo a ç kard . Bizde ne ya an yor? Biraz zorland -

zda her eyden elimizi çekiyoruz, olmuyor diyoruz. Bu da bizim
gerçekli imizdir. Hatta baz lar  ya am  oldu u zorlu u ihanetin ne-
deni bile yapabiliyor. hanet ederek kendisini hakl  ve do ru da gö-
rüyor. Bunlar n Önderlik gerçe i ile hiçbir alakas  yoktur.

Önderlik gerçe inde zorluk, engelleme, sorun ve tehlike bunlar
ortadan kald rman n nedeni olabilir. Bizim de görevimiz, çal arak
olumsuzluklar  ortadan kald rmakt r. Böyle olmazsa geli me sa la-
namaz. Önderlik gerçe i budur. Ben Önderlik militan m diyenler,
bu gerçe i esas almak zorundad r. Hiç kimse bahane aramayacak,
bahane üzerinden örgütlenmeye gitmeyecek ve bunun propaganda-

 yapmayacakt r. Bu yüzden tüm bahaneler var olan sorunu orta-
dan kald rman n nedeni olabilir. Önderlik gerçe i budur. Nas l ki
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olumlu olan  hareketi büyütmenin nedeni görüyorsak, olumsuz ola-
 da büyütmenin gerekçesi olarak görmeliyiz. Hem olumluyu, hem

de olumsuz olan  hareketin hizmetine koymal z. Hareket ancak
böyle geli me gösterebilir. Böyle olursa hiçbir güç hareket kar n-
da duramaz. Çünkü hem olumlu, hem de olumsuz olan  hareketin
hizmetine koymu  oluyorsun. Gerçek militanl k hem olumlu olan
hareketin hizmetine koyan, hem de olumsuz olanla mücadele ede-
rek onu da hareketin hizmetine koyma aray nda oland r. Gerçek
militanl k böyle ya an r. Toplumda oldu u gibi, bizde de olumlu ola-

n olumlu etki b rakmas  ve olumsuz olan n da olumsuz etki b rak-
mas , Önderlik gerçe ine ters dü tü ümüzü ifade eder. Sorunlara
yakla n böyle olmas  ancak toplumdaki bir insana ait olabilir.
PKK militan  da böyle yakla rsa, toplumdaki insanla hiçbir fark
kalmam  olur.

Baz lar  kendilerini militan olarak görüyor, fakat gerçekli i top-
lumdaki insandan farkl  de ildir. Parti içi sorunlar n ortaya ç kma-

n nedenlerinden biri de budur. Bu durum örgüt içerisinde siste-
mi ya amak olur. Partinin sorunlar ya amas  istemiyorsak, daima
parti anlay  ya ayacak, ya atacak ve bu anlay  hâkim k lma
aray nda olaca z. Bu da ideolojik ve felsefik sava  vermek, bu
do rultuda ele tiri-özele tiriyi geli tirmektir. Militanl n bizden
istedi i budur. Toplumdaki insan gibi, “bana böyle yakla lar, beni
zorlad lar, k ld m” demek olmaz. Bu zavall kt r. PKK militan  za-
vall  olamaz. Zaten PKK buna kar  ortaya ç km r, amac  zavall
ortadan kald rmakt r.

PKK’de kendini zavall , çaresiz, çözümsüz görmek suçtur. Çünkü
PKK zavall a, çaresizli e ve çözümsüzlü e tepki olarak ortaya

kt . Baz lar  PKK ortam nda bulunmas na ra men, bu tür sistem
özelliklerini ya ayabiliyor. Bu nas l militanl kt r? Önderli in arkada-

 olmak bu mudur? Bu durumun Önder APO’nun arkada yla
hiçbir alakas  yoktur. E er bir yerde zorluk ve zahmet varsa, üzerle-
rine gidip onu ortadan kald rmak artt r. Zahmet ve zorlu u ortadan
kald rmak partiyi büyütür ve geli tirir. Militansan, militanl k yapa-
cak, kendini yere atmayacaks n. Zorlu u gördü ünde kendisini yere
atmak militanl k de ildir, militanl k böyle yap lmaz.
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PKK’nin Yönetiminde
Yer Almak Tümüyle Hizmeti Esas Almakt r
PKK her eyiyle hizmet edendir. Yetki, mevki konular na göre

hareket etmez. Bu nedenle PKK’nin yönetiminde yer almak, tümüyle
hizmeti esas almakt r. Kendi ahsi menfaatlerini geli tirmenin yeri
de ildir. Zihniyette kendini devlet ve iktidar anlay ndan kurtar-
mayanlar, yönetimde yer ald lar m , yönetimi yetki, mevki ve iktidar
yeri yaparlar. Hareketi, halk  kendi hizmetlerine koyarlar. Zihniyette
kendisini iktidardan ar nd rm  olanlar ise, hareketin yönetiminde
yer ald lar m , daima hizmeti esas al rlar. Hareketin ve halk n de er-
lerini kendi ah slar  için kullanmaz, var olan imkânlar  hareketin ve
halk n hizmetine koyarak hareketi büyütürler. Hareketin zihniyetini
benimsemeyen insanlar yönetimde yer ald  m  ne yapt klar  bil-
mezler. Hareketin, halk n imkânlar  hareket ve halka kar  kulla-

rlar. Hareketin imkânlar  kullanarak ahbap-çavu  ili kileri geli -
tirirler. Burada u ortaya ç yor: Yönetimde neyi esas alacaks n ve
kimi yönetime vereceksin?

PKK’nin yönetimde yer alabilmek, PKK’nin ölçülerine göre olma-
r. Hareketin ideoloji ve felsefesinde ekillenen, kendisini geli ti-

ren ve tümüyle bu zihniyeti benimseyenleri yönetime almak gere-
kir. Bu hesab  yapmadan ki ileri yönetime almak ciddi sorunlar ya-
rat r. Yönetimde kimi sorunlar n ya anmas  bundand r. Düzenleme-
ler yap rken üzerinde ciddi durulmuyor, hareketin ölçüleri esas
al nm yor. Sorunlar n, tehlikelerin, zararlar n ya anmas  kayna
buradan almaktad r. Bu nedenle hareketin zihniyetinde derinle en-
lere yer vermek gerekir. Hareketin zihniyetini esas almayan ve ken-
dini bu konuda derinle tirmeyenleri yönetime almamak laz m. Böy-
leleri harekete zarar verir.

 PKK iktidar  esas alan bir hareket de ildir. Hareketin militanlar
bunu iyi bilmelidir. Fakat pratikte sorunlar ya ad z bir gerçek.
Hem de bu noktada sorunlar ya yoruz. Hareketin zihniyetine gir-
meyen, örgütün imkân  kendi iktidar  için kullanan insanlar n
sorunlar  ya yoruz. Örgütün zihniyetine girmeyenler egemenle-
erek çetele iyorlar. Çünkü örgüt yönetiminden anlad klar  budur.

Yönetim olgusunu böyle anlayanlar n yan nda, tam tersinden anla-
yanlar da var. Bu da yönetimi iktidar yeri olarak görmedir. Bu yüz-
den iktidar sava  verenler var. Ya da yönetimi iktidar yeri gör-
dükleri için yönetimde yer almak istemeyenler, sorumluluktan ka-
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çanlar var. Bu durumu öyle izah ediyorlar: “Yönetim iktidar yeridir,
biz de iktidara kar z, bu nedenle hareketin yönetiminde yer al-
mak istemiyoruz”. PKK’ye iktidar için sava an bir örgüt gözüyle
bakt klar  için, yakla mlar  da buna göre belirliyorlar. Her iki du-
rum da yanl r. PKK iktidar  esas alan bir parti de ildir, bu yüzden
iktidar için sava yor. PKK’nin vermi  oldu u sava , demokrasi sa-
va r. Özgürlük sava r. Özgür bir toplum yaratma sava r.
Gerçek anlamada özgürlük için sava an bir örgüt, iktidar partisi ola-
maz. Yönetimi de iktidar yeri de ildir. Hiç kimse hareketin yöneti-
mini iktidar alan  olarak göremez ve ona göre yakla amaz, yine ha-
reketin yönetimini iktidar alan  görüp yönetimde yer almamak ve
sorumluluktan kaçmak da kabul edilemez. Her ikisi de yanl r.
Böyle yakla mak PKK’ye hakaret etmek olur. Önderli e hakarettir.
Bu durum bilerek ya da bilmeyerek Önderli e kar  hakareti ifade
eder. Her iki yakla mda da PKK’yi ve yönetimini iktidar yeri olarak
görme söz konusudur. Bu anlay lar n farkl  oldu unu göstermeye
çal yorlar, fakat esas nda her ikisi de ayn r. Biri kendisini sol, di-

eri de sa  göstermeye çal yor. Her iki anlay n sonucu, PKK yö-
netimini iktidar yeri görmedir. Biri yönetimi kullanmak isterken, di-

eri de sözde ondan kaç yor. Her iki anlay  da PKK’yi tan mamakt r.
Devletçi sistemin ya am ndan ar nm  bir zihniyet, hastal kl  ki-

ilik olmaktan kurtulmay  ifade eder. Do a, insan ve toplum tahri-
batlar ndan kendini kurtarmak anlam na gelir. ehrin toplumsal-
la mas ndan uzakla may  ifade eder. Ekolojik, cinsiyet özgürlükçü
ve bu temel üzerinden demokratik bir sistem kurmay  ifade eder.
Devletçi toplumdan uzakla mak, yeni bir toplum, yeni bir sistem
geli tirme anlam na gelir. Devletçi zihniyetten uzakla mak, do ayla
bütünle mektir. Kad nla özgürlük ve e itlik temelinde yeni bir ya-
am ve sistem kurmad r. Bilim ve tekni i iktidar n denetiminden
karmad r. Siyasette ahlaki bir ki ilik yaratmad r.

 Devletçi toplum siyaseti insan  do aya, topluma, kad na kar
dü manla rm r. Bu yüzden hastal k ve ölüm gerçekle mektedir.
Böyle ki iliklerde ahlaktan söz edemeyiz. Bu nedenle aç a ç kan
ahlaks zl k olur. Tarihin hiçbir döneminde ahlaks zl k, kapitalist
dönemde oldu u kadar geli me göstermemi tir. nsanl k hiçbir za-
man kökünden, tarihinden bu kadar uzakla mam r. Önderlik,

nsanl n ba ar  kazanmas , insanl n çocuklu unda görebiliriz”
dedi. nsanl n çocuklu u, insanl n ba lang r, yani do al top-
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lumun kendisidir. Önder APO ba ar  kazanmay  insanl n çocuklu-
unda görüyor. Kazanmay  halklar n tarihinde, ezilen toplumlarda,

onlar n yaratm  olduklar  de erlerde görüyor. Önder APO kazan-
may  kad nda, çocuklarda, ya larda, bunlar n ütopyalar nda, istek-
lerinde ve duygular nda görüyor. Önder APO’nun yaratmak istedi i
ki ilik bu temellerde geli me göstermi tir. Önder APO insanl n
birikimini ve tecrübesini daima esas alm r. Bunlar üzerinden top-
lumsal bir ki ilik olu turmak istemi tir. Bu da zihniyet, ahlak ve
vicdanda ya anacak büyük bir devrimi ifade eder.

Önder APO rade, Moral Ve Güveni Daima Esas Ald
Üçüncü do  dönemi, ikinci do  dönemine göre daha fazla

sorumluluk ve görev alma, bunlar  geli tirme ve büyütmeyi ifade
ediyordu. Eskiye göre zahmete ve zorlu a daha fazla gö üs germe
anlam na geliyordu. Üçüncü do  dönemi öyle kolay olmad . Birçok
ki i üçüncü do  dönemini, “art k fazla mücadele etmeye gerek
yok” biçiminde anlad . “Hedefimize ula k, fazla tehlike kalmad , bu
yüzden çok fazla mücadele etmeye gerek yok” denildi. Bunun yerine
hareket içinde geli me gösteren keyfiyetçilik oldu. Hâlbuki do ru
olan tam tersiydi. Biz var olan dünyay  reddetmi tik, dünyaya kar

km k. Bizden, eskisine göre daha fazla sorumluluk isteniyordu.
Daha önce on saat çal yorduysak, üçüncü do  dönemiyle, yeni
strateji ve paradigmayla yirmi saat çal mam z gerekiyordu. Ba ka
türlü sonuç almak mümkün de ildi. Çal ma ç tas  geriye çekenler
de oldu. Tarz, tempo ve üslup geriye çekildi. Ya anan bu durumlar,
bize büyük tehlikeleri ya att . Bu nedenle yeni paradigman n bizden
istedi i, daha fazla sorumluluk, eylem ve çal mad r.

Paradigmam zda keyfiyet yoktur. Üçüncü do , Önder APO’nun
çal malar  kapsaml la p derinle tiren özelliklere sahiptir. Ön-
der APO üçüncü do u mral ’da, en a r ko ullarda, imkâns zl n
ve vah etin s rs z oldu u bir ortamda gerçekle tirdi. Böylesi ya a-

lmas  mümkün olmayan ko ullarda dü ünce ve yo unla malarda
muazzam bir gücü aç a ç kard . Sonuçlar  harekete de yans tt .
Bizim içinde bulundu umuz ko ullar, Önderli in ko ullar yla k yas-
lanamayacak düzeyde olmas na ra men Önderlik gibi yapmad k,
hatta tam tersini yapt k. Önderlikten uzakla mam za, Önderlikten
kopmam za neden olan da buydu. Uluslararas  komplo, sonuç ala-
bilmek için bu durumdan faydaland . Tasfiyecilerin faydaland
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nokta da buydu. Tasfiyeciler komployla da sonuç almak istediler.
Tasfiyecili in ya anmas  ve büyük tahribatlara neden olmas  kayna-

 buradan al r.
Önder APO’nun bizden istedi i moral, güven, mücadele için or-

tam ve bunun imkânlar  yaratmad r, bunun duygusunu, dü ünce-
sini, ruhunu ve tarz  geli tirmedir. Bu yüzden Önder APO demek,
bunlar  yerine getirmek demektir. Önder APO mral ’da, hiçbir ya-
am olana n olmad  ortamda bile bize moral ve güven vermek,

irade olu turmak için büyük çabalar sarf ediyor. Bu nedenle Önder-
li in bizden istedi i bu görevi yerine getirmeyenler, unutmamal r-
lar ki, hiçbir görevi yerine getiremezler. Di er görevlerin yerine
getirilmesi ku kusuz buna ba r. Moralli olmayan, halk na moral
ve güven a lamayan n yapaca  bir ey yoktur. Böyle bir konumda
halk  da kendisinden pek farkl  olmayacakt r. Moral, güven, duygu,
dü ünce ve tarz n ki ide olu mas  ancak yans malar do urabilir.
Morali olmayan n insan na verece i moral yoktur. Çal ma da bu-
nunla olur. Bir insanda moral ve güven olmazsa çal abilir mi? Ki iyi
zorla çal rmak sonuç vermez.

radeyi duygu, dü ünce ve ruhu güçlendirerek, tarz  olu tura-
rak ve bunu prati e geçirerek güçlendirebiliriz. Ba ka türlü irade
güçlenmez. Yoksa irade zay flar, k r, teslim olur, ya da ihaneti
esas al r. Önder APO iradeyi, morali ve güveni temel ilkeleri olarak
ele al yor. Bizim yapt z moralsizli i ve güvensizli i geli tirmek-
ten öte bir durum de ildir. Bu da Önderli e, halka ve özgürlü e kar-

 ç kmak anlam na gelir. Ben Önderli in gerçek arkada m diyen,
öncelikle kendisini iradi bir güç haline getirecektir. nsan  irade
haline getirmek, ki inin iradeli olmas na ba r. radenin güç oldu-

u yerlerde mücadele geli ir. Bizim mücadelemiz irade mücadelesi-
dir. Bu yüzden iradenin günü gününe güçlendirilmedi i yerde mü-
cadele geli mez. Dü man bize kar  vermi  oldu u en büyük sava -
lardan biri de irade sava r. Dü man, irade üzerinden inançs zl
ve güvensizli i içimize a lamak istiyor. Moralsizli i hâkim k lmak
için özel sava  tekniklerini devreye koymu  durumda. E er dü man
sana sald yorsa, senin yapaca n iradeyi daha da güçlendirmek
olacakt r. Mücadele etmek iradeyi güçlendirmekle mümkün olabilir.
Devrimcilikteki ilk ad m iradeyi güçlendirmektir. Di er ad mlar an-
cak bu ad m üzerinden at labilir. u an birçok arkada ta ne moral,
ne inanç, ne de irade var. Sonra da, “ben Önderli in arkada m”
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diyorlar. Bu ne biçim arkada kt r? Önder APO mral  ko ullar nda
bile morali, inanc  ve güveni esas al yor, iradeyi güçlendiriyor. Bizim
ko ullar z mral  gibi de de il. Bu yüzden PKK’de moralsiz, inanç-

z ya amak; iradesiz, kimliksiz ya amakt r, teslimiyeti ya amakt r.
Dü man n PKK’ye, PKK’nin militanlar na ya atmak istedi ini ya a-
mak ve ya atmak suçtur. Çünkü bizim irademizi k rmak isteyen,
moralsiz ve inançs z ya amam  isteyen dü mand r. Dü man bu-
nunla sonuç almak istiyor. PKK içerisinde moralsiz ve inançs z ya-
amak, iradesiz ya amakt r, dü man  ya amakt r, dü man  ya at-

makt r. Bu yüzden suçtur. Suç içinde ya ayarak, “ben Önderli in
arkada m” diyemezsin. Bu kendini kand rmad r. Önderli e ters
olan bu durumun düzeltilmesi gerekir.

Militan, kendisini Önder APO’ya göre ekillendirecektir. Militan
olman n ko ulu budur. Önder APO’nun militanlar  daima özgürlük
duygusunu, dü üncesini, ruhunu, tarz ; bunun üzerinden örgüt ve
eylemini büyütmeyi esas alacakt r. Ki inin kendinde büyütece i dü-
zey, pratikteki düzeyini ifade eder. Kimileri “pratik, gerçekli imiz-
dir” diyerek laf üretiyor. Unutmamak gerekir ki, pratikteki duru u
belirleyen, ki inin kendinde gerçekle tirdi idir. Pratikte yanl  or-
taya ç kanlar “neden böyle oldu, ben bunu anlam m, böyle olma-
mas  gerekirdi” diyorlar. Hay r, böyle de ildir. E er sen anlam  ol-
sayd n, prati in bu olmazd . Prati in anlamad n sonucudur. An-
lasayd n, pratikte yanl  yapmazd n. Ya eksik anlam n, ya yanl
anlam n, ya da anlamam n. Do ru anla lmayan bir konu, do -
ru pratikle mez.

Önder APO alt toplum yani ezilmi  kesimler taraf ndan kabul
edildi. Halk n umudu haline geldi. Kürdistan ve Ortado u s rlar

arak dünyan n umudu haline geldi. Özgürlü ün, insanl n umudu
oldu. Önder APO bu nedenle üst toplum ve egemenler için tehlike-
liydi. Nas l ki ezilenler için umut olmu sa, egemenler için de büyük
bir tehlike kayna  idi. Sonuç olarak sistem ve sistemde ya ayanlar,
sistem çark nda menfaati olanlar Önderli i, PKK’yi hedef ald lar.
Önderlik ve PKK’nin hedef seçilmesi bundand r. Uluslararas  komp-
lonun gerekçelerinden biri de budur. Uluslararas  komploda Ameri-
ka, ngiltere, srail, M r, YNK, KDP, i birlikçi Kürtler ve daha birçok
devlet yer ald . Tüm bunlar ayn  sistemin di lileridir. Tümünün ç -
karlar  sisteme dayal r. Bu devletlerin ve güçlerin el ele verip Ön-
der APO’ya kar  örgütlenmesi bu nedenledir. Önder APO ve hareke-
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ti sistem için tehlike yarat yordu. Önderlik, sistem gerçe ini Kürt
insan na ve tüm insanl a görünür k lm . Önderli in yapt  hesap
sormayd . Sistemin her parças na darbe vuruyordu. Sistem, e er Ön-
der APO’nun önünü almazsa zarar görece ini biliyordu. Pratikte de
bunu gördü. Bu yüzden birle erek Önder APO’ya kar  ç ld . Ulus-
lararas  komplonun kapsaml  ve güçlü olmas , yap lan bu güç birli-

inden ileri geliyordu.
Önderlik ve hareketi insanl k için büyük bir umuttu.  Bu yüzden

Önder APO’ya ve harekete de kar  ç  büyük oldu. Halk n Önder-
li e olan umudunun büyük olmas , komplonun çeperinin de geni
olmas  beraberinde getirmi tir. Önder APO ve hareket, sistemin

rm  çizgilerini darbeleyecek düzeyde mücadele etmeseydi,
komplo geli meyecek, geli ecek olsa dahi bu kadar kapsaml  geli -
meyecekti. Komplo özgürlük dü üncesine, özgür ki ili e, özgür ya-
ama, özgür topluma ve özgür kad na kar  geli ti. Genel olarak öz-

gürlük zemininin yarat lmamas  amaçl yordu. Özgürlü ün önüne
geçmek, özgürlü ü bo mak ve insanl n ütopyalar  öldürmek is-
tediler. Sistem, özgür bir ya am ve ki ili in olu mas  istemiyordu.
Kad n özgürle mesini istemiyordu.

Önder APO mral  sisteminde zihniyette geli imi durduran, tek-
rara neden olan tutucu, dogmatik ve bilimsel olmayan yanlar  ken-
dinden ar nd rd . Tüm bunlar devletçi iktidar zihniyetinden geliyor-
du. Önder APO kendi sistemini demokratik, ekolojik, cinsiyet özgür-
lükçü toplum paradigmas  temellerine oturttu. Önder APO’nun sis-
teminde demokrasi bir sistemdir, ayr r ve devletin d ndad r. De-
mokrasi, devlet d  kalm  toplumlar n kendini yönetme biçimidir.
Önder APO’nun demokrasi anlay  budur. Bu anlay , devlet siste-
minin alternatifidir. Önder APO mral  sisteminde kendisini yeniden
yaratarak çözüm gücü haline getirdi. Partiyi, partinin militanlar
ve halk  da bu esaslar üzerinden yaratmak istedi. Hatta devleti bile
demokrasi temelinde yeninden yap land rma aray lar na girdi. Bu-
nun alt yap  savunmalarla teorikle tirdi.

Önder APO daha sonra zihniyet ve vicdan devriminden bahsetti.
Önderlik; “Günde k rk-elli sefer zihinsel devrimi ya ayarak gücümü
koruyorum” dedi. Önderlik ya anan vah ete kar  böyle bir mücade-
le örne i sergiledi. Sistemin kurban  olmamak için bizim de zihinsel
devrimi her gün ya amam z gerekir. Zihinsel devrimi ya amak, sis-
temin etkisine girmemek ve onun de irmenine su ta mamakt r.
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Önderlik mral  ko ullar nda zihinsel devrimi ya ayarak sistemi ya-
amad , sisteme kar  direndi, ayn  zamanda da devrimin yürütücü-

lü ünü yapt . Önderlik; “Sistemin ya am  ya am olarak kabul et-
miyorum, bu yüzden sisteme özentim yok” dedi. Hatta “buras  be-
nim için d ar dan daha iyidir” dedi. “E er mral ’ya gelmeseydim,
vah eti görmeseydim, bu devrimi bu kadar geli tiremezdim” dedi.
Önderlik ya anan vah eti, devrimi ya aman n ve ya atman n nedeni
olarak gördü. Bu nedenle kendimize Önderli in militan z diyorsak,
bizim de Önderlik gibi zihinsel devrimi ya amam z gerekir. Baz lar
“ben Önderli in militan m” diyor, ama hiçbir zaman zihinsel dev-
rimi ya am yor ve kendisini de tirmiyor. Kapitalist sisteme kar
kendisini çözüm gücü yapm yor. Kimileri bilerek, kimileri de bilme-
yerek bunu yap yor. Sistem sürekli sald  haz rl ndad r, etkileye-
rek tahribatlar ya atmak istiyor. Bu nedenle güçlenmezsek, kendi-
mizde de imi süreklile tirmezsek, sisteme kar  mücadele gücünü
kendimizde olu turamay z.

Sistem güçlüdür, tüm imkânlar  kullan yor. Alternatifi kar -
nda sürekli güç olu turuyor. Toplumsall  tahrip ediyor. Demok-

rasi zeminini, demokratik komünal de erleri tahrip ediyor. Bu ne-
denle güçsüz olan sistemin hizmetine girer. Sistemin hizmetine gir-
mek istemeyen daima kendini yenileyecek ve güç haline getirecek-
tir.

Önder APO ilk savunmas nda Kürt sorununun hangi yolla çözü-
lebilece ini esas ald . Önderli in kendini savunacak imkânlar  yoktu.
Tam tersine Önderli i küçük dü üren bir ortam söz konusuydu. Ti-
yatro ortam  haz rlanm . Amaçlar  da Önderli i bu tiyatroda oy-
natmakt . Önderlik bu oyuna gelmedi. Önderlik, tiyatroda kendisine
biçilen rolü oynamad . Bu yüzden Önderlik savunma yapmad  ve so-
run bu yolla çözülür, dedi. Türkiye Cumhuriyeti nas l demokratikle-
ecek ve Kürt sorunu nas l çözülecek gibi konular  esas ald . “E er

Kürt sorunu çözüme kavu mazsa, demokratik cumhuriyet de ol-
maz.” Önderlik ilk savunmas nda bunu söyledi. Türkiye’nin ve Kürt-
lerin menfaatlerini öne ç kard . Önder APO devleti, Türk halk , ha-
reketi ve Kürt halk  çözüm yoluna çekmek istedi. Önderli in ilk sa-
vunmas  bu konular  i lemektedir.

Önderlik esas savunmas  A HM’le geli tirdi. Direni iyle komp-
locular n oyunlar  bo a ç kard . mkâns zl k ortam nda imkânlar
yaratarak savunmas  yapt . A HM Savunmas , Önderli in komplo
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kar ndaki duru unu ifade ediyor. Bu yüzden Önderlik savunma-
nda sistemi çözümledi. Ayn  zamanda yeni savunmas n teorik

temellerini olu turdu. Orada devlet sistemiyle ekillenen paradig-
may  ele tirdi. Devlet ve iktidar  esas alan sosyalist paradigmay
cesaretli, derin ve radikal bir ekilde ele tirdi. Var olan paradigmay ,
zihniyeti ele tirdi. Bu yüzden yeni savunman n temellerini att .

HM Savunmas  böylesi bir görevi yerine getirmi  oluyordu. deo-
lojik, teorik ve felsefik çabalar ortaya konuldu. Önder APO bu for-
masyon üzerinden Özgür nsan Savunmas ’n  yapt . Hedefinde özgür
insan  geli tirme, bunun üzerinden de özgür bir toplum yaratma
vard . A HM’den sonra Özgür nsan Savunmas ’n  yapmas , Önder
APO’nun hedefleriyle ba lant  bir durumdur. Önder APO’nun hede-
finde özgür bir insan ve bunun üzerinden özgür bir toplum yaratma
vard r. Tabii bu da özgür bir ya amla mümkün olabilir. Özgür ya am
ancak zihniyetle mümkün olabilir. Önder APO Atina Savunmas ’nda,
ayn  zamanda örgütün iskeletini olu turmu  oluyordu. Bunun ideo-
loji ve felsefesi haz rlanm  oluyordu. Fakat daha içeri ini doldur-
mam . E er dikkat edilirse, Önder APO hamle üstüne hamle yap -
yordu. Önder APO daha sonra Bir Halk  Savunmak adl  eserini yaza-
cakt . Burada Özgür nsan Savunmas ’n  geli tirdi. Önder APO

HM’de atm  oldu u ad mlar , Bir Halk  Savunmak adl  eserinde
derinle tirdi. Ayn  zamanda Atina Savunmas ’nda da, örgüt konu-
sunda atm  oldu u ad mlar  yeni savunmayla tamamlam  oluyor-
du. Önderlik hem ideoloji ve felsefede, hem de örgütsel ve siyasi
olarak sistemini geli tirdi. Daha sonraki görü me notlar  da bunu
tamamlar nitelikteydi.

Önderlik KCK sistemini 2005 Newroz’unda ilan etti. Ne zaman ki
sistemini tamamlad , o zaman ilan etti. Newroz, Kürtler için tarihi
bir gündür. Önderlikte tarih ile ili ki kurma esast r. Önderlikte ta-
rihle kopuklu u göremezsiniz. Önderlik bugünü bile tarihle ili ki-
lendirir. Bugünü tarih ve gelecekle ba lant land r. Önderli in çö-
zümlemelerinde bunu görebilirsiniz. Bu yüzden sistemini Newroz-
da ilan etti. Newroz Kürtler için yeni bir tarih anlam na geliyor. Ön-
derli in geli tirdi i sistem de yeni bir sistemdir, bu yüzden böyle bir
günde ilan edilmesi anlaml r. Newroz da yeni bir günü, özgürlü ü
ifade ediyor. Önderlik, sistemini daha önceden ilan etmemesinin
nedeni, sistemini tüm yönleriyle netle tirmi  olmamas ndan kay-
nakl yd . Sistemin ilan edilmesi, netle me sa land ktan sonra ger-



79

çekle ti. Önderlik olu turdu u sistemin bayra  da belirledi. Bu-
nun önderli ini de erefle üstlenece ini belirtti.

Önder APO’yu esas alan, bu gerçekleri iyi anlamak zorundad r.
Bir eyler geli tirip sorumlulu unu üstlenmemek olmaz. Birçok
arkada z ad m at yor, bu konuda pratik geli tiriyor, fakat bunun
sorumlulu unu üstlenmiyor. yi oldu mu üstleniyor, iyi olmad  m
yan na bile yakla yor. “Buna neden olan benim” demiyor, yani so-
rumluluk üstlenmiyor. Çünkü sorumlulu u ya ama yok. Hâlbuki Ön-
derlikte sorumlu ya ama çok önemlidir. Önderlik dendi inde, akla
ilk gelen sorumluluktur. Önderlikte bir saniye bile sorumsuz ya a-
ma yoktur. Önderli in arkada m diyor, fakat sorumlu bir ya ama
sahip de il, sorumsuzlu u ya yor. Bu ters bir durumdur. Ters olan
bu durumu kald rmak gerekir. Önderlik ile arkada k bizden so-
rumlu olmam  istiyor. Önderli in tarz nda, yerine getirilemeyecek
sorumluluklar  üslenme yoktur. Sorumluluk ald  m  da, ne yap p
edip o i in sorumluluklar  yerine getirecektir. Biz ise yerine geti-
remeyece imiz sorumluluklar  üstleniyoruz. Var olan sorumlulu-

umuzu bile yerine getirmiyoruz ve bunlar n hepsini de normal
görüyoruz. Gerçekli imiz budur. Önder APO ile arkada k böyle
olmaz. Bu sahte bir arkada kt r. Sahte arkada k Önderli i mra-

’ya götürdü. Demek ki arkada k bu de ildir. Ba k bu de ildir.
Bunu iyi anlamam z gerekir.

Önderlik u an bile savunmas  haz rl yor. Bir Halk  Savunmak
adl  eserinden sonra haz rlad  savunmalardan dördü daha elimize
ula , bir savunman n yaz na da halen devam ediyor. Önderlik,
“art k savunma yazamayaca m” dedi. Önderlik dü ünsel yo unla -
malar nda zirveye ula . “E er imkan bulursam daha fark eyler
yazaca m” dedi. “Hareketin daha farkl  ihtiyaçlar  var, bunlar üze-
rinde duraca m” dedi. Önderlik bu savunma ile zihniyetinde tam
bir netle meyi ve derinle meyi sa lad . Bu sefer de bunun pratik
yönünü tamamlamak isteyecek. Önderlik ilkin “Kürdistan Devrimi-
nin Yolu” manifestosunu yazd , daha sonra bunun aç na yönelik
çal malar içine girdi. Hareket ve kadro için pratikte laz m olan
geli tirdi. Kadro ve hareketin ihtiyac  böyle kar lad . Önderlik
yeni savunmas nda, “yeni paradigman n son manifestosudur” dedi.
smini de “Demokratik Komünal Manifesto” koydu. deoloji, teori ve

felsefe konusunda yapm  oldu u çözümlemelerle bunlar  tamaml -
yor.
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Önderlik bundan sonra kadro ve halk n daha farkl  ihtiyaçlar
üzerinde duraca  belirtti. mkân bulursa bu konularda aç mlar
gerçekle tirecektir. Önderlik ayn  zamanda “parti, kadro, ayd nlar
bu manifestoyu geli tirmeli, aç  yapmal ” dedi. E er Önderlik
imkân bulursa aç  yapacakt r, ama imkân bulamayabilir, çün-
kü ko ullar oldukça yetersizdir. Bu yüzden parti, kadro ve ayd nla-

n bu manifestonun aç  yapmalar  gerekir. Zaten Önderlik de
bunu diyor.

Önderlik son savunmas yla dü üncede patlama yaratt . Önderlik
bu savunmas nda daha çok sosyal bilimler ve felsefe üzerinde dur-
du. Sosyal bilimler ve felsefedeki çarp tmalar  düzeltmek için büyük
bir çaba içerisine girdi. Kadro ve örgütün bu konuda zay fl klar ya-
ad  gördü. Zay fl  ortadan kald rabilmek için de, a rl  fel-

sefe ve sosyal bilimlere verdi. Bu yüzden “Özgürlük Sosyolojisi” sa-
vunmas  geli tirdi. Marks, Engels ve Lenin’in de haz rlad klar  öz-
gürlük sosyolojisidir. Ama içeri inde özgürlük kadar kölelik de var-

r. Nedeni, devlet ve iktidard r.
Önderlik sosyoloji biliminde de devrim yaratt . Daha öncesinden

de devrimler gerçekle tirmi ti. Kad n konusunda ve psikolojide
devrimler gerçekle tirmi ti. Bunlar  ben söylemiyorum, bizim d -

zdakiler söylüyor. Önderlik imdi de sosyoloji biliminde devrim
yapt . Bu devrim daha büyük bir devrimdir.

Önderlik üçüncü do la, geli tirdi i paradigma üzerinden “ön-
derlik” ve “partile meyi” tan mlad . Önderlik ve partile meye yeni
bir anlay  kazand rd . Önder APO’nun “önderlik” anlay , tümüyle
alt toplumu ve ezilen kesimleri esas al r. Ezilenlerin demokratik du-
ru unu temsil eden bir önderliktir. Do al bir önderliktir. Önder APO
‘do al önder’e biçilen çarp tma ve sapt rmalar  ortadan kald rarak,
‘do al önder’i yeniden gerçekli ine kavu turdu. Yani do all na
kavu turdu. ktidar n, sömürgecili in ve köleli in elinden kurtard .
Buna ba  olarak, örgüt konusunda da olu turulan çarp tma ve sap-

rmalar  düzeltti. Örgütü de bu temel üzerinden geli tirdi. Buna da;
“yeniden in a” dedi. PKK’nin yeniden in a çal malar  yeni paradig-
ma üzerinden geli me gösterdi. PKK, yeniden in a çal malar yla
eski paradigmay  terk etti. Yeni paradigmayla da özüne kavu tu.
PKK, eski paradigman n ürünü olan devlet ve iktidar zihniyetinden
kendisini ar nd rd .
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Önder APO’da Zihniyet, Tarz, Üslup Ve Tempo
Zihniyet devriminde amaçlanan demokratik sistemdir. Demok-

ratik sistem toplumu, “demokratik, ekolojik, cinsiyet özgürlükçü
toplum” paradigmas yla temellendirir. Önderlik KCK sistemini bu
ilkeler do rultusunda uyarlad  ve buna “Demokratik Konfedera-
lizm” dedi. Önderlik vermi  oldu u mücadeleyle demokratik uygar-

k, sosyalist uygarl k ve alt toplumun, ezilen kesimlerin önderli ini
yaratt . Bunlar n hepsi üçüncü do un ürünüdür. Bu do , içinde
ya ad z sürece tekabül ediyor. imdi de Önderli in tarz  üze-
rinde duraca z.

Öncelikle tarz n ne oldu unu bilmek gerekir. Tarz, örgütlenme
ve pratikle medir. Kendini hedefe göre örgütleme ve bunu prati e
geçirmedir. Bu yüzden tarz, hedefe kilitlenme noktas nda örgütlen-
me ve pratikle medir. Tarz ba armay  ve ba armamay  ifade eder.
Ba ar  da, kaybetmeyi de getiren tarzd r. Yanl  bir tarz insana
kaybettirir, do ru tarz ise kazand r. Ba ar  için ‘do ru bir dü ün-
ceye’ sahip olmak önemlidir. Fakat bu tek ba na yeterli de ildir.
Zihniyet ne kadar do ru olursa olsun, e er tarz zihniyet do rultu-
sunda örgütlenmemi se ba ar  elde edilemez. Yanl  olan tarz, zih-
niyeti güçsüzle tirir. Bu yüzden zihniyet ne kadar önemliyse, tarz da
o kadar önemlidir. Zihniyet ve tarz n birbirini tamamlamas artt r.
Birbirini tamamlamayan zihniyet ve tarz sonuç alamaz. Tarz, her
zaman için zihniyete hizmet etmelidir. Tarz, zihniyete göre kendisi-
ni ekillendirmezse ya ayamaz.

Tempo nedir? Tempo, yürümü  oldu un sürattir. Çal ma süra-
tidir, hedefe ula madaki sürattir. Ne kadar zamanda hedefe ula la-
ca  ifade eder. Zaman  belirler, bir de h  tayin eder. Tarz
nas l ki ba armay  ve kaybetmeyi tayin ediyorsa, ayn  biçimde tem-
po da ba arma ve kaybetmeyi tayin eder. Tempo daima hedefe ve
amaca hizmet etmelidir. Önümüze koymu  oldu umuz hedefin ne
kadar zamanda yap laca  belirlemek ve ona göre çal mak önem-
lidir. Mücadele ve çal ma buna göre olmal r. Bir y lda yap lmas
gereken çal may  be  y lda yapmak kaybettirir. Bu yüzden at lacak
ad mlar zaman nda olmal r. Elde edece in sonuçlar da hedefe göre
olmal r. Bu ba lamda tempo çok önemlidir.

Üslup nedir? Ya am tarz r, hitabettir, yakla md r. Nas l ki
tempo ba armay  ve kaybetmeyi belirliyorsa, üslup da ba armay  ve
kaybetmeyi belirler. Do ru bir üslup ba ar ya hizmet eder. Yanl
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üslup ise, daima kaybetmeye mahkûmdur. Üslup birçok arkada n
anlad  gibi sadece konu ma de ildir. Konu ma ve hitabet, üslup
içerisindedir. Fakat üslup bunlar  bar nd rd  gibi, daha da kapsam-

r. Üslup ya am tarz r, sorunlara yakla m tarz  ve onun dilidir.
Üslubun do ru anla lmas  ancak böyle olabilir.

Tempo ve üslup, tarz n bir parças r. Tempo ve üslubun tarza
göre olmas  gerekir. Yoksa tarz sonuç alamaz. Tarz, tempo ve üslu-
bun birbirini tamamlamas artt r. Bunlar birbirilerinin tamamlaya-

r. Tüm bunlara tarz deniliyor. Tarz dendi inde, akla üslup ve
tempo gelir. Sonuç almak ki iden do ru bir zihniyet ister. Zihniyet
do ru olmazsa, yani ideoloji ve felsefe do ru olmazsa, hiçbir zaman
sonuç al namaz. Fakat bunun da tek ba na belirleyen oldu unu
söyleyemeyiz. Felsefe ve ideoloji kadar, tempo ve üslubun, yani tar-

n da do ru seçilmi  olmas  gerekir. Yoksa do ru sonuçlar elde
etmek mümkün olmayacakt r. Demek ki ba armak için zihniyet ka-
dar do ru tarz, tempo ve üsluba da ihtiyaç vard r. Zihniyet do ru;
tarz, tempo ve üslup eksik ise, zihniyet, yani ideoloji ve felsefen bo a

km  olur. Zihniyeti k ymetli yapan tarzd r. Onu pratikte, ya amda
güç haline getiren tarzd r. Bu yüzden tarz önemlidir.

Önderlikte üslup etkileyicidir, çekicidir. Önderli in benimsemi
oldu u üslup budur. nsanlara ve sorunlara yakla nda etkili ol-
may  esas al r. Hitab , üslubunu ve ya am  sonuç almaya göre
belirler. Bu yüzden Önderli in üslubu, sanatkârca bir üsluptur. Bu
üslupta sanatç n ince özellikleri vard r. Bu yüzden sonuç almak,
Önderli i esas almakla mümkündür. Önderlik sonuç alma noktas n-
da çok dikkatli davran r. Ya am , yakla , her eyini ona göre
düzenler ki, sonuç alabilsin. Önder APO konu tu u her insanda ku -
kusuz etki b rakm r. Çocuk, kad n, ya  veya genç, fark etmez,
Önder APO konu tu u her ya tan insan  etkile mi tir. E er Önder
APO üslubuna dikkat etmeseydi, üslubu çekici ve etkileyici olma-
sayd , Suriye Devleti’ni etkileyebilir miydi? Do ru üslubun d nda
mümkün de ildi. Üslubuyla Suriye Devleti’ni etkiledi. Ya am yla,
yakla yla, üslubuyla etkiledi. Kendisini Suriye Devleti’ne böyle
kabul ettirdi. Biz de ise üsluba dikkat etme hiç yok. Özellikle de baz
arkada lar, üsluplar na hiç dikkat etmiyorlar. Bu yüzden sonuç ala-

yorlar. Kaybediyorlar. Hatta üsluplar yla sorun kayna  oluyorlar,
tepki topluyorlar. Var olan sorunlar yetmiyormu  gibi, bir de sorun-
lara yeni sorunlar ekliyorlar. Tabii ki bu durum, üslupta ciddi sorun-
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lar n ya and  gösteriyor. Halk içinde derler ya, “Tatl  dil y lan
deli inden ç kar r”. Baz  arkada lar z bu özdeyi i yanl  anlayarak

erbetçi’ davran yor. Hiç kimse erbetçi olmamal r. erbetçilik
ba ka bir eydir, do ru olmayan bir üsluptur, kirli bir üsluptur. er-
betçilik, herkesi idare etme, ki ilere göre yakla m sergileme, birini

rmama, tepkiler geli mesin diye kar dakine bir ey söylememe,
“ne yap yorsa yaps n” tutumuna girmedir. Örgütün yetkisini iste e
göre kullanmak erbetçiliktir, do ru olmayan bir üsluptur. Do ru
üslup, ki iyi çözüm gücü yapan, çözüm gücü yaparak ad m att ran-

r. Hareketin militanlar  bu üslubu esas alacakt r. erbetçili i, ida-
recili i de il. Önderlikte erbetçilik anlay  yoktur, olmas  öümkün
de de ildir. Önderlik insanlar erbetçilik yapmadan etkiledi.

Üslup; moral, inanç ve güven yarat yorsa, do ru bir üsluptur.
Bunu geli tirmeyen, da lma ve tasfiyeye güç veren yanl  üsluptur.
Yanl  olan Önderli in ve hareketin üslubu de ildir. Fakat içimizde
çok büyük bir üslupsuzluk ya an yor. Üslubumuz ‘ac  biber’den
farkl  de il. nsanlar kar nda kullan lan üslup bu oluyor. Bizim
olmayan bu üslup ne moral, ne inanç, ne de güven b rak r. Bu üslubu
kullanan, sonra da “ben do ruyum” diyenler var. ne gibi olmak,
dikenini etraf na f rlatmak do ru de ildir. Hareketin üslubu bu de-

ildir. Hareketin üslubunu esas alan çözüm gücü olur, herkes onu
sever ve onunla yürümek ister. Sevilmeyenler, çözüm gücü olama-
yan ve dikenini her tarafa f rlatanlard r. Ac  biber gibidirler. Kimse
onlara yakla mak istemez. erbetçi insanlarda oldu u gibi, böylele-
rinde de olumsuz etki b rakma söz konusudur. Hareketin üslubu
Önderli in üslubudur. Bu yüzden herkesin ölçü alaca  üslup, Ön-
derli in üslubudur. nsanlar  kaç rtmamak için ya am za, yakla -

za ve konu malar za dikkat etmemiz gerekir. Yoksa bizde
moralsizli i görerek kaçarlar. nsanlar n geli imlerini esas almak ve
onlar  çözüm gücü yapmak için çal mak artt r. Hareketin üslubu
budur.

Tempo düzeyi olarak esas alaca z Önderliktir. Bu nedenle
Önderlik gibi zaman nda ad m atmam z gerekir. Ad mlar belirlenen
hedefe göre at lmal r. Hiç kimse kendine göre, keyfi yakla amaz.
nsanlara kaybettiren budur. Hedefi zaman nda gerçekle tirmek,

ba ar  beraberinde getirir. Tersi durum kaybettirir. Kay p büyük
de olsa, küçük de olsa sonuç olarak kaybetmeye mahkûm olunur.
Her eyin zaman nda güzel oldu u bo una söylenmemi tir. Devrim-
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cilikte sonuç alabilmek için zaman nda hareket etmek, çal mak ve
bunun üzerinden ad m atmak artt r. Pratikte birçok ey ortaya ç -

yor. Mesela baz lar  hantald r, keyfidir, kendine göredir, ilkesizdir.
Kendisi için de, “böyle de olur” diyebiliyor. Yani bugün de olabilir,
yar n da, hatta olmasa da olur. Bunlar arkada larda ya anan bir
durumdur. “Bugün yap lmas  gereken bir i i, bir hafta sonra da ya-
pabilirim, bir ey olmaz” diyerek, hedefler geçi tiriliyor. Böyle bir
anlay  hâkim. Mesela bir eyleme gitmeden önce, eylemin ne zaman
ba layaca  ve ne zaman bitece i planlan r. Fakat eyleme kendine
göre, disiplinsiz yakla ld  için ya harekete geçilmez, ya da geç
hareket edilir ve dü man hareketlili i fark eder. Bu yüzden de sonuç
al namaz. Bu nedenle tempo çok önemlidir. Hâlbuki Önderlikte
tempo çok h zl r. Önderlik zaman nda ve süratli ad m atar. Önder-
li in sonuç almas  bundand r. Dü man  bo a ç karan tempo da bu-
dur. Önderli in mücadelesi bunu gerektiriyor. Önderli in temposu
daima dü man n önündedir. Dü man n, Önderli in gerisinde olmas
da kayna  buradan al r. Dü man n Önderli in gerisinde kalmas ,
inisiyatifin de Önderli in elinde olmas  beraberinde getirmi tir.
nisiyatifi elinde tutanlar n temposu daima h zl r. Zaman nda ve

hedefine göre hareket eden insanlar inisiyatiflidir. Bu tür insanlarda
kararl k düzeyi de yüksektir. Fakat zaman nda ve hedefine göre
ad m atmayanda inisiyatif çok zay ft r. nisiyatifi zay f olan n, karar
ve sonuç alma düzeyi de zay f olur. Ki iyi inisiyatif ve kararl  k lan
tempodur. Zaman nda ve hedefine göre ad m atmayan inisiyatifsiz-
dir, karars zd r, pratikle emez, ba ar  elde edemez. Bu nedenle kay-
betmeye mahkûm oldu u gibi, örgüte de kaybettirecektir.

Önderli e, PKK’ye kat m sadece Önderli in ideolojisine ve fel-
sefesine kat lmak de ildir, bunun yan nda tarza da kat lmak artt r.
“Sadece ideoloji ve felsefeye kat yorum” diyen ve tarza kat lmayan,
Önderli e de kat lmam  olur. Harekete kat m, Önderli e kat m-

r. Geçmi te böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Hepimiz Ön-
derli e kat yoruz. Bu hareket Önderli in hareketidir. Nas l ki pey-
gamber hareketlerine kat lanlar, o peygamberin ideoloji, felsefe ve
ya am na kat yorsa, ayn  kat  PKK için de dü ünmek gerekir.
PKK’ye kat lan Önderli in zihniyetine, tarz na, temposuna ve üslu-
buna kat lmak zorundad r. Peygamber hareketi gibidir. Önderli e
kat lmak demek, PKK’ye kat lmak demektir. te hareket kuruldu,
sonradan da bir önder ortaya ç kt  de il. PKK daha ba ndan “Ön-
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derlik Hareketi” olarak ortaya ç kt . Tüm ekillenmesi bu temelde-
dir. Bu yüzden kat m, Önderli e kat md r. PKK’ye kat m, Önder
APO’ya kat md r. Bu nedenle PKK gerçe ine kat lan, Önderlik ger-
çe ine kat lm  olur. Önderli e kat lmak, her yönüyle Önderlik ger-
çe ini ya amak anlam na gelir. Hiç kimsenin salt bir yönü esas ala-
rak kat  söz konusu olamaz. Böylesi bir kat m, ‘orta yolcu’ bir
kat m olur. Orta yolculuk, sistemi ya amak ve ya atmakt r. Orta
yolcu kat n Önderlikle hiçbir alakas  yoktur.

Baz lar , Önderlik gerçe inde kendine göre olan yanlar  benim-
seyerek “ben Önderli e ve PKK’ye kat ld m” diyebiliyor. Sadece
kendine göre olan yanlara kat larak “ben Önderli e kat yorum”
denemez. Böyle insanlar n ya am  oldu u ki ilik yap lanmas  ikili
karaktere sahiptir. Biri Önderlik ki ili idir, di eri de sistem ki ili i.
Pratiklerinde de ortaya ç kan orta yolculuktur. Hem dü mana, hem
de partiye hizmet ederler. En sonunda da hareketten koparak ihane-
te giderler. Ya anan pratiklerden bunu rahatl kla ç karabiliriz. Do -
ru bir kat n gerçekle ebilmesi için, tüm yönleriyle Önderlik ger-
çe ini esas almam z artt r. Do ru kat m böyle olur. Kat mda Ön-
derli in ideoloji, felsefe ve tarz  benimsemeliyiz.

deoloji ve felsefeye kat p, tarza kat lmayanlar var. Baz lar  da
tarza kat p, Önderli in zihniyetine kat lmaz. Unutmamak gerekir
ki, ideoloji ve felsefeye kat lmayanlar geveze olur. Tarza kat lmayan-
lar n sonu ise çeteciliktir. PKK’de orta yolculuk yani memurluk ve
çetecili in ortaya ç kmas , kayna  do ru olmayan kat m biçimle-
rinden al r. Elbette bunun tarihsel ve toplumsal nedenleri de var.
Do ru bir kat m da olmad  m , ortaya ç kan sonuç bu olur. Hem
zihniyete hem de tarza do ru bir kat m olmazsa, toplum içindeki
insandan fark z olmaz. Kat n böylesi çok tehlikelidir. PKK’ye
tehlike ya atan, tahribatlara neden olan, kay plar  ya atan ve dü -
man  umutland ran da budur. Çünkü kat m tam de ildir. Toplum-
daki insanlar kendilerine göre olan , ho lar na gideni kabul eder,
be enmediklerini ise kabul etmez ve kat lmazlar. Bizim militanlar -

zda da a rl kl  olarak ya anan budur. Bu nedir? Sistem ya am
örgütün ya am  haline getirme, örgüt içinde toplumu ya amad r.
çimizdeki tasfiyenin geli imi de böyle ba lam r.

Dü man Kürt toplumsalla mas  da tm  ve parçalam . Kürt
toplumunu takatsiz ve kendine güvensiz b rakm . Kürt toplumun-
da bunlar n etkilerini halen de görebiliriz. Dü man n sald lar  art
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, Kürt insan ndaki takatsizlik ve güvensizlik olgusu kendisini gös-
terir. Tasfiyecilik böyle bir zeminde geli me göstermi tir. E er ideo-
lojik ve örgütsel mücadele güçlü verilmez, ele tiri ve özele tiri süre-
ci tüm boyutlar yla ya anmazsa tasfiyecili in önüne geçilemez. Bu
nedenle kat mda kendine göre de il, Önderlik gerçe ine göre kat -

m artt r.
Militan arts z-ko ulsuz kat lmak zorundad r. Önderli i ya amak

ve ya atmak, ancak böyle olabilir. Örne in Önderli e zihniyet boyu-
tunda kat lan biri, konu tu unda partili gibi konu ur, “iyi arkada -

r” dersin. Fakat kat  sadece zihniyetle s rl  kalmas , tarz ola-
rak Önderli e kat lmamas , farkl  bir ki ili i aç a ç kar r. Bunun
varaca  yer de çeteciliktir. Partililikle de hiçbir alakas  yoktur. Sis-
tem insan ndan fark  olmaz. Kat mda sadece tarz  esas alanlar,
çal klar nda her i i yaparlar, fedakârd rlar, fakat söz konusu zih-
niyet oldu mu, kar za bir a a, bir bey ç verir. Do ru olan kat -

m, hem zihniyet hem de tarza kat md r. Yani Önderli in zihniye-
tine, örgütüne ve prati ine kat lmak. Prati in örgütün hizmetine
girmesi, do ru bir kat mla mümkün olabilir.

Önder APO, deoloji Ve Örgütün Gücünü Birle tirendir
Önder APO’da ideoloji ve felsefeye verilen önem kadar, örgüte

de önem verilir. Önder APO hiçbir zaman ideoloji ya da örgütü tek
ba na esas almaz. Önder APO, gücünü ideoloji ve örgütün bile i-
minden al r. Çal malar  da bu bile imin aç a ç kard  güç ile yü-
rütür. deoloji ve örgüt gücünü birle tirmeden sorunlar  çözüme ka-
vu turmak mümkün de ildir. Hiçbir gücün Önderlik kar nda du-
ramamas  ve sonuç alamamas  bundand r. Yalç n Küçük görü meler
için Önderlik sahas na gitmi ti. Yalç n Küçük Önderli e; “ deoloji ve
örgütün gücünü birle tirerek güç haline geliyorsun” diyordu. Önder-
lik de, “Do ru söylüyorsun, gücümü ideoloji ve örgütün birle imin-
den al yorum” diye cevap vermi ti.

deoloji ve örgütü birlikte ele almak ki iyi güç yapar. Bu yüzden
her militan n esas alaca  bu olmal r. Örgütsel ve siyasi sorunlar n
çözümü de, bu bile imin gücünde yatar. Bunun d nda olanlar, so-
runlar  çözmeyi bir tarafa b rak n, var olan sorunlar n bile alt ndan
kalkamayacaklard r. Baz  arkada lar, Önderli in sadece ideoloji ve
felsefeyi önemli gördü ünü san yor. Bu yanl r. Önderlikte örgüt
de ideoloji kadar önemlidir. Önderlik örgütsel sorunlar  Kürt insa-
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na kavratabilmek için; “Annemle oynarsan z belki bunu kabul
edebilirim, ama örgütle oynarsan z asla kabul etmem” dedi ini bili-
yoruz, çözümlemelerde de geçer. Önderlikte ana, her eyin merke-
zidir. Anadan daha önemli bir ey yoktur. nsanl n sorunlar
kad n özgürlü üyle çözüme kavu turmak istiyor. Anaya bu kadar
önem veriyor. Anaya bu kadar önem veren bir Önderlik, “anamla
oynarsan z belki kabul ederim, ama örgütle oynarsan z asla kabul
etmem” diyor. Burada örgütün, Kürt insan  için ne kadar önemli
oldu u gerçe i ortaya ç yor. Çünkü Kürt insan n tüm kazan mla-

 örgüt ile elde edilmi tir. Kazan mlar n ba ka türlü elde edilmesi
mümkün de ildir.

Kürdistan, dü man taraf ndan parça parça edilmi ti, Kürt ve
Kürdistan ad na bir ey ortada kalmam , böylesi bir ortamda Kürt
de erlerini yeniden gün yüzüne ç karan örgüt oldu. Bugün Kürtlerin
durumunu göz önüne ald zda, örgütün Kürtler aç ndan ne
anlam ifade etti ini görebiliriz. Önderli in bu konuda a r konu ma-

n nedeni, bunlar  Kürt insan na kavratma mücadelesinde olma-
ndand r. Önder APO, “ben örgütün bir sava m” dedi. Yani ör-

güt çizgisinde taviz vermeyecek, olumsuz geli meler kar nda “bir
ey olmaz” felsefesiyle hareket etmeyecektir. Önderlik örgüt konu-

sunda oldukça hassast r. deoloji ve felsefeler kendi örgütlerini kur-
duklar nda, kendilerini örgütleriyle örgütlediklerinde ayakta kala-
bilme ans na sahip olabilirler. Bunun d nda ne bir ideoloji, ne de
yürütülen siyasetin kendisini var edebilmesi mümkün de ildir. de-
oloji ve siyasetin kaderini belirleyen örgüttür. Örgütün de kaderini
tayin eden militanlar r. Örgüt militanlarla kurulur. Militan ekil-
lendiren ilkeler ayn  zamanda örgütün ilkeleridir. Bu yüzden hare-
ketin militanlar  ideolojiyi ne kadar esas al yorlarsa, örgütü de o
düzeyde esas almak zorundad rlar.

Kürdistan’da partile mede ad m atmak, toplumsalla mada ve in-
sanla mada ad m atmakt r. Bunun d nda Kürdistan’da ne toplum-
salla ma, ne de insanla ma mümkün de ildir. Tek yol partile me ve
örgütlenmeden geçer. Partile mede ne kadar ad m at rsa, insanla -
ma ve toplumsalla mada da o kadar ad m at lm  olur. Bu nedenle
insan olu unu ve toplumsall  kaybetmek istemeyen birinin, ala-
ca  ölçü, örgüt ve örgütlenme olacakt r. Kendisini örgütleyecek,
içinde bulundu u örgütün zay f kalmas na ya da zay flamas na engel
olacakt r. Örgüt çal mas , örgütlü insanlar n i idir. Örgüt insan ,
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kendisini örgütleyendir. Böylelerine örgüt insan  denilir. Sadece
fiziki olarak örgüt içinde kalanlar, örgüt insan  olamaz. Ne zaman ki
örgütün gerçekleriyle kendilerini örgütlerlerse, o zaman örgüt insa-

 ve örgütün militan  olurlar. Birçok arkada  sadece örgüt içinde
yer alarak “ben örgüt insan m” diyebiliyor. Bu biçimiyle örgüt
insan  olunmaz. Örgüt içinde yer almak, örgüt insan  olabilmek için
ki iye sunulmu  bir imkând r. Örgüte kat lan her insan n bu imkân-
dan faydalanmas  söz konusudur. Örgüt insan  olup olmayaca
belirleyecek olan, ki inin çal mas  ve mücadelesidir. Örgüt gerçe-

iyle bütünle meden örgüt insan  olunmaz. Yoksa örgüt içinde fiziki
kalmaktan öteye gidilemez. Örgüt içinde ekli kalan, daima zarar
verir ve kay plara neden olur. Böyle insanlar n sonlar  da ihanettir.
Bu nedenle ihaneti ya amamak için örgütle bütünle mek gerekir.
Örgüt ile birle en örgüt insan  olur, çal mas  da örgütün çal mas
olur. Böyle olmazsa yap lan çal ma örgüte ait olmayaca  gibi, hiz-
met de etmeyecektir, tam tersine örgüte zarar verecektir.

Örgüt konusunda bizde ya anan gerçeklik farkl r. Önderlik gibi
hassas de iliz. Örgüt konusunda dü ünme ve örgüt sava  geli -
tirme anlay ndan uza z. Hatta baz  yönleriyle örgütü tersten ya -
yoruz. Örgütsel bir ki ili e sahip olmamam z bu nedenledir. Sahip
olsak dahi güçlendiremiyoruz. Örgüt ahs zda sorunlar ya yor.
Örgütlü olmayan biri zay fl a mahkûm oldu u için yapacak bir eyi
yoktur. Ne yap lacaksa, örgüt ve ideoloji ile yap lacakt r. Devrimci
olabilmek, örgüt ve ideolojide kendini geli tirmekle mümkündür.
Örgüt ve ideoloji ayn  zamanda çözüm gücü olabilmektir. Zafer ka-
zanmay  ve geli meyi belirleyecek olan da budur. PKK militanlar n
bunu iyi bilmesi gerekir. Militan n tüm gücü, ideolojisi ve örgütüdür.

Önderlik gerçe inde, dü ünmek ve yapmak ayr lmaz bir ikili gi-
bidir. Önderlikte “önce dü üneyim sonra yapay m, ya da önce yapa-

m sonra dü ünürüm” anlay  yoktur. Bu yüzden Önderlik, ya am-
da diyalekti i i lemeyi esas al r, hem de en yüksek düzeyde. Diya-
lekti i Önderlik gibi ya ama yediren çok fazla insan yoktur. Önder-
lik hem dü ünecek ve yapacak, hem de yapacak ve dü ünecektir. Bu
ikilili i birlikte ele almak kolay de ildir, fakat mümkün de ildir de
demiyoruz. Bu durumda bizde ya anan, “önce yapar m sonra dü ü-
nürüm, ya da dü ünürüm sonra yapar m” anlay r. kililikte birini
esas al p di erini erteliyoruz. Bu nedenle diyalekti i, zaman nda
ya amda uygulayam yor ve sonuç alam yoruz. Önderli in güçlü so-
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nuçlara ula mas n, diyalekti i ya amsalla rmas yla ba lant
vard r. Pratik ve teori bir olmak zorundad r. Dü ünce ve eylem, pra-
tik ve teoriyi birle tirmektir. Sonuç almak, pratik ve teoriyi birle -
tirmekle mümkün olabilir. Bunun d nda elde edilecek sonuç ya
yetersiz olur, ya da hiç olmaz.

Görev Ve Sorumlulu a Yakla m, Önder APO’ya Yakla md r
Önderlik sorumluluk ve görevlere ayr nt  ve çok titiz yakla r.

Bu konuda oldukça hassast r. Tümüyle kat  esas al r. Görevi kut-
sal görür. Kutsal olan insan  kirletmez. Fakat do ru yakla lmayan
kutsall n bizleri lanetli bir konuma sokma gücüne sahip oldu unu
bilmemiz gerekir. Kutsal n gereklerini yerine getirmemek, kutsall k
taraf ndan lanetlenmek için yeterlidir.

PKK’de görev ve sorumluluk kutsald r. PKK militanlar  kutsala
zarar vermemek ve laneti ya amamak için, görev ve sorumluluklara
çok hassas yakla mak, titiz davranmak durumundad rlar. Görev ve
sorumlulu un hakk  vermek gerekir. Parmak hesab yla görev
al nmaz. Parmak hesab yla görev alanlar n görevlerini yerine getir-
medikleri aç a ç km  bir gerçekliktir. Hareketin zarar gördü ü
noktalardan biri de budur. Hâlbuki Önderlik hiçbir zaman parmak
hesab yla görev almad . Bütün gücü ve birikimiyle kendisini katt .
Önderli in  görev  ve  sorumlulu a  yakla  bu  oldu u  için  güçlü
sonuçlar elde etti. Güçlü sonuçlar alamamam n nedenlerinden biri
de budur. Basit yakla yoruz, görevlerimizi zaman nda yerine ge-
tirmiyoruz, sorumluluklar za zaman nda sahip ç km yoruz…

Dü man n zihniyetimize yerle tirmi  oldu u bir felsefe vard r.
Nedir bu felsefe? “Bo  ver, bir ey olmaz, önemli de il, imdi de olur,
yar n da.” Bu felsefe, dü man n zihnimizde örmü  oldu u felsefedir.
Kürt’ün ölümünü getiren bu felsefeydi. Önderlik felsefesinde “bo
ver, bir ey olmaz” anlay  yoktur. Önderlik her eye bir anlam bi-
çer. Hiçbir olguya anlams z yakla maz. Savunmalar yla ‘anlam gü-
cü’nü daha da derinle tirdi. Anlam vermek ve anlam n gücüne ula -
mak, dedi. Önderlikte anlams z olan bir ey yoktur. Her eyin anlam
vard r. Bu nedenle sonuç almak, anlam vermekle mümkündür. An-
lam vermeden anlamak ve sonuç almak mümkün de ildir. Önderlik
felsefesinde anlams z olan yoktur, bo  ver yoktur, bir ey olmaz yok-
tur. PKK militanlar  ayr nt ya bile dikkat edecek. Görev ve sorumlu-
luklara yüzeysel yakla mayacak. Derinlikli, sanatç  edas yla yakla a-
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cak. Sanatç , eserine leke gelmesin diye tüm ayr nt lar  göz önünde
bulundurur ki, sanat  zarar görmesin, istedi i sonuca ula abilsin.
PKK militanlar  da, örgüte zarar vermemeleri için görev ve sorumlu-
luklara bir sanatç  gibi yakla mal rlar. Genel yakla mak, yüzeysel
yakla mak olmaz. Görev ve sorumlulu u tam anlayacak ve tüm ay-

nt lar  bileceksin. Bizde görev ve sorumlulu a kar  sergilenen
yakla m oldukça yüzeyseldir. Ayr nt lar na dikkat etmiyoruz. Bu
nedenle çok kaba ve sertiz. Belki baz  sonuçlar elde ediyoruz. Fakat
bunu da tesadüfî olarak alg lamak gerekir.

Arkada lar zda görev ve sorumluluklar  zaman nda yerine ge-
tirme yoktur. Varsa da çok azd r. Bu konu ile ilgili örnekler verebili-
riz. Mesela bu y l, HPG’de en iyi pratikler olarak kar za Bezelê,
Amed, Botan ve Dersim eylemleri ç yor. Fakat bunlar n hepsi de
yar md r. Hatta yar m bile de ildirler. Yap lan planlaman n üçte biri
kadar bile sonuç elde edilmemi tir. Nedeni, üstlenen görevin hak-

yla yerine getirilmemesidir. Ayr nt lara dikkat edilmemi , genel
yakla lm r. Bu nedenle de istenilen sonuç ortaya ç kmam r. Bu
büyük bir sorumsuzluktur. Birçok arkada zda ya anan sorumlu-
luk de il, tam tersine sorumsuzluktur. Arkada lar zdaki sorumlu-
luk aidiyeti oldukça zay ft r. Bu yüzden yüzeysel yakla ma, dikkat
etmeme ve kendini tam katmama gibi durumlar ya an yor. Hâlbuki
Önderlikte görev kutsald r. Önderlik lanetli olmamak için adeta
kendini eritiyor. Görev ve sorumlulu un hakk  veriyor. Görev ve
sorumlulu un hakk  vermek, görev ve sorumlulu u anlamakla
mümkündür. Arkada lar z “biz kendimizi çal malara kat yoruz,
fakat olursa da olur, olmazsa da olur” diyorlar. Yap lan çal malarda
srar yoktur. Bu görevi neden yerine getiremedim, zay f olan yanla-
m nelerdi, bunlar  nas l ortadan kald rabilirim? Bu gibi sorunlar

üzerinde çok fazla dü ünme ve ona göre pratik sahibi olma yoktur.
“Olduysa oldu, olmad ysa da b rak olmas n” anlay na sahip olan
arkada lar z var. Hatta genel olarak kendi tarz  böyle de er-
lendirebiliriz. Fakat Önderlik tarz  bu de ildir. Önderlik hakk
veremeyece i görevi üstlenmez. Bu nedenle görev alan ne yap p
edip ald  görevin hakk  vermek zorundad r. Buradan hareketle
u sorulara cevap vermek kaç lmaz olacakt r: Kendi tarz  ne

kadar sorguluyoruz? Üstlendi imiz görevi kutsal görüyor muyuz?
Sorumluluk düzeyimiz nedir? Ki inin kendini tan yabilmesi için, bu
sorularla sorgulamay  ya amas  gerekir.
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Genel olarak yüzeysel bir anlay a sahip olu umuz gerçekli i
ifade eder. Biraz zorland zda elimizdeki i i hemen b rak yoruz.
Zorluklar  a ma konusunda srarc  de iliz. Hatta birçok kadroyu
görev almas  için zorluyoruz. PKK’de görev ve sorumluluk üstlen-
mek zorla olmaz. Görev ve sorumluluk zora de il, gönüllülük esas -
na dayal  olmal r. E er baz  kadrolar n vicdan na b rak rsak,
sonuna kadar sorumsuz ya ayacaklar  gibi, görevler de orta yerde
kalacakt r. Görev almamak ya da ald  görevi yerine getirmemek
için ya bin bir türlü bahane uyduracak, ya da “tepkilerim vard r”
diyerek i in içinden s yr lmay  görev bilecektir. Görevden kaçmak
için elinden geleni yapacakt r. Bahaneler örgüt taraf ndan kabul
edilmese, bu sefer de gönülsüz bir ekilde göreve yakla acak ve al-

 görevi yerine getirmeyecektir. Hâlbuki PKK’de yer almak, ken-
dini sorumlu görmektir. Sorumlulu u en üst düzeyde ya amakt r.
Tüm görevlere kendini haz r konumda tutmakt r. Bu yüzden hiç
kimse “ben haz r de ilim” diyemez. E er haz r de ilsen PKK içinde
ne i in var? PKK’ye gelen, görevleri yerine getirmek için gelir.

PKK, ciddiyet ve sorumlulu un zirve yapt  yerdir. Sorumluluk
ve ciddiyet olmad  m , hiçbir ey olmaz. Sorumluluk duygusu ve
ciddiyeti olmayan insan n yapaca  bir ey olamaz. PKK militan
sorumluluk duygusuyla hareket ederek tüm görevlere haz r olmal -

r. Bir görev ç kt nda “ben haz r de ilim” dememelidir. Kadrola-
z her an için göreve haz r olursa, görevler hiçbir zaman ortada

kalmaz. Görevlere haz r olmayana, “sen örgüt içinde ne ar yorsun?”
deriz. Görevlere haz r olmayan arkada lar z varsa, onlar da der-
hal kendilerini her türlü göreve haz rlamal rlar. Görev reddedile-
mez. Partinin verdi i görevi reddetmek, partiyi reddetmektir. Parti
yürüyü ünü reddetmektir.

Partide bulundu um süre içinde, “ben göreve haz r de ilim” de-
medim. Partinin tüm görevlerini kutsal gördüm. Haz r olmad mda
da, kendimi haz r hale getirdim. Zaten partiye kat  amac m da
budur. Bu nedenle örgüte kat lan, örgütün ihtiyaçlar  kar lamak
zorundad r. Örgütsel ihtiyaçlar hareketin kadrosuyla kar lan r.
Örgüt d nda birileriyle de il. Annemin bu örgütün ihtiyaçlar
kar lama sorumlulu u yoktur. Çünkü annem, bu örgütün militan
de ildir. Bu yüzden can  isterse yapar, istemezse yapmaz. Fakat
örgütün militanlar  annem gibi yakla amaz. Örgütün militanlar  can
istedi inde yapan, istemedi inde yapmayan de ildir. Örgüt militan ,
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görev insan r. Örgüt ihtiyaç gördü mü kadronun önüne görev ko-
yar, militan da bunu yerine getirir. Hareketin militanlar  “ben haz r
de ilim, bu görev basit bir görevdir, bana bilmem ne dediler, bu
yüzden tepkiliyim, görev alamam” diyemez. Bu söylemler parti an-
lay na terstir. Partili biri bu konu malar  yapamaz. Fakat baz  ar-
kada lar z kendilerine göre olmad  m , “ben bu göreve haz r de i-
lim, ba ka biri yaps n” diyebiliyor. Ayn  zamanda kendilerini de par-
tili görüyorlar. Bu, parti içinde keyfiyeti, ciddiyetsizli i ve sorum-
suzlu u ya amak anlam na gelir. Parti ki ili inde keyfiyet olmaz.
Sorumluluk, disiplin ve ciddiyet olur. Görevleri yerine getirme olur.
PKK’de verilen görevi yerine getiren kutsal, getirmeyen lanetli olur.

Önderlikte ‘Anlamak Ve Eylem
Sahibi Olmak’ Sorumluluk Gere idir
Baz  arkada lar z “Önderli i anlam yoruz ya da anlamakta

zorlan yoruz” diyorlar. Hatta çok aç k bir ekilde, “ben Önderli i
anlam yorum” diyenler var. PKK militan  olacaks n, Önderli in ha-
reketi içinde yer alacaks n ve “ben Önderli i anlam yorum” diyecek-
sin! Madem Önderli i anlam yorsun, o zaman PKK’de ne i in var? Bu
nas l bir arkada kt r? Önderli in sahte arkada k dedi i budur.
Sahte arkada kta ikiyüzlülük vard r. Sorun anlamamayla ilintili
de ildir. Sorun anlama çabas  içinde olmamakt r. Baz lar n hesa-

na geldi mi Önderli i anl yor, hesab na gelmedi mi de anlam yor.
Daha do rusu anlamak istemiyor. Tabii bu durum aç k bir ekilde
dile getirilmiyor. Kendilerini biraz zorlamamak için “ben anlam yo-
rum” diyorlar. Rahata ve haz ra al klar  için bunu yap yorlar. Böy-
leleri, sistemdeyken ailelerinde her eyi haz r bulmu lar, daha sonra
partiye kat lm lar, bu nedenle partiden de kendilerine tüm imkân-
lar n haz r sunulmas  istiyorlar. Her eyin yemek ve su gibi haz r
olmas  istiyorlar. Partinin insanlara kazand rd  ki ilik bu de il-
dir. Hiç kimse bu biçimde Önderlikle arkada k yapamaz. Parti ki i-
li i, kadrolar ndan emek sahibi olmay  ister. Unutmamak gerekir ki
tüm kazan mlar eme in sonucudur. Bu nedenle Önderli i anlamak
isteyen, emek sahibi olmak zorundad r. Kimse kimseye haz r imkân-
lar sunmaz.

Önderli i anlamak isteyen anlar. Önderli i anlamayan, anlamak
istemedi inden anlam yordur. Önderli i anlamak istemeyen de,
Önderli e ve partiye kat lmak istemedi ini ifade etmi  olur. Önder-
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li i anlamak istemeyen partiye kat lamaz. Böyleleri çok rahat konu-
ur ve ne konu tuklar  bilmezler. E er Önderli i anlamak istemi-

yorsan PKK’de ne i in var? Önderli i anlamak istemeyip de partiye
kat lanlar ajand r. Hareket içerisinde tahribatlar yaratmaya gelmi -
tir. Bunun ba ka da anlam  yoktur. “Ben Önderli i anlam yorum”
diyen, bilerek ya da bilmeyerek dü man gerçe ini ya am  olur.
Dü man n zihniyetini, kültürünü, ahlak  ya am  olur. Bu tür in-
sanlar kand rma, inkârc k ve ikiyüzlülü ü esas al rlar. Kapitalist
moderniteyi ya ayan, sistemin ya am ndan kopmak istemeyen, bu
nedenle Önderli in sistemine girme çabas ndan uzak olan insanlar
ancak, “ben Önderli i anlam yorum” derler. Hem militan olacaks n
ve Önderli in arkada m diyeceksin, hem de “Önderli i anlam yo-
rum” diyerek kendi mecranda yol alacaks n! Bu büyük bir yaland r.
Halk n anlad  nas l oluyor da kadro anlam yor? Kürt ve Kürdis-
tanl  olmayan, parti e itimi görememi , partinin imkânlar ndan ya-
rarlanmam  olanlar bile Önderli i anl yor. Fakat hareketin militan-
lar  anlam yor! Mesela halk z çok fazla okur-yazar bir halk de il-
dir, parti e itimi de görmemi , fakat Önderli i anlama noktas nda
zorluk ya am yor ve gücü oran nda cevap da oluyor.

Elefteriya vard . Ne Kürt’tü ne de Kürdistanl . Yunanl  bir kad n-
. Kadro de ildi, parti e itimi de görmemi ti. Parti ve halk n

kendisine sunmu  oldu u herhangi bir imkân da yoktu. Buna ra -
men Önderlik için bedenini ate e verdi. Elefteriya, dü man n Önder-
lik, parti ve halk üzerinde uygulam  oldu u zulmü gördü ve bunu
kabul etmedi. nsanl k d  uygulamalar  kabul etmiyorum dedi.
Elefteriya bedenini ate e vererek Önderli e, partiye ve halk za
sahip ç kt . Bir insan n bedenini ate e verme gerekçelerini ortaya
koyabilmesi gerekir. Nedenleri ortaya koyabilmesi de anlamas
gerektirir. Demek ki Elefteriya Önderli i, partiyi ve halk  anlam .

er anlamasayd  bedenini ate e verir miydi?
Elefterya iki çocuk annesiydi. Kürt biriyle evliydi. Kocas  arac -

yla Önderli i ve partiyi tan . Daha sonra Önderlik üzerindeki
vah eti gördü. Bu zulme ve vah ete kar  ç kmak için de bedenini
ate e verdi. E er Elefteriya Önderli i anl yorsa, Kürt ve Kürdistanl
olanlar anl yorsa, hareketin kadrosu hayli hayli anlamak zorunda-

r. Anlamak da yapmakt r, yani eyleme geçmektir. Bu nedenle ha-
reketin kadrosu, Elefteriya’n n eyleminden sonuç ç karacakt r. Ona
göre de kendisini sorgulayacakt r. Elefteriya’n n eylemi kabul edile-
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bilecek en alt düzeydeki ölçü olmal r. Bu seviyenin de alt nda ölçü
olmaz. Elefteriya kadro olmamas na ra men ölçü olarak bedenini
ate e verdi. Bu nedenle kadrolar n önlerine koyacaklar  ölçü, bun-
dan daha yüksek ve güçlü olmak zorundad r. Böyle olursa Önderlik-
le arkada k yapm  oluruz, gerisi hikâyedir.

Elefteriya Kürt ve Kürdistanl  de ildi, parti ona imkân da verme-
mi ti, fakat buna ra men Önderlik için bedenini ate e verdi. Biz ise
Kürt ve Kürdistanl z, hareketin kadrosuyuz, partinin tüm imkânla-

 elimizde, fakat Elefteriya’n n koymu  oldu u ölçüye ula am yoruz
ve kendimizi de militan olarak görüyoruz! Bu büyük bir sorundur.
Hiç kimse ucuzdan kadro olamaz. Bu nedenle hareketin kadrosu, en
alt düzey olarak Elefteriya seviyesinde ya ayacak ve pratikle ecek-
tir. Elefteriya’n n belirledi i ölçünün de alt na dü en birinin “ben
kadroyum” demesi söz konusu olamaz. B rak n kadro olmay , yurt-
severli i bile tart mal k olur. Hatta yurtsever bile olamaz. Hiç kim-
se kendi ölçülerine göre hareket edemez. Ölçüyü belirleyen hareke-
tin kendisidir. Bu yüzden yap lacak de erlendirme ve yakla m, ha-
rekete göre olmal r. Hiç kimse Elefteriya’dan bedenini ate e ver-
mesini istemedi. Elefteriya’dan “Önderlik ve PKK için bedenini ate e
ver” isteminde bulunulmad . Elefteriya’n n bedenini ate e vermesi
kendi karar yd . nsanl k ad na kendini sorumlu görme eylemiydi.

er biri militan olmad  halde kendi kendisiyle tart p, Önder-
lik ve PKK için bedenini ate e veriyorsa, PKK militan  daha fazla
kendisiyle tart mal  ve bu seviyeyi yükseltmelidir. Elefteriya kadro
de ildi, fakat insanl k görevini talimat almadan yerine getirdi. Baz
arkada lar hareketin kadrosu olmas na ra men, talimatlarla hareke-
te geçiyorlar. “Bu konuda parti bana bir ey söylemedi, parti bana
söylerse yapar m” diyenler var. Tabii bu da gevezelerin i idir. Geve-
zeler ise ancak kendilerini kand rlar. Partili olan biri böyle ko-
nu maz. Talimatlarla i  yapmayan yoktur, baz lar  korkular ndan da
olsa yaparlar. Fakat bunun bir de eri olmaz. Militan emir ve talimat-
larla hareket eden de ildir. Militan hareketin ihtiyaçlar na göre ha-
reket edendir. Bir yurtsever talimatlarla hareket edebilir, ama mili-
tan edemez. Hareket talimat verdi mi, elbette yerine getirilir. Fakat
bu, insan  militan yapmaz. Örgütün d nda olan birçok insan var.
Bunlar da verilen talimat  yerine getiriyor. Ama bu onlar n kadro
olduklar  anlam na gelmez. Kadro, hareketin ihtiyaçlar  tespit
eden, bu ihtiyaçlara göre yürüyen ve zaman nda ihtiyaçlar  kar la-
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yand r. Böylesi ki ilerin hiçbir zaman talimata ihtiyac  olmaz, tüm
lerini talimats z yaparlar. Çünkü kendisine esas ald  hareketin

ihtiyaçlar r. Hareketin ihtiyaçlar  bitmez. Bir ihtiyac  kar lad n m ,
kar na ba ka bir ihtiyaç ç kar. E er görevimiz bu ihtiyaçlar  yerine
getirme mücadelesi ise, unutmamak gerekir ki, bu mücadele bizi
daima çizgide tutacakt r. Emir ya da talimatlarla i  yapanlar n, hare-
ketin çizgisinde kalma gibi bir olas klar  yoktur. Böyleleri memur
gibidir: Amir geldi mi çal r, gelmedi mi çal maz. Memurlar n ça-

ma tarz  böyledir. Hareketin militan  olan böyle yapamaz.
Baz  arkada lar z yönetim oldu mu her eye dikkat eder ve ça-

r, yönetim olmad  m  da dikkat etmez, çal maz. Memurlar n yap-
 da budur. Memur duru unun militanl kla hiçbir alakas  yoktur.

Önderli e talimat veren ya da Önderli i denetleyen hiç kimse yok.
Fakat bu, Önderli in kendi kendine talimat vermedi i ve kendini
denetlemedi i anlam na gelmez. Önderlik kendisi için ortaya koy-
du u talimatlar  görev bildi i gibi, ayn  zamanda kendisini denetli-
yor da. Bunu hareketin hedefleri ve çizgisiyle yap yor. Zaten partili-
lik budur. Önderlikle arkada  olabilmek, bu görevleri yerine getir-
mekle mümkün olabilir. Bu nedenle kendini çizgiyle denetleyecek
ve çizgi do rultusunda hareket edecek, bir ba kas n talimat na
ihtiyaç duymadan kendi kendine talimat vereceksin. Hareketin
amaçlar ndan uzakla mamak, çizginin d na ç kmamak ancak bu
biçimi ile mümkün olabilir.

Böyle oldu mu birileri sana ‘otur’ derse bile oturmazs n. Hareke-
tin ve halk n ihtiyaçlar  görev bilen biri hiçbir zaman ‘otur’ dendi-

inde oturmaz. Önderli e ‘otur’ deseler bile oturmaz. Önderlikte
hizmet amaçt r. Hizmeti esas alan birinin hizmet etmemesi, ‘otur’
dendi inde oturmas  mümkün de ildir. Kabul etti imiz, arkada k
yapmak istedi imiz Önderlik budur. Baz  arkada lar z, “kimse
bana bir ey söylemedi, unu yap demedi, o yüzden ben de yapma-

m” diyor. Söylendikten sonra yap lan n de eri olmaz. Bu, toplum-
daki insan n hareket tarz r. Bir militan hiçbir zaman böyle hareket
edemez. Militan sorumlulukla ya ayand r. Militan daima ihtiyaçlar
tespit eden, ara ran ve sorgulayand r. u an Abbas arkada a tali-
mat veren mi var? Hay r. Ama ihtiyaç gördü ü anda gereklerini ye-
rine getirir. Örne in harekete sald  oldu mu tart malar yürütür,
toplant  ve röportajlar yapar. Yap lan sald  bo a ç karmak için ne
gerekiyorsa onu yapar. Tüm bunlar göz önünde olmas na ra men
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sonuç ç karan yok. Partiyi ya ayan biri sonuç ç kar r. Partiyi ya a-
yan, ya ananlara anlam verdi i için sonuç ç kar r. Zaten PKK’nin
çal ma tarz  da budur.

Dü man Amed zindan nda direnen arkada lar n parti ile olan
ili kilerini kesmi ti. Bu arkada lar d ar da parti ve çal malar n
olup olmamas ndan haberdar bile de illerdi. Parti geli meleri zin-
dandaki arkada lara aktarma imkân ndan yoksundu. Hatta bu arka-
da lara para gönderecek imkân bile yoktu. Buna ra men zindandaki
arkada lar bir gün bile, “neden parti bize geli meleri aktarm yor,
bize avukat tutmuyor, ilgilenmiyor” demediler. Çünkü partiyi ya -
yorlard . Partinin para gönderecek ve kendiriyle ili ki kuracak im-
kân n olmad  biliyorlard . Bu nedenle partiyi ne ele tirdiler, ne
de herhangi bir istekte bulundular. Zindandaki arkada lar sorumlu
davran yorlard . Dü man o arkada lar ahs nda partiyi, halk  teslim
almak istedi. Arkada lar partiyi, halk  teslim etmemek için kendile-
rini erittiler. Bir deri, bir kemik kald lar. Hiç kimse onlara ölüm oru-
cuna girin, ya da bedeninizi ate e verin demedi. Böylesi bir talimat
da verilmemi ti. Biz sadece ‘kendilerini savunsunlar’ diyorduk. Fa-
kat Onlar parti ve halk n durumunu göz önünde bulundurarak, sa-
dece kendilerini de il, ayn  zamanda partiyi ve halk  da savundular,
sorumluluk üstlendiler. Öncelikle kendi içlerinde tart ma yapt lar.
Kendileri, parti ve halk büyük bir tehlike ya yordu, dü man n ama-

 onlar n iradesini k rarak teslim almakt . PKK’yi de Amed Zinda-
’nda betona gömmek istiyordu. Tüm bunlar n sonucunda zindan-

daki arkada lar ölüm orucuna girdiler.
Hiç kimse Zilan arkada tan Dersim’de eylem yapmas  isteme-

mi ti. Önderli e Suriye’de suikast düzenlediler. Önderli i imha et-
mek için bomba patlatt lar. Önderli in imha edilmesi hareketin ve
halk n imha edilmesi anlam na gelir. Zilan arkada  bunlar  gördü. Bu
yüzden bedenini canl  bombaya dönü türerek askerlerin içinde pat-
latt . Zilan arkada  yapt  eylemle, “E er siz bizi imha ederseniz, biz
de sizi böyle imha ederiz” mesaj  verdi. Gerillaya da, “Önderli i
imha etmek istiyorlar, sizin bu imha kar nda durman z gerekir,
imhaya ancak böyle kar  ç kabilirsiniz, ba ka türlüsü olmaz” dedi.
PKK militanl  bizlerden bunu ister. Böyle bir militan nereye gider-
se ona güvenebilirsin, yani s rt n sa lam olur. Fakat talimatla, emir-
le, denetimle çal an, sorumluluk duygusundan yoksun, ciddiyetsiz,
hareketin hedeflerini kendiyle bütünle tirmeyen, hareketin görev-
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lerini kutsal görmeyen biri daima tehlikelidir. Görevi ne olursa ol-
sun, bu tür insanlar diama tehlikeli olurlar. Birinin PKK’li olup ol-
mad  da bu ölçülerden anlayabiliriz.

Militanl k ölçüleri ortadad r. Bu ölçüler bilindi i halde hiç kimse
kendini yere atmas n. “Kimse bize bilgi vermedi, haberimiz yoktu,
haberimiz olsayd  anlard k, ona kar  ç kar ve mücadele ederdik,
izin vermezdik” demesin. Her zaman bilgi verilmez. Parti gerçekli i-
ni bilen biri, neyin partiye hizmet etti ini, neyin etmedi ini bilir ve
ona göre tutum belirler. Militanl k gerçe i de budur. Olaylar ya da
sorunlar kar nda birilerini harekete geçirmek, o konu hakk nda
ki iye bilgi vermekle olmaz. Öyle oldu mu herkes hareke geçer. Mili-
tanl k böyle olmaz. PKK militanl  her yönüyle kapitalist moderni-
teden kopmakt r. Kapitalizmle mücadele etmek, kapitalist moderni-
tenin ya am ndan tümüyle kopmakla mümkündür. Kapitalist ya a-

 reddetmeyen biri, reddedemedi i kar nda mücadele geli ti-
remez. Mücadele etse de faydas z olur. Böyleleri dürüst de ildirler,
sahtekâr ve ikiyüzlüdürler. Hem kapitalizmi ya ayacak, hem de “ka-
pitalizme kar m, onunla sava yorum” diyecek. Bu mümkün de-

ildir. Böyleleri hiçbir zaman Önderli in olu turdu u sisteme gir-
mezler. Böyleleri ayn  zamanda hareketin ihtiyaçlar  tespit ede-
meyecekleri gibi, bu ihtiyaçlar  giderme gücünden de yoksun olur-
lar. Önderli in olu turdu u sisteme girmek ve bu sistemi ya amak
isteyen, öncelikle kapitalist sistemle olan tüm ili kilerini kesmeli,
ondan nefret etmeli, öfke ve nefretini dü ünceye, örgüte ve eyleme
dönü türmelidir. Kapitalist sisteme ancak böyle kar  ç r ve Ön-
derli in kurdu u alternatif sisteme girilir. Bu nedenle herkesin buna
göre bir ki ilik ve ya am sahibi olmas  gerekir.

radeli Olan, Duygular  ve
Güdüleri Üzerinde Hâkimiyet Kurand r
Önderlik çarp lan ve sapt lan duygular n düzeltilmesini esas

ald . Bu duygu üzerinden özgürlük duygusunu geli tirdi. Kurulu dü-
zen duygular  sapt rm . Özgürlü e, demokrasiye hizmet eden duy-
gular  köreltmi ti. Yerine ba ka duygular  koymu  ve bunu da güdü-
lere ba lam . Güdülerden de ön planda olan cinsellikti, ya da spor
veya sanatt . Tüm bunlar  çarp p, sapt rarak yerlerine ba ka güdü-
leri koymu tu. Sistemin yapt , insanl  hayvanl a do ru götür-
mektir.
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Kapitalist sistemin köreltti i duygular  yeniden ye ertmek Ön-
der APO’nun esas ald  mücadele alanlar ndan biridir. Bu nedenle
Önder APO’da büyük ve güzel duygular  geli tirme esast r. Büyük ve
güzel olan duygular özgürlü e, bar a, e itli e hizmet eden duygu-
lard r. Bunun d ndaki duygular bizim duygular z olamazlar.
Büyütmemiz gereken duygular bunlard r. Duygular zda körelme
ve sapt rmalar n olmamas  için özgürlük, bar , e itlik gibi duygula-

n geli tirilmesi gerekir. Sistemin yapt  duygularla oynamak ve
güdülere hitap etmektir, güdülerle duygular n yerlerini de tir-
mektir. Bu nedenle sistemin duygular z üzerinde hâkimiyet kur-
mamas , kendi duygular za hâkim olmakla mümkün olabilir. Gü-
düleri terbiye edip duyguya dönü türmeli, onlar  da özgürlü ün,
demokrasinin ve e itli in hizmetine koymal z. Önderlik yakalan-

nda, “kimi duygular  öldürerek, yerine ba ka duygular geli -
tirdim” dedi. Önderlik duygular  esaret ko ullar na göre yeniden
biçimlendirdi. Esaret alt nda ya ayan ile d ar da ya ayan bir insa-

n duygular  farkl  olur. Önderlik d ar da iken duygular  farkl yd ,
zindana girdi inde bu nedenle kimi duygular nda de imi ya ad ,
baz  yeni duygular geli tirdi. Ayn  zamanda paradigmada de ime
gitti. Eski paradigman n duygular  belliydi. Yeni paradigmayla duy-
guda de imlerin olmas  gerekiyordu. Bu yüzden “kimi duygular m-
da de imleri ya ad m, kendimde yeni duygular geli tirdim” dedi.

Güdüleri üzerinde kontrolü olan, duygular  yönlendirebilen bi-
ri ancak yeni duygular geli tirebilir. Böyle olmazsa duygu ve güdü-
lerin esiri olunur. PKK’de esas olan noktalardan biri de, güdüler ve
duygular üzerinde hâkimiyet kurabilmedir. Güdüleri duyguya dö-
nü türmek, duyguyu da özgürlü ün hizmetine koymak gerekir. Duy-
gular n ki iyi yönlendirememesi ancak böyle mümkün olabilir. Ki i
kendini terbiye edebilmelidir. Kendi üzerinde kontrolü sa layabil-
melidir. Sistemin hizmetine girmek istemeyen, güdü ve duygular
üzerinde denetim kurmal r. Sistem sürekli olarak güdülere ve
duygulara sesleniyor. Bu nedenle duygular üzerinde ki inin kontro-
lü olmad  m , sistemin hizmetine girmi  olur.

Duygunun ne oldu unu da iyi bilmek gerekir. Duygu heyecand r,
kindir, azimdir, nefrettir, sevmedir, tutkudur. Tüm bunlar n birle i-
mi iradeyi ortaya ç kar r. Duygular  ve güdüleri üzerinde hâkimiyet
kuran, iradeli oland r. Örne in tasfiyeci anlay lar baz lar  üzerinde
çok rahat etkide bulunabiliyor. Tasfiyecili in etkiledi i ki iler, ira-



99

desi zay f olanlard r. Bunlar kendilerinde örgüt iradesini olu tur-
mayanlard r. Kendi iradeleri ile örgüt iradesini bütünle tirmeyen-
ler, tasfiyecilikten çok rahat etkilenebilirler. Daha sonra da “benimle
oynad lar, ben bilmiyordum, anlayamad m” diyenler var. Peki, bu-
güne kadar neden bir tasfiyeci bana yakla mad , ya da yakla nda
benimle oynayamad ? Çünkü tasfiyecilik için zemin olan her eyi
ahs mda öldürdüm. Bu nedenle benimle oynamalar  mümkün de-
ildir. Baz lar  zaten cesaret edemez, cesaret eden dahi bunu yapa-

maz, mümkün de ildir. Çünkü kendi irademle örgütün iradesini
birle tirdim. Örgütün duygular  kendi duygular m haline getirdim.
Örgütün heyecan  kendi heyecan m yapt m. Tüm bunlar örgüt
anlay  d ndaki bir anlay n bana yakla amamas , benimle oy-
nayamamas  beraberinde getirdi. Önderlik ve hareket y llard r
çal ma yürütüyor, ama baz  ki iler üzerinde etki yaratm yor. Fakat
tasfiyeciler ya da gereksiz birileri baz lar  an nda etkileyebiliyor.
Bu bir gerçekli i ifade ediyor. Önderlik, hareket ve ehitlerimiz y l-
lar boyu çal ma yürütecek, büyük de erler yaratacak, baz lar  y lla-

n eme i olan bu de erlerden etkilenmeyecek, ama an nda tasfiyeci
anlay n etkisi alt na girecek! Bu ki ilikler örgütle bütünle meyen-
lerdir. Böyleleri örgüt içinde olabilir, hatta çal ma da yürütüyor
olabilir, ama örgüt gerçe iyle birle medi i kesindir. Sistemin ya am
anlay yla hareket ettikleri için, tasfiyecilerden çok rahat bir ekil-
de etkilenebilmektedirler. Bizim görevimiz bunlar  görmek ve sis-
temi ya amad z gibi ya atmamakt r da. Militanl k yapabilme
ko ulu, sistemi kendinde öldürmekle aç a ç kabilir.

Önderli in iradesinin çok güçlü olmas , hiç kimsenin bu iradeyi
ramamas  kayna  Önderli in büyük özgürlük duygusundan al r.

Önderlik duygular  özgürlük anlay na göre biçimlendirmi tir. Bu
yüzden iradesi çok güçlüdür. Önderli in iradesini k rmak istedikle-
rinde, Önderlik daha güçlü bir iradeyle kar lar na ç kar. Bu nedenle
biri iradeni k rmak istedi inde, daha güçlü bir iradeyle kar lar na

kman gerekir. Ayakta kalabilmenin ko ulu budur.
Duygu ve dü ünce birbirini geli tirmeli ve güçlendirmelidir.

Duygu dü ünceyi, dü üncede duyguyu güçlendirmeli ve tamamla-
mal r. Bu birle me oldu mu, örgütlenme ad  ortaya ç kar. Örgüt-
lenme de eylemi geli tirir. Duygu ve dü ünce birle ti mi, örgütlen-
menin olmamas  mümkün de ildir. Örgütlenmenin oldu u yerde de,
eylemin olmamas  mümkün olmayacakt r. Bunlar n hepsi birbirini



100

tamamlayand r. Bizde büyük duygular yoktur. Basit duygular ve dü-
ünceler vard r. Bu nedenle basit bir ruh ve ki ilik kazan yoruz.

Duygu ve dü üncesi büyük olan n, eylemi de büyük olur. Yine örgüt
ve eylemi büyük olan n, duygu ve dü üncesi de büyük olur. Hedefi
büyük olan n, pratikteki ad  da büyük olur. Bir insan n gerçekli i-
ni ö renmek için, onun hedefine bakmak gerekir. Hedefi büyük mü,
yoksa küçük mü? Hedefi büyük, çal mas  basit olan ikiyüzlüdür.
Hedefi küçük ve basit olan ise, çal mak istemeyen, keyfiyeti ya a-
mak isteyendir, bu yüzden hedefi küçüktür. Önder APO’nun hedefle-
ri daima büyüktür. Hedefini büyük tutmas , örgüt ve eylemdeki
ad mlar n da büyük olmas  sa lam r. Önderlik hiçbir zaman
küçük ve basit hedeflerle u ra mad . Sorunlar  çözüme kavu tura-
bilmek için daima hedeflerini büyük tuttu.

Baz lar nda özgürlük duygusu oldukça zay ft r. Var olan duygu
da a k duygusudur. Tabii ki bu a k, özgürlük a  de ildir. Ülke a ,
arkada  a , halk a  de ildir. Bu a k, bayan ise bir erke e, erkek
ise bir bayana a k (yani sistemin a k anlay ) olmad r. Ad na da
‘a k’ diyorlar! Ayn  zamanda tercihlerinin bu oldu unu da söylüyor-
lar. ki sefer birbirilerini görüp a k olanlar ve kaçanlar var. Bu du-
rumun ‘gerçek a k’la hiçbir alakas  yoktur. Ya an lan bu a kta hâkim
olan güdülerdir. Duygu bile de ildir. Birini sevmek san ld  gibi
kolay de ildir. Önderlik çözümlemelerinde, “birini kolay kolay se-
vemiyorum” diyor. Önderlik sevme olgusuna ucuz yakla maz. Ön-
derli in a k ölçüleri büyüktür. Önderlikte ölçüleri büyütme ve geli -
tirme esast r. Bu da bir Önderlik gerçe idir. Bu nedenle hiç kimse
ölçüleri geriye çekemez.

ki günde birbirilerini seviyorlar, üçüncü günde de dü mana ka-
yorlar. Burada a k yoktur, ihanet vard r. Örgüt insan n daima

esas alaca  Önderliktir. Ki inin ili kileri kime ve neye hizmet etti i
önemlidir. Bu yüzden herkes ili kilerini sorgulamak zorundad r.
Kurmu  oldu un ili ki, atm  oldu un ad m e er seni özgürlü e da-
ha da yak nla yorsa, ili kin ve ad n do rudur. Yok, e er seni
özgürlü e yakla rm yorsa, o zaman geriletiyordur. Ve bu ili ki iha-
nete kadar da götürür.

Önderlik Fatma ile on y l birlikte kald , bu ili kiyi örgütün hiz-
metine koymak istedi, ama Fatma’n n amac  Önderli i gelenekselli-

e ve ihanete çekmekti. Bu nedenden ötürü Önderlik Fatma ile olan
ili kisini sonland rd . Önderlik; “E er bu ili kiyi devam ettirseydim
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hem kendim, hem de örgüt biterdi. Ya Fatma’n n istedi i gibi klasik
bir erkek olacakt m, ya da özgürlükte tercih k lacakt m” dedi. Ön-
derlik tercihini özgürlük ve halktan yana yapt . Önderlik e er bu
ili kiyi devam ettirseydi, hedeflerinden uzakla abilece ini dile geti-
riyordu. Hatta ihanete bile gidebilirdi, diyor. Bu nedenle hareketin
militanlar  ili kilerine ve atacaklar  ad mlar na dikkat edecekler.

Baz  arkada lar z istedikleri gibi ad m atabiliyorlar. Görevsiz
olduklar  halde istediklari yere gidebiliyorlar. Bo  bo  ortal klarda
dola abiliyorlar. Böyle ki ilerin yapt  dedikodudur, fitne fesatç k-

r. Benim görevsiz bir yere gitti imi gören oldu mu? Ya da keyfim-
den bir yere gitti imi gören oldu mu? Bu mümkün de ildir. Örgütsel
bir i  oldu mu giderim. imi bitirdi imde de geri dönerim. in
ucunda ölümüm bile olsa keyfi bir ad m atmam. Örgüte hizmet et-
meyen bir ili ki içerisine girmem. E er birini seversem de, bunun
hedefe hizmet etmesi gerekir. Hedefe hizmet etmedi mi sevmem.
Örgütün hedef ve görevlerine göre insanlar  tan m. te falan tarih-
te onunla çal ma yürütmü tüm, onu uradan tan yorum gibi tan -
malar m yoktur. Çünkü örgütün insan m. E er birinin bir ad m
ileri ataca  bilsem uzla maya girebilirim. Bunun d nda uzla -
maya girmem. Bu nedenle tüm yakla mlar, ili kiler, at lan ad mlar
hedefe göre olmal r. Daima hedefe hizmet etmelidir.

Mesela baz lar  “ben e itime gitmiyorum” diye tercihlerde bulu-
nuyor. Örgüt baz lar na, e itime ihtiyac  oldu unu, bu nedenle e i-
time gitmeleri gerekti ini belirtiyor. Baz lar  “e itim benim tercihim
de ildir” biçiminde cevap verebiliyor. Yine bir bayan ya da erkekle
ili ki kurma tercihini yap yorum, diyebiliyor. Hatta “bu durum iki
ki i aras nda oldu u için örgütü ilgilendirmez” diyenler bile var.
Örgüt içinde yer alan ki inin ili kileri, davran lar , atm  oldu u
ad m ku kusuz örgütü ilgilendirir. Bu örgüt siyasi ve ideolojik bir
örgüttür. O yüzden her davran n ve ad n bir anlam  vard r. Bu
tav rla söylenmek istenen, “örgüt içindeyim, ama örgüt insan  de i-
lim” mesaj r. “Bu durum iki ki iyi ilgilendirir, bu nedenle örgütü
ilgilendirmez, ili kimiz örgüt insan  olmad z anlam na gelmez,
ayn  zamanda örgüt insan z, ili kimiz do ru bir ili kilenmedir,
Ya ad z ili ki ne örgüte, ne de ahs za zarar vermiyor” denili-
yor. Beni kand racaklar. Annemi kand rabilirsin, ama beni kand ra-
mazs n. Annemle babam n kurmu  oldu u ili kiye özgür ili ki diyor-
lar. Önder APO on y l boyunca özgür bir ili ki kurmak istedi, ama
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bunu yapamad . Önder APO’nun yapamad  sen mi yapacaks n.
Bu ko ullarda e er özgür bir ili ki geli tirebilseydi, Önderlik geli ti-
rirdi. Bu yüzden kimse kendisini kand rmamal , bizi de kand rmaya
çal mamal r.

Tercih etmenin demokratik bir hak oldu unu duymu lar ve bu-
nu PKK saflar nda geli tirmeye çal yorlar. Sonra da “Önderli in ar-
kada m” diyorlar. Önderli in arkada m diyen, Önderli in ter-
cihlerini esas almak zorundad r. Çocuk de iliz ki, bizi kand rmaya
çal yorsunuz. Bu örgütte tercih, Önder APO’nun tercihidir. Önder
APO’nun arkada m diyeceksin ve kendine göre tercihler yapacak-

n, bunlar  da kendin için hak göreceksin! Böyle olmaz. Böyle dü ü-
nenler, söyleyenler ve yapanlar kendilerini kand yorlar. Bir terci-
hin do ru olup olmad  anlamak için onun tarih, kültür, ahlak,
ya am, halk, örgüt, ideoloji, arkada k ve siyasetle olan ili kisine
bakar z. E er yap lan tercih harekete hizmet ediyorsa, do rudur.
Böyle olmazsa tercih yanl r. Tercih yaln z ba na demokratik ol-
maz. Keyfi yakla anlar böyle davran r. Baz lar  kendilerine göre ter-
cihler yapmalar na ra men, “benim tercihim do rudur, demokratik-
tir” diyebiliyor. Fakat yap lan tercihin Önderlik ile olan ili ki boyutu
nedense hiç tart lm yor, sorgulanm yor. Bir militan için ölçü Ön-
derliktir. Çünkü militan, Önderli e kat lmak için PKK’ye gelmi tir.
Önderli e kat lmak demek; duygusuna, dü üncesine, örgütüne ve
tarz na kat lmak demektir.

Önderlikte do ru ya amak, ya am  kazanmak, ya am  büyütmek,
ya ama anlama vermek esast r. Önderlik özgür bir ya am n d nda
olan ya am  tan mad . Özgür ya amda srar edece im, dedi. Bu yüz-
den özgür bir ya am n d nda olan  ya am olarak kabul etmedi. Ön-
derli in bu anlay  kar nda bize dü en görev özgür ya ama hiz-
met etmedir. Önderlik özgür ya ama hizmet etmeyeni kabul etmedi-

i gibi, çirkin gördü. Önderli in verdi i sava , özgür ya am sava -
r. Bu konuda Önderlikten oldukça uza z. Her türlü anlay  ya a-

yabiliyoruz. Bunu da normal kabul ediyoruz. Özgürlü e hizmet etse
de, etmese de var olan  ya am olarak kabul ediyoruz. Bizim ya am
anlay z yoktur. Bu yüzden tarz z, tarzs zl kt r. Birçok arka-
da ta ya anan tarzs zl kt r. Tarz örgütlülü ü ve pratikle meyi ifade
eder. Sorumlulu u, ciddiyeti, disiplini ifade eder. E er bir insan her
ya am  ya am olarak kabul ediyorsa, o insanda örgütsüzlük, ciddi-
yetsizlik ve disiplinsizlik ya an yor demektir. Böylelerinin tarz  yok-
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tur. Böyle insanlar çok tehlikeli olur. Her kap ya aç k olurlar. Tüm
kötülükleri ya ayabilirler. Parti ki ili i, da lm  olan, örgütsüzlü ü
ya ayan bir ki ilik de ildir. Parti ki ili i sonuna kadar örgütseldir.
Onda ciddiyet, sorumluluk, disiplin ve amaç vard r. Bu yüzden planl
ve programl  çal ma ilkelerine sahiptir. Ya ama yakla  özgürlük
prensipleriyle belirlenmi tir. Özgür ya ama do ru ad m atma esas-

r. Att  her ad mda da, “acaba özgür ya ama ne kadar yakla m”
sorgulamas  ya ayand r.

Özgürlük ad na at lan ad m, belki de köleli e at lm r. Kendini
bu biçimiyle kand ran birçok ki i var içimizde. ahsi ili kilerle öz-
gürlükte ad m att  sananlar var. Bireycili i ya ayarak özgürlük
yolunda mesafe ald  söyleyenler var. Bireycilikte özgürlük ol-
maz. Bireycilikle olsa olsa kirlilik, ayr mc k ve egemenlik anlay
geli ir. Bireycilik köleli in vücut buldu u yerdir.

Önderlikte do ru ya amak çok önemlidir. Nas l ya amal  ya da
nas l ya amamal ? Ya amak nedir, ya amamak nedir? Bir insan nas l
ya ayabilir ya da nas l ya ayamaz? Önderlik bu ve benzeri sorular
daima sorgulam r. Önderlik bu konularda çözümlemeler yapt .

ahsi ya amak isteyenler Önderli in söylediklerini suiistimal ettik-
leri için, art k “nas l ya amal ” yerine, “ne için ya amal z” diyoruz.
Bunu geli tiriyoruz ve bununla ayn  zamanda suiistimalin önüne de
geçmi  oluyoruz. Ne için ya yoruz sorusunu sormadan, nas l ya a-
yaca z sorusuna cevap arayanlar var. Böyle yaparak Önderli i sui-
istimal ediyorlar. Amaç Önderli i suiistimal ederek kendilerine ah-
si bir ya am alan  olu turabilmektir. Hatta ahsi ya amlar  için ör-
gütten kendilerine imkân sa lanmas  isteyenler bile var.

PKK militan  ne için ya ad  bilecek. Ona göre de nas l ya a-
yaca  belirleyecek. PKK militan  her türlü ya am  benimseyemez.
Militan n kendi ya am  olur. PKK militan n ya am , Önderli in
ya am r. Önder APO’da bireycili i, kendine göreli i görmek müm-
kün de ildir. Tümüyle insanl k de erleri, arkada k, halk, parti ve
toprak için ya amak vard r. Bu ya amda ciddiyet, disiplin ve sorum-
luluk vard r. Bir saniyesini bile bo a geçirmeme vard r. Önder APO
böyle ya yor. Bu nedenle ya am n her saniyesi arkada a, partiye,
halka hizmet etmelidir. Do ru ya am budur. Bu ya am köleli i ve
egemenli i zay flatan, özgür ya am  geli tirendir. Lümpenizm, ser-
serilik, ayya k ve kendini da tmak ya am de ildir. Bireycilik ya-
am de ildir. Bu tür ya am anlay lar  insan karakterine terstir. Par-
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ti içinde bireysel ya amak isteyen, bu imkân  bulmad  m  tepkilenen,
hatta tepkisini dü manl k derecesine ula ran, “bu imkan  parti
neden bana vermiyor” diyenler var. Parti neden beni Avrupa’ya
göndermiyor, diyenler var. Baz lar ahsi ya amak için kendilerine
alan aç yorlar, bunu da örgüte dayat yorlar. Kimi yönetimlerimiz
baz lar  için parti içinde ahsi ya am imkân  sa lamaya çal yor.
Bu Önderli e, halka, partiye ve ehitlere ihanettir. Bu örgütte ölme-
mek için yiyeceksin, onu da parti için çal maya aktaracaks n. Bir
lokma, bir h rka felsefesi dedim ya. Bunun d nda her ey haramd r.
Önderlik felsefesi budur. Ya ama yakla m bu temelde geli melidir.
Ya am n amac na ula mamam n nedeni bundand r.

Önder APO’da nsan En Büyük De erdir
Önderlikte özgür insan yaratma, onun özgür ki ili ini geli tirme

esast r. Her ki ilikle özgür insan yarat lmaz. Dikkat edilirse, Önder
APO ki ilik çözümlemeleri üzerinde çok durdu. Bizim insan z
sadece özgürlü ünü kaybetmemi , her eyini kaybetmi tir. En
önemlisi de insanl  kaybetmi tir. nsan olup olmad  belli de il-
dir. Dü man Kürt insan  hayvan yerine koymu tur. Kürt insan na
yapt  muamele, hayvana yap lan muameleden farkl  de ildir. nsan
olmaktan ç kar lm  olan Kürt’ü yeniden insanl na kavu turmak ve
bu insandan da özgür insan  aç a ç karmak kolay de ildir. Çok zor
bir çal mad r. Kürdistan’da böyle bir çal may  geli tirmekle özgür
insan yarat labilir. Ba ka türlü mümkün de ildir. Dü mü , da lm
olan birini ilk önce aya a kald rmak, onu insanl na kavu turmak
gerekir. Bununla bitmiyor, daha sonra da insanl na kavu andan
özgür insan  yaratacaks n. Bu da ki ilik çözümlemeleriyle olur. Ye-
teneklerini, gücünü ortaya ç karmakla olur. Yetenek ve gücünü aç a

kar lmas yla ki i irade haline gelir. rade sahibi olan ayn  zamanda
kimlik sahibi olur. rade ve kimlik sahibi olmayan n ayakta kalabil-
mesi, kendi gücüne güvenmesi mümkün de ildir. Bu nedenle böyle-
leri daima gözlerini ba ka yerlere dikerler. Bu insanlarda özgürlük
tutkusu geli me göstermez. Kürdistan’daki köleli i ortadan kald r-
mak, kendi insan nda özgürlük tutkusunu geli tirmekle mümkün-
dür. Önderli in, ki ilik çözümlemelerini bu denli önemli görüyor
olmas  bu nedenledir. Önder APO’nun insana yakla  budur.

 Bizim insanlara yakla z Önderli in yakla ndan çok
farkl r. Kendi insan  a rl k olarak görüyoruz. Arkada lar -
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za kar  çok fazla ilgili de iliz. Sadece kendimize benzeyenlere de er
veriyoruz. Bizim gibi olmayanlara ise, “zaten laz m de ildir” diyoruz.
Ya kaç rt yoruz, ya da ba ka bir yere gönderiyoruz. Yapt z bu-
dur. Hâlbuki Önderlikte böyle bir ey yoktur. Önderlik insana büyük
önem verir. Tüm eksikliklerine, yetmezliklerine ve suçlar na ra men
de erdir. Önder APO, o insan  zay fl ktan, eksiklikten, suçtan ç kar-
mak için daima büyük bir çaba sarf etmi tir. Bu insan  de erlendir-
mek, de er haline getirmek için mücadele eder. Partinin ve halk n
hizmetine koyar. Önderlik, “u ra amad z, e itemedi iniz insan-
lar  bana gönderin” diyordu. Arkada lar da gönderiyordu. Nerede
zay f, problemli biri varsa, Önderlik sahas na gönderiyorlard . Zay f,
problemli olan arkada lar Önderlik sahas na gidip iki, üç ay kald k-
tan sonra ülkeye moralli, inançl  dönüyorlard . Çünkü Önderlik,
“bunlar i e yaram yor, kendimi neden bunlarla u ra ray m” demi-
yordu. Bizde ise tam tersi bir durum ya an yor. Her eyin bizim gibi
olmas  istiyoruz, olmad  m  da, “i e yaram yor” diyoruz. Böyle
olunca ya o insan  kaç rt yoruz, ya da arkada  istediler mi “al n en
iyi arkada  size gönderiyoruz” diyerek, o arkada  ba zdan sal -
yoruz.

Burada büyük bir sorumsuzluk ya an yor. Hâlbuki Önderli in
anlay nda zay f insan  kald rma daima esast r. Önderlik gerçe i,
PKK gerçe i budur. Fakat biz, herkesi kendimiz gibi görmek istiyo-
ruz. Herkes bizim gibi olsun diyoruz. Tabii kendimiz güçlü müyüz,
de il miyiz o da belli de il. Sanki partiye gelen herkes bizim için
gelmi , bizim gibi olmak için gelmi . Hiç kimse bizim gibi olmak için
partiye kat lmad . Partiye kat lanlar, partili gibi olmak için partiye
kat ld . Partiye kat lmaya geldiler, bize de il. Partide en büyük suç-
lardan biri de, “benim gibi olacaks n” anlay r. Bunun dayatmas -

 yap yoruz. E er bunu dayat rsak, unutmamak gerekir ki, herkesin
bir do rusu vard r ve partiye kat lan da, “sen benim do ruma gel”
diyecektir. ah slar aras nda ç kan sorunlar n nedenlerinden biri de
budur. Arkada lar aras nda ortaya ç kan sorunlar daha çok ahsidir.

ahsi anlay lard r, ölçülerdir. Kendi anlay lar  birbirilerine da-
yatman n sonucudur. Herkes parti anlay na sahip olmak ve ölçü-
süne girmek için partiye kat ld . Hiç kimse kendi anlay  ve ölçü-
sünü dayatamaz. Partiye kat lanlar n esas alaca  partinin anlay
ve ölçüsüdür. Militanlar n görevi herkesi bu çizgiye çekmektir, ken-
di çizgilerine de il. Hiç kimse bir ba kas n çizgisine kat lmak için
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partiye gelmemi tir. Bu, parti içerisinde h rs zl kt r. Partiye kat lana
“partiye kat lma, gel bana kat l” demektir. “Benim mülküm ol” anla-

r. Bu da parti insan  partiden çalmakt r. Ahlaks zl kt r. PKK
içinde hiç kimse, PKK insan  kendisi gibi yapamaz, kendi mülkü
haline getiremez.

Hiç kimseyi ne kendi çizgimize çekecek, ne de onu a rl k olarak
görece iz. Herkesi de er olarak görecek ve bu de eri büyütmeyi
esas alaca z. PKK’de insana yakla m tarz  budur. Önderlik insanla-
ra nas l yakla yorsa, bizim de öyle yakla mam z gerekir. Keyfimize
göre yakla amay z. Benim bildi im kadar yla Önder APO, bu parti-
den iki insan  kovdu. Bir de akademiden selam vermeden ülkeye
gönderdi i iki, üç insan var. Önder APO arkada lar  muhakkak gör-
mü , ellerini tutmu , yüzlerini öpmü  ve selamlayarak ülkeye gön-
dermi tir. Onlarla yemek yer, konu ur, gidece i yere kadar gider ve
öyle gönderirdi. Çünkü Önder APO bu insanlar için çal yordu. Ön-
derlikte en büyük de er arkada r. Her eyi o insanlarla yap yor.
Zafer kazanmak ya da ba ar z olmak, arkada na ve insan na ba -

r. Ba ar  elde etmek isteyen ilk önce arkada  yeti tirmek zo-
rundad r. E er arkada z kendine göreyse, eksik ve zay fl klarla
ya yorsa zafer kazanmam z mümkün de ildir. Önderli in arkada -
lar n ve halk n e itimleri üzerinde çok fazla durmas n nedeni de
budur. Kadroyu, halk  bulundu u konumdan ç karmadan sonuç
alamayaca  biliyordu. Önderli in ba ar  kadro ve halktan geçi-
yor. Bu yüzden hareketin kadrosu, bunu kendisine esas alacakt r.
Hiç kimseyi kaç rtmayacak, ba ndan salmayacakt r.

Arkada lar z yanlar nda bulunan hangi arkada tan raz  de il-
lerse, tutup e itime gönderiyorlar. Böyle olunca da, o arkada tan
kurtulmu  oluyorlar. Bu anlay la hareket edenlerin hedefinde par-
tinin zafer kazanmas , partinin geli mesi yoktur. Amaç kendilerinin
rahat etmesidir. Önder APO’da arkada k için ya ama ve ölme esas-

r. Biz ise arkada a hürmet göstermiyoruz. Yakla zda arka-
da  m r, dü man m r ayr  yapam yoruz. Arkada lar
dü man gibi görüyoruz. “Arkada  bulundu u konumdan ç karmaz-
sam parti zarar görecektir” demiyoruz. Hatta baz lar  keyfine göre
hareket ederek, arkada na selam bile vermiyor. Arkada yla konu -
mamay  bile normal görüyor. PKK içinde arkada lar zla konu ma-
mak, onunla arkada k yapmamak dü manl  ifade eder. Hiç kimse
PKK’ye dü manl k yapmaya gelmemi tir. Arkada k yapmak için
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gelmi tir. Biriyle konu mama, birine kendi ölçünü dayatma, birine
sinirlenme, birine ses ç karmama, göz yumma gibi yakla mlar  uy-
gulamak için PKK’ye kat lma söz konusu de ildir. Bunu yapmak
bozgunculuktur. Ya ad  bireycili i PKK’ye dayatmakt r. Bu da ör-
gütsüzlü ü PKK’ye dayatmad r. Bireycilik örgütsüzlüktür. Herkesi
örgütsüzlü üne çekmek, partiye kar  gelmektir. Hiç kimse parti
içinde bireycili i ya ayamaz ve ya atamaz.

Kimse “ben buyum, benim gerçekli im budur, beni böyle kabul
edin” diyemez. E er böyle ele al rsak, o zaman herkesin bir gerçek-
li i vard r. Ben sinirliyim, beni kabul diyeceksin. Ona bakarsan her-
kes sinirlidir. O zaman da herkesi oldu u gibi kabul etmek zorunda
kal z. Ortada örgüt kalmaz. Örgüt hiç kimseyi oldu u gibi kabul
etmez. Herkes örgütün gerçekli ini kabul ederek örgüte gelmi tir.
Örgüte gelen, örgütün gerçekli ine gelmi tir. Kendi gerçekli ini ör-
güte kabul ettirmek için de il. Bireycilik, örgütü kendi gerçekli ine
çekmektir. “Örgüt benim gibi olsun, örgüt beni böyle kabul etsin”
dayatmalar  hiçbir zaman kabul edilmez. Bu anlay  oldukça tehlike-
lidir. E er ki i bunu bilmeyerek yap yorsa derhal terk edecektir.
Bilerek yapmak ise büyük bir suçtur.

APOCU Militan Halka Sayg  Gösterendir
Önderlikte halk  sevme, sayg  gösterme, halk n gücünü ortaya

karma, bu esaslar üzerinden irade haline getirme temel görevdir.
Önderli in tüm çal malar  halk  irade haline getirmek içindir. Bu
nedenle Önderlik halk n gücünü, yetene ini ortaya ç karmak için
büyük bir mücadele verdi. Önderli in yakla nda hürmetsizlik gö-
remezsiniz. Ya da halk  basit görme, küçük görme yoktur. Önderli in
yakla nda egemenlerin yakla  göremezsiniz. Halka köle gibi
yakla may  da göremezsiniz.

Önder APO’nun tüm mücadelesi egemenli e ve köleli e kar r.
Önderlik f rsat buldukça halk n içine giriyordu. Hatta bazen güven-
li ini bile riske ederek halk n içinde kald  olmu tur. Halk n içeri-
sinde toplant , propaganda ve örgütleme yap yordu. Güneybat  Kür-
distan’daki arkada lar bilir. O parçan n tüm örgütlemesini Önder
APO yapt . Güneybat ’da Önder APO’nun toplant na girmeyen yurt-
sever yoktur. En az bir sefer Önder APO’nun yapm  oldu u toplan-

ya girmi lerdir. Baz lar  otuz, k rk sefer girmi tir. Önderlik oradaki
çal malar  halkla, yurtseverlerle yürütüyordu. Eksikliklerini de
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onlara göstermi tir. Oradaki tüm çal malar  halk geli tirdi, kadro
de il. Önderlik kadroyu halk n içine göndererek, halkla birle mesini
sa yordu. Çünkü birçok kadro halktan kopmu tu. Bu nedenle kad-
royu halka gönderiyordu, böyle yaparak kadronun halkla bütünle -
mesini sa yordu. Kadro halktan kopuk oldu u için halk  küçük
görüyordu. Tabii ki halk z, bu gibi kadrolar  derhal Önderli e i-
kâyet ediyordu. Önderli in halka cevab , “bana ikâyet etmeyin, on-
lar  terbiye etmeniz için yan za gönderiyorum” biçiminde oluyor-
du. Önderli in amac  kadroyu küçük dü ürmek de ildi. Kadronun
halk n içinde kalmas  hem kendini, hem halk , hem de partiyi daha
iyi tan yabilmesi anlam na geliyordu. Bu nedenle, kadroyu ülkeye
göndermeden önce, bir süre halk n içinde tutuyordu.

Önderlik daima halka güven verdi. Halk n kendine olan güveni
olmadan çal ma yürütmesi mümkün de ildir. Güven olmadan tek
bir ad m bile at lamaz. Önderlik hiçbir zaman halka, “siz yapamazs -

z” demedi. Önderli in konu malar nda “sen yapamazs n, sen ede-
mezsin” yoktur. “Yapabilirsin, ba arabilirsin” vard r. Önderlik tarz
ve üslubu budur. Örne in, ülkeye gelip mücadele edecek duru tan
yoksun olan, ya da bu konuma gelmemi  olan arkada lar vard . Bu
arkada lar n belki de hiçbir zaman ülkeye gelmemeleri gerekirdi.
Ama Önderlik kendilerine, “siz yapabilirsiniz” diyordu. Önderlik, ül-
keye gidebilir misin diye sormazd . Sorular  “bir taburu ya da tak -

 idare edebilir misin” biçiminde soruyordu. Bu nedenle Önderlik
“sen ülkeye gitti inde bir tak  ya da taburu idare edebilir misin”
diye sordu unda, kar ndaki arkada  da, “Evet Önderim, ülkeye gi-
der ve gerekli görevi yerine getirebilirim” biçiminde cevap veriyor-
du. Hâlbuki Önderlik, onlar n bir tak  yürütemeyeceklerini bili-
yordu, çünkü baz lar  sava  bile görmemi ti. Fakat önemli olan bu
de ildi. Önderli in amac  o arkada lara güven vermekti. Bu bir üs-
luptur, tarzd r.

Dü man her gün “siz yapamazs z, bu i i b rak n” diyordu. E er
biz de “sen yapamazs n” dersek, zaten yapamaz. E er dü man “sen
bu i i yapamazs n” derse, biz de “sen bu i i yapabilirsin” demeliyiz.
Bizim yapmam z gereken ad m att rmakt r. Tereddütte olan birinin
tüm kayg lar  ortadan kald rmakt r. Ki iye güven kazand rmakt r.
Tarz budur. Önderlik bu tarz yla çal ma yürüttü. Yine bu tarzla in-
sanlara ad m att rd . Dü man insan  öyle bir konuma getirmi
ki, “sen yapamazs n” dedi in anda “evet, ben yapamam” diyor. “Sen
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ölüsün” dersen, “evet, ben ölüyüm” diyecektir. Dü man n kazand r-
 üslup budur. Ölü bir üsluptur, mücadele üslubu de ildir.
1991’de Haftanin’deydim. Güneybat  Kürdistan’dan epey kat m

vard . Baz lar  problemliydi. Bu yüzden problemli olanlar  evlerine
gönderiyorduk. Tabii problemli olanlar  biz gönderiyorduk. Önder-
lik ise gönderdi imiz ki ileri tekrardan bize gönderiyordu. Ya anan
bu durumdan sonra arkada lara, “bu konu üzerinde dural m, neden
Önderlik bunlar  tekrardan gönderiyor” dedim. in içerisinde bir
terslik vard . Daha sonra Önderli e sordum, Önderlik güldü: “Siz ko-
lay yolu, k sa yolu önünüze koyuyorsunuz, ben sizin gibi de ilim”
dedi. Daha sonra unlar  ekledi: “Belki o insanlar problemlidir, ama
o insanlar n aileleri var, akrabalar  var. E er sen, problemli dedi in
bu insanlar  ülkeye gönderirsen, onlar n aile ve akrabalar  da ka-
zanm  oluyorsun. Benim çal ma tarz m budur”. Bizim anlay z
ve çal ma tarz zla hiçbir zaman bu denli geli me kaydedilemezdi.
Do ru olan Önderlik tarz yd .

Bir ara biri yan za gelmi ti. Ceviz a ac n alt nda, çe menin
ba nda uzanarak “bu i  zordur” diyordu. Nedenini sordu umda,

evket amca beni kand rd ” diye cevap verdi. evket amca kendisi-
ne, “Güneye gitti inde Çiyayê Spi’den Haftanin’e kadar portakal,
muz ve mandalina a açlar  var” demi ti. Fakat “b rak portakal, muz

ac , içecek su bile bulam yoruz” diyordu. Asl nda evket amca
yanl  yapmam . O’nun portakal ve muza göre biri oldu unu bildi-

i için, böyle bir ey söyleme gere i duymu tu. Buradan hareketle
‘yalan konu al m’ sonucu ç kar lmamal . Önderlik hiçbir zaman ya-
lan konu mad . Önderli in kültüründe yalan yoktur. Yalan konu -
mak egemen kültürüdür. Önderlik tarz  ‘güven verme’ üzerine kuru-
ludur. evket amca kendine göre yakla yordu. Arkada lar tarz  an-
las nlar diye bu örne i verdim. Önderli in tarz nda halk  aya a kal-

rma, iradesini, gücünü, yetene ini ortaya ç karmak esast r. Kuvve-
tini ortaya ç kard n m  irade ve kimlik sahibi olursun.

Egemenlerin alt topluma, ezilen kesimlere yakla mlar , “daima
bize kulak verin, size ne söylersek onu yap n, söylediklerimizin d -
na ç kmay n, dü ünmeyin, biz sizin yerinize dü ünüyoruz” biçimin-
de olmu tur. Egemenlerin kültürü bu tarz sayesinde kendisini de-
vam ettirmi tir. Bir egemenin “kendinizi bilinçlendirin, uyan k olun,
örgütlenin, çal n” dedi ini gördünüz mü? Mümkün de ildir, göre-
mezsiniz. Böyle olursa egemenliklerini sürdüremezler. Bir a an n
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köylüye, kendisini örgütlemesi gerekti ini söylemesi görülmemi tir.
a; “Sadece bana kulak ver, ne dersem onu yap, söylediklerimin d -

na ç kma, dü ünmene gerek yok, çünkü ben senin yerine dü ünü-
yorum” der. A a, bey ya da burjuvazinin yakla  böyledir. Ege-
menlerin bak  aç nda toplumu basit ve küçük görme vard r. PKK
militan  hiçbir zaman halka böyle yakla amaz. Fakat maalesef kimi-
lerinin prati inde ortaya ç kan da budur. Üsluplar  ve tarzlar  a a ya
da burjuvazininkinden farkl  de ildir. Kadrolar z “kadro benim,
sen ne biliyorsun, do ruyu ben söylüyorum, kula  bana ver, ben
senden ne istiyorsam onu yap, ba ka bir eye kar ma, bana güven”
diyor. Bunun Önderlikle, PKK’yle hiçbir alakas  yoktur. Bu egemen-
lerin tarz r, Önderli in de il.

Önder APO’nun üslubu, a a ve bey üslubu de ildir.  Önderlik ki-
minle oturursa, ona moral ve güven verir, bilinç kazand r. Önderli-

in yan nda kalan kendine, partiye ve halka güvenir. Önderlik kim-
seden bir ey istemedi, tersine daima verdi. Bu yakla mdan dolay
insan z, elinde bulunan tüm imkânlar  Önderli e, harekete sun-
du. Baz  kadrolar z halka hiçbir ey vermedikleri halde, halktan
her eyi isteme hakk  kendinde görebiliyor. Vermedi mi de, onu
hain ilan ederek üzerine gidiyor, te hir ve tehcir ediyor, ya da bask
alt na al yor. Bu tarz n Önderlikle, PKK’yle alakas  yoktur. Sen ne
vermi sin ki, onlardan her eyi isteme hakk  kendinde görebili-
yorsun? nsanlar ancak verdikleri kadar isteyebilirler. Verilmeyen
nas l oluyor da isteniyor? Halka bir ey verdin mi zaten kar
al rs n. Hem bir ey vermiyorsun, hem de istiyorsun! A alar ancak
bunu yapar. Örne in a a, köylüye bir ekmek verir, kar nda da
tüm köylüyü kölesi yapar, neleri varsa ellerinden al r. Bizim arka-
da lar n yapt  da budur.

Önderlik halka sonuna kadar sayg  gösterir. Bu bir Önderlik tar-
r. Sayg  göstermek, iradeyi aç a ç karmak anlam na gelir. Ayn

zamanda moral, güven ve bilinç vermektir. Arkada lar z halka
gidip bir konu hakk nda söz veriyorlar, fakat verdikleri sözü yerine
getirmiyorlar. Ayn  Türk milletvekilleri gibi. Seçimler öncesinde
vaatlerde bulunurlar, ama bunlar n hiçbirini de yerine getirmezler.
PKK militan  söz verdi mi, yapar. Yap lamayacak olan n da sözü ve-
rilmez. Bu yüzden halk, birçok yerde “biz eski arkada lar  ar yoruz”
diyor. Halk n yapt  bu ele tiriyi iyi anlamak gerekir. Hâlbuki
bunlar da PKK’nin kadrosudur. Peki, halk neden eski arkada lar
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istiyor? Halk neden “biz bunlarda PKK’yi görmüyoruz” diyor.
PKK’nin duygusunu, dü üncesini, ya am  ve ki ili ini neden gör-
müyorlar? Halk z PKK ad na çal ma yürütenlerin, PKK’yle alakal
olmad  gördü ü için ele tiri yap yor. Halk z böylesi a r bir
ele tiride bulunuyor, fakat kadrolar z dinlemiyorlar bile. Bir a a-

n köylüye kulak verdi ini gördünüz mü? Kadrolar zda a alar
gibidir. Bunlar n hepsi harekete kar  dü manl kt r. Halka bir ey
vermezler. Hatta halk n ba na bela olurlar. Halk onlara bakarak
partiden so uyor. Hiç kimsenin, halk  partiden so utmaya, partiden
kopartmaya hakk  yoktur. Bir militan bunu yapmaz, yaparsa onun
için ölüm olur. Militan n görevi halk  kazanmakt r.

Kadrolar  çal ma için bir yere gönderdi imizde, bir y l içe-
risinde gitti i yerdeki imkanlar  yar  yar ya bitiriyor. E er yurtsever
yüz evimiz varsa, bunu elli eve dü ürüyor. Bir de “ben çal yorum”
diyor. Bu ne biçim çal mad r? Önderlik Suriye’ye gitti inde, elinde
ili ki olarak sadece bir ev vard . O da bir arkada n akrabas yd . Ön-
derlik bu evle ba layarak binlerce evi kazand . Önderlik tarz  budur.
Bir aile ile tüm parçay  örgütledi. Parti kadrolar za o kadar imkân
ve aileyi teslim ediyor, o da var olan  yar  yar ya dü ürüyor. Çal ma
tarzlar yla Önderli i ve hareketi bitiriyorlar, sonra da “ben bu Ön-
derli in militan m” diyorlar! E er yürütülen çal mada parti geri-
ye çekilmi se, bilin ki orada çal ma olmam r. Yürütülen çal ma
dü mana hizmet etmi tir. Bu yüzden kadromuz çal mam  say la-
cakt r, hatta dü mana hizmet etmi tir diyece iz.

Bir militan gitti i yerde, militan gerçe iyle çal ma yürütürse,
orada partinin gerilemesi mümkün de ildir. Herhangi bir alan z-
daki gerileme, orada bulunan kadrolar n sorunudur. Partiyi o
alanda temsil edenlerin sorunudur. Baz  kurnazlar var, bulunduklar
yerde çal may  geriye çekiyorlar, partiye yazd klar  raporlarda da,
“buradaki çal malar  ilerlettik, güçlendirdik” diyorlar. Yani yalan
tekmil veriyorlar. Bunlar n yapt  sahtekârl kt r. Çal ma yürütme-
di i halde partiyi kand rarak “ben çal ma yürüttüm, çal malar
güçlendirdim” diyorlar. Partiye kar  dü manl k budur. Hem de bü-
yük bir dü manl k.

Önder APO Gerçe i, Tekeden Süt Sa makt r
Önderlik sab rl  ve srarl  bir karaktere sahiptir. Önder APO tar-
, “ ne ucuyla kuyu kazmak ve bu kuyudan su ç karmak” olarak
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ifade etti. Bizim de çal ma tarz z budur. Birçok arkada za gö-
re i ne ucuyla kuyu kazmak mümkün de ildir. Fakat Önder APO’da
imkans z olan daima imkan dâhilindedir. Önder APO’nun tarz nda
kuyudan su ç karmak oldu u için, su ç kmayana kadar durmak ol-
maz. Su ç kmayana kadar rahat etmez, bu yüzden durmaz. Önderli-

in tarz nda, üslubunda ‘olmaz’ diye bir kavram yoktur. Olmamas
için ancak istemeyebilirsin. Yapmak isteyen yapar. Önderli in tar-

nda imkân imkând r. mkân n büyü ü ya da küçü ü olmaz.
Önder APO en küçük bir imkân  bile de erlendirir. En küçük im-

kân bile Önderli e yeterlidir. Önder APO’nun tarz nda e er imkân
yoksa yaratma, var olan imkân  da daima büyütme esast r. Birçok
arkada z, imkân olmad  m , “olmaz, yapamam” diyor. mkân oldu
mu da, bu sefer de az oldu u için “olmaz, yapamam” diyor. Devrim-
cili i istedikleri ölçüde imkân sahibi olmakla e de er görüyorlar.
Arkada lar z her eyi haz r ve kendilerinin istedikleri biçimde ol-
mas  istiyorlar. Bu yakla m yanl r, çarp kt r, do ru de ildir. m-
kânlar n senin istedi in gibi olmas  mümkün de ildir. Bu hayali bir
durumdur. Gerekçe sunanlar, keyfi ya amak isteyenler ve çal mak
istemeyenlerin ‘imkâns zl k bahanesine’ sar ld klar  görüyoruz.

mkân yoktur” diyerek çal ma yürütmüyor, keyfi ya yorlar. Ça-
mak istemeyenin bahanesi budur. Önder APO’nun tarz nda imkân

yok ise, çal abilmek için imkan yaratmak esast r. Ne yap p edip im-
kân yaratacaks n, var olan imkân  da kullanarak daha ba ka imkân-
lar yaratacaks n, imkân  büyüteceksin.

Lübnan’daki Mahsum KORKMAZ Akademisi öyle çok büyük, gü-
zel, imkânlar n bol oldu u bir yer de ildi. Akademi ç plak bir tepe-
deydi, baz  küçük a açlar ve ta lar vard . Önderlik akademiyi burada
kurdu. Böylesi küçük, basit bir yerde devrim gerçekle tirdi. Gerilla-

, özgür kad  yaratt . Birçok konunun temelini burada att . mkân,
mevzi buydu. Önder APO hiçbir zaman “imkân azd r, yapamam” de-
medi. Lübnan’daki akademi alan  bize ait de ildi. Akademi, Demok-
ratik Cephe’ye aitti. srail Lübnan’a girdi inde Filistinliler kamp
terk etti. srail’in sald nda arkada lar tepeleri tutarak kamp  b -
rakmad . Akademi ya anan bu olay sonras nda elimize geçti. Önder-
lik bu akademi ile dirili  devrimini gerçekle tirdi. Demek ki çok ba-
sit bir imkândan bile çok büyük sonuçlar ç kar labilir.

Önderlik Suriye’ye gitti inde elinde gidebilece i tek bir ailenin
nda imkân  yoktu. O ev de Ethem arkada n akrabas yd . Ethem
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arkada n akrabas  olan bu evin Önderli i kabul edip etmeyece i de
belirsizdi. Tek imkân buydu. Fakat Önderlik, “ben oraya nas l gide-
ce im, e er imkân yoksa gitmem” demedi. Önderlik o eve gitti. Ön-
derlik ilk önce o aileyi kazand . O aile üzerinden daha ba ka aileler
kazand . Aile ile ba layan küçük imkân yava  yava  Suriye, Filistin
ve Lübnan’a kadar yay ld . Suriye’yle, Filistinlilerle ili kiler bu küçük
imkân üzerinden geli im gösterdi. Tek bir aile ile olan ili ki, ba ka
örgütler ve devletlerle ili kilerin geli mesine vesile oldu. Önderli in
çal ma tarz  budur. Arkada lar z ‘olmaz’ diyor, demek ki olu-
yormu . Arkada lar n ‘olmaz’ dedi ini, Önderlik ‘olur’ biçiminde
prati iyle ispatlad . steyen yapar.

Bir söz vard r: Çoban n can  isterse tekeden bile süt sa abilir, is-
temezse keçiden bile sa amaz. Önder APO gerçe i, tekeden süt sa -
makt r. Önemli olan da tekeden süt sa abilmektir, çünkü keçiden
herkes süt sa ar. PKK militanl  budur. Maalesef birçok kadromuz
“tekeden süt ç kmaz, hatta bu keçiden bile süt ç kmaz” diyorlar. Elini
keçinin memesine bile atmadan, “bunda süt yok” diyorlar. Bu tarz n
Önderlik ile hiçbir alakas  yoktur. Önderlik tarz nda ‘yoktan var et-
me’ vard r. Önderlik herkesin öldü dedi ini canland rand r, imkân-

zl ktan imkân yaratand r.
Bizde ya anan bunun tam tersidir. Var olan ya am  öldürüyor,

imkânlar  imkans z hale getiriyoruz. Böyle yap yor ve de Önder
APO’nun arkada  oldu umuzu söylüyoruz. Önderlikle aram zda
ortaya ç kan temel sorunlardan biri de budur. Önderlikle birle e-
mememizin nedeni de budur. Önderli in istedi i sonucu alamamas
da kayna  buradan al yor. Bu nedenle ya ad z bu sorunun
çözüme kavu mas  gerekir. Sorunun çözümü, Önderli in çal ma
tarz  ve üslubunu esas almaktan geçer. Bizim tarz zda ‘olmaz n ve
kaybetmenin felsefesi’ esast r. Felsefemizde olana bile olmaz diyo-
ruz. Önder APO ve PKK için, “yoktan var eden” diyorlard . Önder
APO yoktan var olabilece ini herkese gösterdi. Önder APO’ya r-
malar n nedeni de budur. Tüm bu çal malar kendili inden olma-

, Önder APO’nun tarz yla oldu. Neden Kemal BURKAY onlar n tar-
yla olmad ? Çünkü onlar n tarz  hiçbir ey olu turmuyor. Tarzlar

baz  arkada lar zda ya anan tarzd r. Zora gelmez, bahane arar, k -
sa ve kolay yolu seçer. Fakat Önderlikte bunlar yoktur. Önderli in
tarz nda zafere kilitlenme ve kendini zafere mahkûm etme esast r.
Kürt halk  içerisinde ya ad  konumdan ç karacak olan tarz da
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budur. Ba ka bir yol mümkün de ildir. Hem keyfine bak, hem de
halk  bulundu u konumdan ç karaca m de! Bu biçimi ile sonuç al n-
maz. PKK’nin sonuç almamas n nedeni de budur.

Önderlik partiden sadece çal abilme imkân  istedi. “Parti u im-
kân  bana versin, ben de çal ay m” demedi. Sadece çal abilme im-
kân . Önderli in çal ma anlay  budur. mkân olmad  m  Önderli in
kendisi imkân yarat r. Önderlik, var olan imkân  daima büyütmeyi
esas al r. Önderlik halk n, mücadelenin ihtiyaçlar  göz önünde bu-
lundurarak çal ma esaslar  belirler. Önderlik için küçük bir imkân
bile yeterlidir. Önderlik için çok küçük bir ili ki bile yeterlidir. Ön-
derlik o ili kiyi büyütür, kapsam  geni letir. Önder APO’da sonuç
alma esast r. Önderlik hedeflerine ula ana kadar mücadele eder. He-
define ula mak için mutlaka sonuca gitmek gerekir. Önderlik birçok
arkada  gibi büyük imkânlar üzerinden devrimcilik yapmay  anlay
olarak benimsemez. Devrimcili inin temelini kendi gücü ve inanc na
dayand r. Tüm imkânlar  gücüne dayanarak geli tirir. Eme iyle
yapar.

Kadrolar zda “haz r imkan varsa çal ma yürütürüm” anlay
hâkimdir. Yani parti ve halk z, kadromuza istedi i düzeyde imkân
sa layacak. E er bu imkânlar sa lanmazsa, kadromuz çal amaya-
cak. Partiden ve halktan kendi iste ine göre imkân istemek, emeksiz
çal may  ve ya amay  ifade eder. Bundan daha tehlikeli bir anlay
olamaz. PKK’de yozla man n zemin bulmas  ku kusuz kayna  bu
anlay tan al r. Yozla man n önüne geçilmek isteniyorsa, kadroda
ya anan bu tehlikeli anlay n ortadan kald lmas  gerekir. Kadro
daima gücüne güvenmeli ve elinde olan imkânlar  büyütmelidir.
PKK gerçe i budur.

Kadro emekten, partiden ve halktan uzakla r. Bu yüzden
imkân yaratmay  esas alm yor, tam tersine var olan imkân  da kul-
lanarak partiye ve halka kaybettiriyor. Halk n eski kadrolar  isteme-
sinin nedeni budur. Önder APO’da imkân, insan n kendisidir. Çünkü
her ey insanla olur. Bilindi i gibi ilk ba larda hiçbir imkân z yok-
tu. e imkâns zl klarla ba land . PKK tüm ihtiyaçlar  bu tarz yla
kar lad . nsan  esas ald . nsan ile maddi ve manevi imkânlar yarat-

. mkân yaratmak isteniyorsa, bunu insanlarla yapmak artt r. n-
san n insan olmas  büyük duygu, dü ünce, irade ve örgütlenmeyle
mümkündür. PKK imkânlar , bu insan anlay yla yaratt . PKK’nin
imkânlar  nas l elde etti i her zaman merak konusu olmu tur.
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Baz lar , PKK’yi çok zengin bir parti olarak biliyorlard . Talan edil-
mi  bir Kürdistan, yiyecek yeme i olmayan fakir bir halk içinden
do an PKK ve elde etmi  oldu u muazzam imkânlar! Tüm bunlar
kendili inden olmad . Önder APO, herkesi rtan bu imkânlar
insanlarla yaratt . Unutmamak gerekir ki, imkân  yaratan insand r.

Önderlik maddiyat  aramad , insan  arad . Önderlik insan  tan ,
gece-gündüz demeden insanlarla ilgilendi, yeni bir insan yaratt .
Önderli in yeniden yaratt  insanlar n mücadelesiyle imkânlar
olu tu. Kadrolar z birçok yerde “imkân z yok, parti bize imkân
versin” diyor. Bu büyük bir utançt r. Partiden imkân istedikleri için
utanm yorlar da. mkân yaratmak için çal yorlar, kendilerini
zorlam yorlar, sonra da “parti bize imkân versin” diyorlar. Partinin
verece i bir ey yoktur. Partinin verdi i ve verece i; seni kabul et-
mek ve çal abilme imkân  sunmakt r. Çal ma yürütmek için
PKK’nin erefi verilmi , daha ne isteniyor? Partinin verece i budur.
Baz  kadrolar z parti ve halk n s rt ndan geçinmek, bedava ya a-
mak istiyorlar. Kadrolar zda geli en anlay  budur. Bu çok tehli-
keli bir anlay r. Bu anlay  PKK’yi bozand r, PKK’ye kaybettiren-
dir. Bu anlay  PKK’ye kar r.

Önder APO’da Moral, Güven
Ve Denetim Mücadelenin Esaslar ndand r
Önderlikte güven ve moral çok güçlüdür. Önderlik ihtiyaç ve en-

di eye de önem verir. Bunlar, Önder APO’nun kendi üzerinde dene-
tim kurabilmesini sa yor. Bu da Önderlikte geli ebilecek herhangi
bir sapman n ya da da lman n önüne geçiyor. Bunlar önemlidir.
Örne in birçok arkada z biraz moralli oldu mu ve kendine gü-
vendi mi, derhal kendini kaybediyor. htiyat  elden b rak yor, endi-
eyi unutuyor. Bu yüzden de da lmay  ya ayarak beraberinde par-

tiyi de da lmaya sürüklüyor. Bir militan hiçbir zaman moralsizli i
ve güvensizli i PKK’de ya amayacak, zaten bunu yapmak suçtur.
Moralsiz ve güvensiz olmak, dü man  ya amakt r. Dü man n yapt
moralsizli i a lamak ve güveni zedelemektir. E er biz de PKK’de
moral ve güvenden yoksun olursak hem dü man  ya am , hem de
ya atm  oluruz. Bu yüzden suçtur. Moralsizli i ve güvensizli i ya-
amad z gibi, da lma, savrulma ve kendini unutmay  da ya a-

mayaca z. Ki inin bu konuda daima kendini denetlemesi artt r.
Üzerinde denetim sa layamayan partiye ve halka zarar verir.
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Arkada lar z ba ar  bir sonuç ald lar m , an nda ‘moral kaza-
yorlar’ ve bu moralle de kendilerini, partiyi, halk  unutuyor, da-
lmay  ya yorlar. Darbe yememizin nedeni de budur. Mesela Beze-

lê eyleminden sonra arkada lar geri çekilirken bir yerde duruyorlar.
Durduklar  yer daha önce de ifre olmu  bir yerdir. De ifre olmu  bir
yerde durmalar  kesinlikle yanl r. Durduklar  yerde bir de cihaz
ba lant  yap yorlar. Uçak da gelip arkada lar n durduklar  yeri
vuruyor. Oradaki uçak sald yla bir ehit ve dört yaral  verdik.
Anla lmas  aç ndan bu örne i verdim. Çok çabuk moral kazanan
ve ayn  çabuklukta moralden dü en, moralsizle en, moral yitimine

rayan bir toplumuz. Nedeni, toplumun temelinin zay f olmas n-
dand r. Yine hem olumlu hem de olumsuz anlamda çok çabuk etki
alt na girebiliyoruz. Hem olumlu, hem de olumsuz olanda kendimizi
an nda koyuverebiliyoruz. Örgütlü olan, kendini disipline eden bir
ki ilik ne olumlu, ne de olumsuz bir havadan an nda etkilenmez,
kendini koyuvermez ve da lmaz. Böyleleri sorumluluk içinde ya ar.
Sorumlulu u hiçbir zaman elden b rakmaz.

Ki ili inde ciddiyet, disiplin, sorumluluk ve örgüt anlay  ge-
li tirmeyen tehlikeli olur. Kendimizi denetleme gücünden yoksun
oldu umuz için daima birileri taraf ndan denetlenme ihtiyac  hisse-
diyoruz. Üzerimizde denetim kuracak birilerini görmedi imiz anda
hemen kendimizi koyuveriyoruz, keyfiyete ba yoruz. Keyfiyetin
oldu u yerde ölüm olur. Nerede örgütlenme varsa, orada büyük
geli me ve zafer vard r. Bunu hiçbir zaman unutmamal z. PKK
militan  kendi üzerinde denetim kurabilendir. Militan, örgütün de-
netimine ihtiyaç duymayan, kendi kendisini denetleyendir. Denet-
lenme ihtiyac  örgütsüz insanlarda ortaya ç kar. Parti insan  kendini
örgütleyendir. Sorumluluk, ciddiyet ve disiplini ya ayand r. Böylele-
ri nerede olurlarsa olsunlar kendilerini denetlerler. Keyfiyeti ya a-
maz, sorumsuzluk duru unu benimsemezler. Örgütsüz olan ya da
örgütlülü ü zay f olan daima denetlenme ihtiyac  hisseder. Böyle
insanlar üzerinde denetim oldu mu i ler yürür, olmad  m  keyfiyetin
ya and  görürsünüz. Zaten keyfiyetçinin i i yapmak de il, daima
bozmakt r. Böyle biri parti insan  olamaz. Örgüt saat ba  herkesi
denetleyemez. Bir insan e er sürekli denetimle çal yorsa, bilin ki o
insandan bir ey ç kmaz, onun ahs nda örgütün hedefleri de ama-

na ula maz. Bu tür insanlar örgüte ad m att ramaz. B rak n ad m
att rmay , kendileri bile ad m atamazlar.
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Önder APO’da Söz Kutsald r Ve Gerçekle tirilmek çindir
Önder APO’da söz kutsald r. Söz, gerçekle tirmek içindir. Söz ve-

rip de tutmamak kutsall k olamaz. Tam tersine lanetlilik olur. Ön-
derlik hiçbir zaman tutamayaca  bir sözü vermedi, vermez de. Bu-
na dikkat eder. Verdi i söz için her eyini de ortaya koyar. Verdi i
sözü yerine getirene kadar durmaz. Önderlik gerçe i budur. Bizde
ya anan nedir? Ya sözün bir anlam  yok, ya da çok zay ft r. Her eyi
çok rahat konu abiliyoruz. Konu tu umuzun anlam  nedir, neye
hizmet eder ya da hizmet etmez; do ru mudur, yanl  m r, hangi
sonuçlar  do uracak bunlar n hiçbirini hesaba katm yoruz. Rastgele
konu tu umuzdan kendimizi, partiyi, halk  ve arkada  zora so-
kuyoruz.

Hâlbuki PKK militan , konu tu u zaman konu mas na ve verdi i
söze dikkat eder. Yoksa yanl  anla r ya da bir ba kas  bunu örgü-
te kar  kullan r. Baz lar  Önderli in militan  olduklar  söylüyorlar,
fakat konu tuklar nda üsluplar n zehir gibi oldu unu görürsünüz.
Dü man n üslubunu kullan yorlar. Konu tuklar  yerde ortam n mo-
ralini s ra dü ürüyorlar. O ortamda örgüt diye bir ey b rakm yor,
güveni sars yorlar. Anlayaca z her eyi bozuyorlar. Halk n içine
girip konu maya ba lad klar nda, halk kendilerinden so umaya ba -

yor. Yapamayaca eylerin sözünü veriyor. Bu da bizim gerçekli i-
mizdir. Bunun Önderlik gerçe iyle hiçbir alakas  yoktur. Yerinde ol-
mayan bir sözün Önderli in a ndan ç kt  gördünüz mü? Önder
APO zamana ve yere göre hesapl  konu ur. Kar dakinin anlama
düzeyini ve gerçekli ini göz önünde bulundurur. Amaç, do ru sonuç
alabilmektir. Fakat biz, Önderli in arkada  oldu umuzu söyledi i-
miz halde a za geleni söylüyoruz. Zaman  m r de il midir, et-
kide bulunur mu bulunmaz m , nas l bir sonuç ortaya ç kar r, iyi mi
olur kötü mü, bunlar n hiçbirini hesaba katm yoruz. Bu da bizim ör-
gütlü olmad  ortaya koyuyor.

Fazla bir sorumlulu u olmamas na ra men toplumdaki insan bi-
le ne söyledi ine dikkat eder. Sorumluluklar  sadece kendileri ve
kendileriyle ilgili konulard r. Bu yüzden her eyi çok fazla hesapla-
mazlar. Böyleleri konu abilirler, fakat örgüt insan  sorumlu hareket
etmek zorundad r. Söylediklerinin amaca hizmet etmesi gerekir. Bu
nedenle söylenenler, üzerinde iyi dü ünülmü  olmal r. Ancak bu,
baz  arkada lar n umurunda de ildir. A na geleni söyler. Ko-
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nu mas  yerini bulmad  m , özele tirisini de vermez. ahsi gururu
özele tirinin önünde engeldir. Hâlbuki PKK içerisinde biri bir ey
söyledi inde, ayet söyledi i yerini bulmam sa bunun özele tirisini
verir. Özele tiri, yanl  do ruya çevirmektir. Yanl  söylenenin dü-
zeltilmesi gerekir, militanl k budur. Arkada lar n kafas  da
koparsan buna gelmezler. Kendi ahsi gururlar ndan taviz vermez-
ler. Bu hareketin militan  sözüne dikkat edecek, yerinde ve zama-

nda konu acak, söz verecek. Yanl , eksik, abart  söz vermeyecek
ve konu mayacak. Çünkü biz hakikatin takipçileriyiz. Önderlik ger-
çe i budur. Militan n görevi hakikati, do ruyu esas almakt r. Böyle
olursa Önderli in gerçek arkada  oluruz.

Önder APO’da kendini düzeltmek, yenilemek ve çözüm gücü ha-
line getirmek esast r. Önder APO bunu yapmasayd  çözüm gücü
olamaz, imkânlar  büyütemez ve ba ar  elde edemezdi. Baz lar  ha-
reketin militan  olmas na ra men kendini e itmiyor, düzeltmiyor ve
yenilemiyor, kendinde çözüm gücünü olu turmuyor. Baz lar na göre
“kendini ideolojik, örgütsel ve siyasi olarak geli tirmesen de hareke-
tin militanl  yapabilirsin” anlay  hâkim. Bu büyük bir kand r-
mad r. Bu anlay  tasfiyecilerin anlay r. Tasfiyeciler bu anlay
daima hareket içinde güçlendirmek istediler. “Çizgiyi anlamaya,
kendini ve çizgiyi güçlendirmeye gerek yok” deniliyordu. PKK ideo-
lojik, örgütsel ve siyasi bir partidir. PKK dünyan n en büyük ve güçlü
ideolojisine sahiptir. Militanl k yapmak isteyen, ihanete gitmek is-
temeyenin esas alaca  budur. Militan n görevi ideoloji ve siyasette
derinle mektir. Militan, hareketin seviyesiyle bir olma çabas nda
olacak ki, hareketle yürüyebilsin, hareketin ihtiyaçlar  kar laya-
bilsin, geride kalmas n, zarar vermesin. Bu da bizden, sonuna kadar
partinin öngördü ü sorumlulukla ya amam  ister. Hareketin gö-
revlerini yerine getirmek ancak böyle mümkün olabilir.

Parti ya am  geli tirilmeden, “ben partilili i ya yorum” diye-
mezsin. Bu bir kand rmad r. Yakla n böylesi öncülü ü ve partili-
li i öldürmek anlam na gelir. Öncülü ün kalmad  yerde geli me ve
ilerleme olmaz. Öncülü ün ve partinin olmad  yerde da lma ve
tasfiye ya an r. Arkada lar n ço u tasfiyecili i bilmeyerek ya -
yor. Birine “sen tasfiyecisin” dersen k yameti koparabilir. Niyet ola-
rak tasfiyecili e kar  olabilir, ama pratikte tasfiyecili in kendisini
ya ar. Tabii ki ya ad ndan haberi de olmaz. Birçok kadromuzun
içinde bulundu u durum budur. Partiyi zay flatan, partiye kaybetti-
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ren ve dü mana umut veren bu anlay r. Önderlik ile arkada k
yapmak isteyen partililikte daima kendini güçlendirmek zorundad r.
Anlayaca z ideoloji, örgüt ve siyasette derinle mek ve güç haline
gelmek artt r. Bu da öncülük ve partile me konusunda ad m atmak-
la mümkündür. Öncülük ve partile mede ad m atmak; insanl kta,
toplumsalla mada, ya amda ve de er kazanmada da ad m atmay
beraberinde getirir.

Arkada lar kendilerini e itmezlerse sonuç alamayacaklar. Böy-
lelerinin sonu kopu  ve ihanettir. Önderlikte yanl k, eksiklik ve
haks zl klarla ya amak yoktur. Önderlik gerçe i bunlara kar  ç k-
may  ifade eder. Önderlik gerçe i çirkinli e, haks zl a kar  ç kmak
ve bunlar  ortadan kald rmakt r. Adaleti do ru bir anlay la yerine
getirmektir. Bu konuda bizim ya ad z tam tersi bir durumu
ifade ediyor. Biz, ahbap-çavu luk yapma, uzla ma, kimsenin bize bir
ey söylememesi için hiç kimseye olumlu ya da olumsuz bir ey söy-

lememe, gün geçirme, rahat bir ya am için aray  içerisinde olma gi-
bi parti d  anlay larla hareket ediyoruz. Kimseden bir ey isteme-
di imiz gibi, kimsenin de bizden bir ey istemesini kabul etmiyoruz.
Her türlü eksiklik içerisine giriyor ve yanl klar  ya yoruz. Sonra
da kalk p, “böyle de ya ayabilir, böyle de partili olabiliriz” diyoruz.
nsanlar her eyi ya amaz. PKK her eyi kabul edemez. PKK’nin ka-

bul ve ret ölçüleri vard r. Ölçülerimizde her eyi kabul etme yoktur.
Hiçbir zaman adaletsizli i, bozgunculu u ve çirkinli i kabul edeme-
yiz. Yanl  olan  kabul edemeyiz. Özgürlü e, adalete ve demokrasi-
ye hizmet etmeyeni kabul edemeyiz. Militan bu gerçe i bilecek. Bu
nedenle eksiklik yapmayacak ve yanl  olan  ya amayacakt r.

Zay fl k, çirkinlik, haks zl k ve yanl k içinde ya ayanlar, ba ka-
lar  da bu ya ama çekmek isterler. Böyleleri herkesi kendileri gibi
yapmak isterler. Sonuna kadar yanl k ve haks zl k içinde olan ve
bunu ya ayan biri, kendisiyle çeli meyen ya ama nas l kar  ç kabi-
lir? Kar  ç kamaz, bu mümkün de ildir. Örne in yanl  ili kilenme
tarz yla hareket eden birinin, yanl  ili kiye kar  tav r ald  gör-
dünüz mü? Hay r, tam tersine gözünü kapat r, yanl  ili kiyi te vik
eder. Çünkü kendisinin ya ad  gerçek budur. Örgütün ya am anla-

 benimseyen biri, örgüt anlay  d nda bir anlay la kar la -
nda refleks gösterir, partiye ait olmayan anlay a kar  mücadele

ba lat r. Yanl  ili ki sadece erkek ile bayan aras nda geçen ili ki
de ildir. Bayanla bayan, erkekle erkek, yönetimle yap , yönetimle
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yönetim, militan ile toplumdaki insan aras nda da birçok yanl  ili ki
ya an yor. Fakat bizde yanl  ili kiden sadece erkek ile kad n ara-

nda ya anan ili ki anla yor. Baz lar , bayan ile erkek aras nda
yanl  bir ili kilenme söz konusu oldu unda k yameti koparabiliyor,
fakat bunun d nda ya anan yanl  ili kilere ses ç karm yorlar. Bu,
kadronun geleneksel anlay a sahip oldu unu gösterir.

Parti anlay  benimseyen, sadece bayan-erkek ili kisine ref-
leks göstermekle s rl  kalmaz, tüm yanl  anlay lara kar  müca-
dele eder. Hareketin militanlar  yanl  ili kileri hiçbir zaman ya a-
mayacakt r. Yanl , nerede ya da kimde ya an rsa ya ans n yanl r.
Bunu kabul etmeyecektir. Yanl  olan  ortadan kald rana kadar da
durmayacakt r. Örne in bizde yönetime kar  yanl  bir ili ki geli ti
mi kar  ç yor, fakat daha farkl  yanl  anlay lar ya da ili kilere
ses ç kar lm yor. Bu da gelenekselliktir. Geleneksel anlay ta, top-
lumda, sorumlu biri yanl  yapt  m , herkes onun üzerine gider ve
bunu kabul etmez. Fakat sorumlu olan n d nda kim ne yaparsa
yaps n, kimse bunlara ses ç karmaz. Partimizde de ya at lan budur,
gelenekselliktir. Hareketin kadrosu geleneksel anlay lardan ar n-
mak zorundad r. Kadronun esas alaca  parti zihniyeti, anlay  ve
tarz r. Kadromuz partiyi ya ayacak ve herkese de ya atacakt r.
Partinin verdi i görevi yerine getirmek böyle mümkün olabilir.

Önder APO’nun Sava  Yanl a,
Haks zl a Ve Disiplinsizli e Kar r
Önderlik yanl a ve haks zl a kar  ç kt nda, tarz olarak, di-

le getirdi im tüm bu yanl  anlay lar  ortadan kald rmay  esas al r.
Birçok arkada z yanl  ve haks z olan  ya yor, sonra da “ben
görmedim, bilmiyordum” diyor. Yanl  ve haks zl klara kar  ç kan
arkada lar z da var, fakat bunu kendi tarz ve üsluplar na göre ya-

yorlar. Bu nedenle yanl  anlay  ortadan kald ray m derken, da-
ha kötürüm hale getiriyorlar. Bu da yeni sorunlar n ortaya ç kmas -
na neden oluyor. Böyle yaparak da, “ben yanl a ve haks zl a kar-

 ç yorum, bunlar  kabul etmiyorum” deniliyor. Mesele bunlar
kabul etmeme de ildir; as l mesele sorunu ortadan kald rmakt r.
Kabul etmemek onu ortadan kald rmakt r. Çirkinli i, yanl  ve
haks zl  ortadan kald rmak için, öncelikle bunlar  anlamak gerekir.
Sadece do ru konu mak, do ruyu bize vermez. Baz  arkada lar “ben
do ru ele tirdim, do ru söyledim, bu yüzden do ru yapt m” diyor.
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Do ru olmak, do ruyu yapmak öyle kolay de ildir. Do ruyu ko-
nu mak yaln z ba na do ruyu dile getirmez. Do ruyu pratikle tir-
mek kolay de ildir. Do runun tarz  ve üslubunu yerinde ve zama-

nda, do ru bir ekilde ortaya koyar ve sonuç al rsan do ru yapm
olursun. E er yanl n üzerine gitmeyen biri varsa ya o yanl  be-
nimsiyor, bu yüzden idare ediyor ve sesini ç karm yordur, ya da ger-
çekten yanl  oldu unu biliyor, ama onu ortadan kald racak gücü
kendinde göremiyor ve mücadele edemiyordur. Yanl n, haks zl n
üzerine gidip sonuç alamayanlar, nedenini srar ettikleri kendi tarz-
lar nda aras nlar. ahsi tarzlar sonuç vermez. Çünkü üzerine gitti in
sorun örgütsel ve ideolojiktir. Her tutumun, davran n alt nda ideo-
loji vard r, anlay  vard r. E er hareket içerisinde yanl  anlay lar
varsa, mücadeleni örgütün anlay , ideolojisi, siyaseti, tarz , üslubu
ve zihniyetiyle vermek zorundas n.

Baz  arkada lar “ben yanl a kar  ç yorum” diye kimi eyle-
re kar  ç yor. Ele tiriyor, ‘bu yanl r’ diyor, ba ka da bir ey de-
miyor ve yapm yor. Parti hesap sordu unda kendisini savunacak ya,
ele tirilerini de bunun için yap yor, yoksa sorunu gidermek için
de il. Böyleleri, i in özünde ya anan sorunu, yanl  ortadan kald r-
mak istemiyorlar. Çünkü yeri geldi inde derhal savunma mekaniz-
mas  devreye sokuyorlar. Yanl  kabul etmeyen onu ortadan
kald r, kald rana kadar da durmaz. Yanl klara, çirkinliklere kar

kmak bizden bunu ister. Önder APO’ya bak n, sonuç alana kadar
durmaz. Bununla hem çirkinli in önüne geçiyor, onu ortadan kald -

yor, hem de geli me sa yor. Tarz budur.
Peki, bizde ya anan nedir? Yanl  yapan, bozan ve örgütle oyna-

yan kim varsa onunla arkada k yap yoruz. Bu tür ki ilikleri tehli-
keli görmüyoruz. Hâlbuki Önderlik, çal mayan birine bir parça ek-
mek bile vermez. Bu da Önderlik gerçe idir. Önderlik bu tür ki ilik-
lerin ekme i hak etmedi ini biliyor. Önderlik yanl  ya ayan ve
eksiklik yapanlar  kabul etmez. Önderlik böylelerinde ya anan çir-
kinli i ortadan kald rmay  esas al r, kald ramad  takdirde de arka-
da  keser. Emeksiz olan, bozgunculuk yapan biriyle Önderlik
arkada k yapmaz. Mesela bizde emek vermeyen, bozgunculuk ya-
pan biri adalet ve haktan bahsetti mi, hemen ona kulak verilir. Böy-
lelerine “sen çal yor ve emek vermiyorsun, bu nedenle konu -
maya hakk n yok” denilmiyor. Partili olmak istemeyen bu tür ki ilik-
lere, “terbiyeli ol, haddini bil” dememiz gerekir. Önderlikte bu çar-
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k anlay lar  göremezsiniz. Önderlik hiçbir zaman yanl  olan
dinlemez. Yanl  dile getirene do ru olan  kavrat r ve yanl  a mas
için mücadele verir. Biri ikâyet etti inde derhal müdahale eder,

ikâyet etme, mücadele et” der. Çünkü ikâyeti zay f, çaresiz ve köle
insanlar yapar. Önderlik zay , güçsüzü, köleyi kabul etmez. Bu yüz-
den bunlara kulak vermez. “ ikâyet etme, böyle yap” der. Önderli in
tarz nda do ru üsluba çekme vard r. Arkada z yanl  bir üslup
kulland  m  do ru olan  için mücadele etmiyoruz, do ru üslubun ne
oldu unu kavratm yoruz, tersine yanl  olana kulak veriyor ve onu
hakl  görüyoruz, kendisine hak veriyoruz. Kendi bireysel tarz zla
yanl  üslubu derinle tiriyoruz, güçlendiriyoruz. Böyle yaparak da
militan oldu umuzu söylüyoruz.

Önderlikte disiplin esast r. Önderlik planl  ve programl  hareket
eder. Önderlikte zaman  bo a geçirecek saliseler bile göremezsiniz.
Tüm çal malar  planl r, sonuç alma üzerine kuruludur. Bu neden-
le bizim de zaman  bo a harcamamam z gerekir. Sonuç alabil-
mek için zaman n hakk  vermek gerekir. Ya am içerisinde de er-
ler olu turmak artt r. Bu da bizden örgütlü ve disiplinli bir çal ma
ister. Ancak böyle ba ar  elde edilebilir. Tersi durumun, pratiksel
olarak kar kl a ve kaybetmeye mahkûm oldu u aç kt r. Önderli i
kabul etti imizi ve onunla arkada k yapmak istedi imizi söylüyo-
ruz, fakat disiplinden nefret ediyoruz. Planl  ve programl  çal ma-
dan nefret ediyoruz. Önderlikle çeli iyoruz. Disiplinden nefret et-
mek, disiplin ve ciddiyete gelmemek, örgüte, çal maya, zafere ve
amaçlar için mücadele etmeye gelmemek anlam na gelir. Hiçbir za-
man keyfiyetle i  yürümez. Örgütsüz ve plans z hareket ederek he-
defler yerine getirilemez. Hedef için örgütlülük, ciddiyet ve sorum-
luluk artt r. Bu yolda ilke sahibi olmak gerekir. Hedef için planl
olmak gerekir.

Bizde ise disipline gelmeme, daralma, tepkilenme, bir ortam bul-
du mu keyfi ya ama sar lma, bu ya amdan ho nut olma durumlar
ya an yor. Bu da ciddiyetsiz, sorumsuz ve hedefsiz oldu umuzu,
ba  olmad , örgütlenme ve kendimizi denetlemeden aciz ol-
du umuzu, ölçü ve ilkeye kar t oldu umuzu ifade ediyor. Tüm bun-
lar tehlikedir ve kaybettirmekten ba ka bir ey kazand rmazlar. Bu
ki ilikler parti içinde daima tasfiyeye zemin olmu lard r. Önder APO
ile arkada k yapaca m diyen, disiplini kendisi için vazgeçilmez
görmelidir. Ciddiyet ve sorumlulu u esas almal r. Ba tan sona ör-
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gütsel bir ki ili e bürünmelidir. Ölçü ve ilke sahibi olmal r. Kendi
kendini denetleyebilmelidir. Önderlikle arkada k ancak bu do rul-
tuda olabilir. Sadece niyetle Önderlikle arkada k yap lmaz. Sonuna
kadar keyfiyeti, kurals zl , ilkesizli i, disiplinsizli i, ciddiyetsizli i
ya ayacaks n ve “ben Önderli in arkada m” diyeceksin! Bunu
kabul edemeyiz. Önderlik ciddiyet, sorumluluk, disiplin, ölçü, ilke ve
disiplini ifade ediyor. Önderlikte keyfiyet yoktur. Önderlikte zaman
öldürme yoktur. Biz ise b rak n saniyeyi, günü, hatta y  bile önem-
semiyoruz. Bugün olmas  gereken bir i e, “bir hafta sonra da yapar-
sak olur” diyoruz. “Önce keyfime bakay m, i imi daha sonra da yap-
sam olur” diyoruz. Ya anan budur. Önderli in bunu kabul etmesi
mümkün de ildir. Önderli in kendisi için kabul etmedi ini, kadro ve
halk için kabul etmesi mümkün de ildir. Önderlik keyfiyeti, kendine
göreli i kabul etmez. Önderlik ölümünü kabul eder, ama bunlar  ka-
bul etmez. Önderli i kabul eden bunlara uymak zorundad r. Sadece
“Önderli e ba m” demekle olmuyor. Bu söylemin içeri i çok fazla
anlam ifade etmez. Önderli e ba  olmak, anlam vermektir. Anla-
mak ise, Önderlik gerçekli ini esas almak ve onu daima ya amakt r.
Ayn  zamanda bu gerçe i herkese ya atmakt r.

Önderlik hanete, birlikçili e
Ve Teslimiyete Kar  Öfkeyle Doludur
Önderlikte ihanete, i birlikçili e ve teslimiyete kar  büyük bir

öfke vard r. Bu öfkenin s  yoktur. Önderlik bu duygu temelinde
dü ünce, örgüt ve eylemini geli tirdi. Önderlikte hiçbir zaman iha-
net, i birlikçilik ve teslimiyet ya anmad . Önderlik bunlar  ya ama-

 için, parti ve halk içinde ya amas na da izin vermedi. Önderlik
teslimiyet, ihanet ve i birlikçili i ölüm olarak nitelendirdi. Önderli-

in mücadelesine damgas  vuran özgür ya amd r. Bu nedenle Ön-
derlik ölümü reddetti. Ölümden ya am  yaratt . Bizde ise tam tersi
durumlar ya an yor. Arkada lar n teslimiyete, ihanete ve i birlikçi-
li e kar  öfkeleri büyük de ildir. Hatta bunu normal gören arkada -
lar z var. haneti ya ayanlarla birle enler var. çimizde, ihanet
edenlerle ili kiye giren, örgütün imkânlar  onlara verenler, gizli
bir ekilde onlar  örgütün evlerinde yat ranlar oldu. Bu nas l Önder-
li in militan  olmakt r? Bu, örgüte kar  sava makt r, Önderli i her
gün öldürmektir. Bunun Önderlikle hiçbir alakas  yoktur. hanet
edenlerle ili kiye giriyorlar. Telefon, internet ve mektuplarla, hatta
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yüz yüze ili kiye girenler, onlara para verenler bizim arkada lar -
zd r. Böyleleri için ihanet ve özgürlük birdir. Hiç fark etmez.
Önderlik ve PKK gerçe i, ihanete kar  mücadeleyi geli tirme ve

büyütme gerçe idir. hanetle yurtseverli i, ihanetle devrimcili i,
ihanetle insanl  birbirinden ay rmak gerekir. Önderlik ve PKK or-
taya ç kmadan önce bunlar n hepsi iç içeydi. hanet, yurtseverlik ve
insanl n tam olarak ne oldu u bilinmiyordu. Önderli in müdahale
etti i konulardan biri de budur. Yine Önderlik ve hareketin, di er
önder ve hareketlerden fark  ortaya koydu u konulardan biridir
de budur. Önderlik asla ihanet ve i birlikçili i kabul etmedi. Çünkü
insan karakteri bunu reddediyor. nsan i birlikçi, hain ve teslimiyet-
çi olamaz. nsan, bir ba kas  için ya ayamaz. Hareketin militanlar
bunlar  iyi bilecek. Bu nedenle örgüt insan , örgütün haberi olmadan
bizden kaçan biriyle ili kiye geçemez. Kaçan biriyle ili kiye girmek,
örgüt anlay  d ndad r, ajanl kt r. Örgütün haberi olmadan hain
biriyle ili kiye girmek ajanl kt r. Örgüt ortam nda bu ajanl  yapan-
lar var. hanet için çal yorlar. hanet, i birlikçilik ve teslimiyet in-
sanl k d r. Bunlara kar  ç kmayan, hem de bunu büyük bir kin
ve öfkeyle yapmayan, bilin ki insanl  kaybetmi tir.

Baz lar  insanl kla ili kilerini koparmalar na ra men, halen içi-
mizde ya yorlar. Dahas  bu ki iler örgütün imkânlar  üzerinden
kendilerini ya at yorlar. Hareketin militanlar  bunu kabul edemez-
ler, etmemelidirler. Ölümlerini bile kabul edebilirler, ama bunu ka-
bul edemezler. Önderlik gerçe i i birlikçilikten, teslimiyetten ve
ihanetten hesap sormad r, hem de s rs z hesap sormad r. Önderli-

in arkada m diyen bu durumu esas almak zorundad r. haneti
reddetmeli ve bundan hesap sormal r. Ne kendisinde, ne de etra-

nda ihanetçi anlay n ya amas na ve ya at lmas na izin vermeme-
lidir. Önderlikle arkada k ancak böyle olabilir, ba ka türlü olmaz.

çimizde bir anlay  geli mi . Nedir bu anlay ? Kadro statüsü
yerine bas n-yay n statüsüne girmek istiyorlar. Ya da sanat kadrosu
olmak istiyorlar. Bu durumu normal gördükleri gibi, bize de kabul
ettirmek istiyorlar. Hâlbuki Önderlik gerçe i ölçüydü, ölçüyü daima
büyütmekti. Dayat lan bu anlay lar ölçüleri geriye çekmiyor mu?
Bizim olmayan bu tür anlay lar  kabul etmemiz mümkün de ildir.
Partili biri ölçüleri geriye çekemez, geri ölçüleri kabul edemez. Tam
tersine, partili olmayan  bile parti ölçülerine çeker. Tüm insanlar
parti ölçüsüne çeker. Çünkü parti ölçüleri çok ileri ve büyük ölçü-
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lerdir. Zaten bunun için mücadele ediyoruz. Birçok kadromuz sözde
militand r, fakat geri ölçüler benimsenerek geriye ad m at yor.
Ayn  zamanda bunu do ru görüp, bize de kabul ettirmek istiyorlar.
Bu kurnazl kt r, küçük burjuva kurnazl r. Küçük burjuva tehlike-
leri görüyor, fakat bu tehlikeleri ya amak istemiyor. Ayn  zamanda
PKK’den de ayr lmak istemiyor. Çünkü PKK’de prestij ve eref var.
PKK’den ayr rsa bunlar n hepsini kaybedecek. Hem PKK’nin im-
kânlar yla ya yor, hem de sanat ya da bas n kadrosu olmak istiyo-
rum, diyor. Büyük ölçüleri, partiyi terk ediyor, terk etti ini herkese
pe ke  çekiyor, bu anlay  güçlendirmek istiyor. Bu, partisizli i
geli tirmek, toplumsall  da tmakt r. Kürdistan’da partile mede
ad m atmak, insanl kta ve toplumsalla mada ad m atmakt r. Bu ko-
nularda geri ad m atmak, her eyden el çekmektir. Böyleleri her
eyden elini çekiyor ve bizim de bunu kabul etmemizi istiyor. Kabul

etmek her eyi b rakmakt r. Onlara göre bizim de, insanl  ve top-
lumsalla may  b rakmam z gerekir. Çok tehlikeli bir anlay r. Bu
anlay  ya ayan, bize ya atmak isteyenlere, “ya partili olacaks z,
ya da bas n-sanat kadrosu olmayacaks z” dedik. Hatta böyleleri
bizden uzak durmal , kovulmal r. PKK’nin imkânlar yla kendini
ya atmak olmaz. Kurnazl  devlete, dü mana kar  yapabilirsin,
PKK’ye kar  kurnazl k yapamazs n. PKK’ye kar  kurnazl k yapanlar
çok tehlikelidir. Bu, sistemin ajanl r. Sübjektif olarak ili kisi ol-
masa da objektif gerçeklikler ortadad r. Sonu da sübjektifliktir.

Önderli in Görev Anlay  Herkesle Çal may  içerir
Önderlikte herkesle çal mak ve sonuç almak esast r. Önderli in

çal ma tarz nda önemli olan noktalardan biri de budur. Önderlik,
“ben bununla çal m, bununla çal mam” demez. Önderli in tar-

nda herkesi çal maya katma vard r. Mücadele, insanlar n çal ma-
lar yla büyür. Çal arak siyasi ve örgütsel bir ki ilik edinilir. Bunun

nda mümkün de ildir. Önderlik her ne kadar zay f, birikimsiz
biri de olsa, insanlarla çal may  esas al r. Tabii bu, Önderli in, ki i-
nin zay fl , çirkinli ini ve yanl  kabul etti i anlam na gel-
mez. Ayn  zamanda ki inin zay fl  ve çirkinli iyle de mücadele
eder. Ki inin daima olumlu taraf  esas al r. Önderlik bu konuda;
“Bir insan n yüzde biri iyi, yüzde doksan dokuzu kötü ise, esas alaca-

m onun yüzde birlik bölümü olacakt r” dedi. Yani insana ait olan,
insan  temsil edeni benimsiyor. nsan  temsil onun insani ve olumlu
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taraf r. Önderli in vermi  oldu u mücadele insan içindir. Bu yüz-
den mücadelede daima insan  temsil edeni esas al r. nsan  insanl k-
tan ç karan ve insanl  kirleteni esas almaz. Bu yüzden olumsuz ve
çirkin olan  benimsemez, bunlarla daima mücadele eder. Olumsuzu
etkisiz k lmak için olumluyu nas l ele alaca n mücadelesini verir.
Önderli in sorunlara yakla  böyledir.

Olumluyu esas almak, olumsuzu görmemek anlam na gelmez.
Önderlik olumsuz olan  da görüyor, ona kar  mücadele de ediyor.
Önderlik insanlar  böyle geli tirdi. “Bu zay ft r, eksiktir, bu nedenle
onunla çal mam” demedi. Önderlik herkesle çal r. Önderli in her
konuda sonuç almas  bu yakla yla ba lant r. Önderlik bu an-
lamda seçici de ildir. Fakat Önderli in mücadelesinde seçkin bir in-
san yaratmak esast r. nsanlara “sen iyisin, sen kötüsün” demez,
herkesle çal may , her insan  geli tirmeyi ve güçlendirmeyi görev
bilir. nsana lay k olan seçkin olmakt r. Önderli in mücadelesinde
seçkin insan yaratmak amaçt r, fakat çal ma esnas nda seçicili e
hiçbir zaman girmez, herkesle çal r.

Bizde ne ya an yor? Biz bir insanda kendimizi gördük mü, “bu
insan iyidir, onunla çal abilirim” diyoruz. Kendimizi onda görmedik
mi, çal yoruz. Bize göre de ilse, zay fsa ya da problemliyse ça-

mak istemiyoruz, oldukça seçiciyiz. Hâlbuki Önderlik böyle de il-
dir. O zaman Önderli e ters dü mü  olmuyor muyuz? Anlayaca z,
çal z insan  güçlendirmeyi, onu çözüm gücü haline getirmeyi,
seçkin bir insan yapmay  esas alm yoruz. Önderlik ise çal  insan
güçlendirmeyi esas al r. Bir de kendimize, Önderli in arkada z
diyoruz. Niyet olarak iyi olabiliriz, fakat pratikte Önderli e ters dü-
üyoruz. Önderlikle arkada k böyle olmaz. Önderli i esas alan,

Önderlik gibi yakla acakt r. nsan  güçlendirmeyi, onu seçkin bir
insan haline getirmeyi esas alacakt r. Çal ma için seçici davranma-
yacak, her insanla çal may  görev bilecektir. Kendimize göre oldu-

umuz için Önderli e ters dü üyoruz. Ya ad z sorunlar n kay-
na  burada aramak gerekir. Partinin kabul etti ini kabul etmiyo-
ruz. Bu da partiyi kabul etmemek anlam na gelir. Parti bizi kabul
etti i gibi, bizim kabul etmedi imizi de kabul eder. Bu yüzden “parti
beni kabul etsin, onu kabul etmesin” diyemezsin. Parti içinde olan
biri tüm eksik ve yanl klar na ra men parti insan r. Hiç kimse
“ben onu kabul etmiyorum” diyemez. Ne zaman ki, parti birini kabul
etmez, o zaman biz de o ki iyi kabul etmeyiz. Kabul etmek ya da
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etmemek partinin bilece i bir i tir. Baz lar  kendilerini partili gör-
medikleri gibi, partinin de kendisini partili görmesini istemiyor.
“Ben çal yorum, parti de bunu kabul etsin” diyenler var. Kendine
göre ve tehlikeli bir anlay r. Parti içinde partiye kar  ç kmakt r,
partiyi reddetmektir. Partide olan biri partili olmak zorundad r,
yoksa partide kalmamas  gerekir. Önderlik herkesi parti do rusuna
çekmeye çal , buna gelmeyen zaten kendili inden ayr ld . Ya parti
içinde partili gibi kalacak ve bunun mücadelesini vereceksin, ya da
partiden kopacaks n. Partide ba ka türlü kalmak mümkün de ildir.
deolojik ve örgütsel mücadelenin bize dayatt  budur. Sorunlu ola-

 parti do rusuna çekmek için ideolojik, örgütsel mücadele verme-
yerek “ben bunu kabul etmiyorum” diyerek kolaya kaçanlar var. Bu
yüzden parti de kabul etmesin, diyorlar. Hâlbuki ideolojik ve örgüt-
sel mücadele verilirse, belki de sorunlu dedi imiz ki iden çok büyük
bir militan ortaya ç kar. Belki de kolaya kaçan n kendisi parti ölçüle-
rinde de ildir, kendi ölçüsünü dayatmak için de “ben bunu kabul
etmiyorum” diyordur. Kabul etmedi i ki i, partiye daha yak n da
olabilir, ama kendi ölçülerini esas ald ndan onu kabul etmiyordur.
Bu çok tehlikeli bir anlay r.

Parti hiç kimsenin ölçülerine göre hareket etmez. Hiç kimsenin,
birini partili ya da parti d  olarak de erlendirmesi mümkün de il-
dir. Parti içinde olan birini kabul etmeme, kar  ç kma, arkada k
yapmama; partiye gelmemeyi, partiyi reddetmeyi ifade eder. Baz la-

 parti içinde olan biriyle arkada k yapm yor, birlikte çal yor,
onun hakk nda fitne-fesatl k yap yor, didi iyor ve kendisini de parti-
li görüyor. Bunlar n birbiriyle olan sava lar  asl nda kendileriyle de-

ildir, partiyledir. Partiye kar  sava ma güçleri olmad  için birbi-
rileriyle sava yorlar. Özünde partiye kar rlar, ama buna güçleri
yetmedi inden daha farkl  yollara giriyorlar. Sen de bu partinin in-
san n, o da bu partinin insan r. Bu yüzden birbirinizle sava  içe-
risinde olman z anla r olmayacakt r. Senin sava n partiye kar -

r. Unutmamak gerekir ki, kendine göre olanlar, parti içinde ahsi
bir sava  yürütür. Parti insan  kendine göre olamaz.

PKK’nin vermi  oldu u sava  ideolojik ve siyasidir. Bu nedenle
parti anlay nda olmayan birine, parti anlay yla yakla mak gere-
kir. Hiç kimse kendi anlay yla yakla amaz. Arkada lar aras nda ba-
zen kimi sorunlar ç yor. Örne in, partiyi temsil etme konusunda
ya ad z sorunlar var. Bu sorun, temsil edenin temsil etmeyene
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kar  vermi  oldu u mücadele olarak anla lmamal . Sorun ya ayan
her iki arkada n da partiyi temsil etme konusunda sonuca gideme-
diklerini görüyoruz. Her ikisi de kendini partili görüyor ve birbirile-
rini parti d  ilan ediyorlar. Asl nda ortada herhangi bir do ru yok-
tur. Her ikisi de yanl  üzerinden kavga ediyor. Yani birbirilerine
yanl lar  dayat yorlar. Ortak paydada bulu amamalar  ve birbiri-
lerini suçlamalar  bundand r.

Yanl a kar  ç kmak ile arkada a kar  ç kmak farkl eylerdir.
Baz lar  “yanl a kar  ç yorum” ad  alt nda, arkada a kar  ç -
yorlar. Hatta beraber çal yor ve konu muyorlar. Yakla mlar
dü man nkinden farkl  de il. Buna ra men kendilerini partili görü-
yorlar. Bu ne biçim Önderlik militanl r, bu ne biçim partililiktir?
Halbuki Önderli e kar  ç yorlar, kendi ah slar nda arkada  öl-
dürüyorlar, bir de “biz Önderli in arkada z” diyorlar. Bu tasfiye-
ciliktir. Bu, sistemin anlay  parti ortam nda, kendi ahs nda ya-
amad r. Önderli e, partiye kar  ç kmad r.

Önderli i ve partiyi güçlendirmek istemeyen, hedefe göre ad m
atmak istemeyen, çal malarda sonuç almak istemeyen, zafer kazan-
ma ve kazand rtmay  esas almayan ki iler, bilin ki dü man ki ili iyle
hareket eder ve dü man gibi konu urlar. Dü man n hâkim k lmak
istedi i kültür, ahlak ve zihniyetle konu urlar, parti zihniyeti, kültü-
rü ve ahlak yla de il. Parti içinde birlikteli i, arkada  esas alma-
mak, arkada a sayg  duymamak, geli tirmemek ve arkada na
kar  sava  ilan ederek onu reddetmek dü man  ya amakt r. Bunun
anlam udur: Dü mana kar  ç kmamak, dü mana kar  herhangi
bir faaliyet yürütmemek, örgütün birlikteli ini esas almamak, örgüt
içerisinde arkada  geli tirmemek, ayn  zamanda arkada  ya-
amamak. Parti ortam nda dü man ki ili ini ya amak budur. Örgüt

ortam nda dü man  ya amak ajanl kt r. Hiç kimse, Önderlik ad na,
parti içinde dü man ki ili ini ya ayamaz ve ya atamaz. Kimsenin
böyle bir hakk  yoktur. Bu, PKK ile sava makt r, dü man n ajanl
yapmakt r.

Önderlik gerçe ine temel te kil eden noktalardan biri de arka-
da za, örgüte ve halka olan güvendir. Arkada za, örgüte ve
halka güvenmek, ayn  zamanda aç k olmak anlam na gelir. Bu ne-
denle aç kl k ilkesine ba  olmak zorunday z. E er arkada z, ör-
gütümüz ve halk z için çal yorsak, onlar kar nda hesap verme
sorumlulu unda olmal z. Ne yapm sak ya da yapmam sak, tüm
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bunlar n hesab  vermek zorunday z. Ba k, sayg  ve güven biz-
den bunu istiyor. Sonuna kadar örgüte, arkada a ve halka ba -

m diyeceksin, pratikte ise kapal , ne ya ad  bilinmeyen derin bir
kuyu gibi olacaks n! Hay r, böyle olmaz. Gerçekten ba  ve dürüst
olan aç k olur. Sayg  olan, güvenen aç k olur. Dikkat ettiyseniz, gü-
venmeyen insanlar kapal  olur. Aç kl k ilkesi, güvenin olmad  yer-
de ortadan kalkar. Örgüte, halka ve arkada na güvenmeyen, sayg
biri olmayaca  gibi aç k da olmayacakt r. Böyleleri daima kendini
savunur. Gizli kapakl rlar. Birçok eyi saklarlar. Bu tür ki iliklere
güvenemezsin. Ba na ne türlü oyunlar getirece ini de bilemezsin.

Önderlik arkada a, örgüte ve halka ba  oldu u için sayg
götseriyor ve sorumlulu u gere i hesap veriyor. Baz lar  Önderli in
arkada  oldu unu söylüyor, fakat söz konusu hesap verme oldu mu
hemen kaç yor. “Hesab  ver” dedi inde, sanki idam  istiyormu -
sun gibi bir atmosfere girenler ve tepki gösterenler var. Hatta böyle-
lerinin üzerine gittin mi, tehdit ve antaja ba vuran, bununla yetin-
meyip ihaneti tercih edenler bile var.

çimizde ya anan anlay lardan biri de, örgüte güvenmeyip, ah-
bap-çavu una güvenme anlay r. Böyleleri örgütle payla lmas
gereken s rlar , ahbap-çavu uyla payla yor. Ahbap-çavu lar yla
konu mad klar  bir ey yok. Fakat örgüte geldiler mi, sonuna kadar
kapal lar. Örgüt bu tür ki ilikleri tan yor, bilmiyor. Çünkü örgüt
bilmesin diye hiçbir eyini örgüte açm yor, örgütle payla yor.
Örgüt kar nda kapal  bir kutu gibi duruyor. Böylelerinin örgütle
payla acak bir eylerinin olmamas , örgüte güvenmemelerinden
kaynaklan yor. Örgüt yerine ahbap-çavu luk yapt klar  ki ilere gü-
veniyorlar. Örgüte güvenenin örgütle payla amayaca  hiçbir konu
yoktur. Ahbap-çavu  ili kisi olan insanlar örgütselli i de il, bireyci-
li i esas al rlar. Onlar için çözüm örgütte de il, ki ilerdedir. Çözümü
ah slar yerine örgütte aramak gerekir. Böyleleri, çözüm gücünü

kendi anlay yla benze en ki ilerde ararlar. Örgütü esas almama
ajanl kt r, örgütü parçalamakt r. Tüm bu anlay lar  ya ay p ve “ben
Önderli in arkada m” diyenler var. Belki niyet olarak böyledir,
fakat pratik olarak Önderli i ve partiyi parçalama, parti içinde dü -
man  ya ama söz konusudur.

Dü man, Kürtler bir araya gelmesin diye yo un bir çal ma yürü-
tüyor. Bir arada bulunan Kürtleri da tmak için elinde geleni yap -
yor. Dü man n çizgisi budur. Amaçlar , birbirimize yakla mamak,
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yakla sak dahi beraber çal mam  engellemektir. Dü man n yürüt-
tü ü bu çal may  parti içinde yürütmek ajanl kt r, dü mana hizmet
etmektir. PKK çizgisinde ahbap-çavu luk, grupçuluk, hizipçilik, ma-
hallicilik, a iretçilik, mezhepçilik, bireycilik, kendine görelik yoktur.
PKK  ve  Önderlikte  bunlar n  hiçbiri  yoktur.  Bu  nedenle  hiç  kimse
PKK ortam nda bu tür anlay lar  ya ayamaz ve ya atamaz. Dü ma-

n ya atmak istedi i anlay lar  ya amak, Önderli e kar  ç kmak-
r, Önderli i öldürmektir. Önderlikle arkada k, Önderlik gerçe in-

de pratikle erek mümkündür. Bu gerçekli e kar  ç karak de il.
Yoksa ortaya arkada k de il, dü manl k ç kar.

Gizli Kapakl ler Çevirmek, Egemen Zihniyeti Ve Kültürüdür
Önderlik arkada ndan ve örgütten hiçbir eyi gizlemez. Ailesi,

köyü, Fatma ile olan ili kisi, annesi, babas  yani her eyini aç k bir
ekilde ortaya koydu. Önderlik gerçe inde gizli olan yoktur. Önder-

lik örgüt ve halk için aç klanmas  gereken ne varsa ortaya koydu.
Çünkü Önderlik, bu örgüt ve halk için ya yor. Örgüte ve halka olan
sayg n gereklerini yerine getirme budur. Bunu ancak örgüte ba
olanlar yapar. Önder APO gibi kendisini açan birini gördünüz mü?
Önderlik anlay yla yeni bir kültür, ahlak ve zihniyet geli tirdi. Ar-
kada lar  ve örgütü bu çizgiye çekme mücadelesi verdi, mücadele-
si halen de devam ediyor. Böyle oldu mu ikiyüzlülük, alavere-da-
lavere ve sahtekârl k olmaz. Dü man, Önderli in üzerine gidiyor, fa-
kat sonuç alam yor. Çünkü Önderlikte gizli olan bir ey yok. imdi
de Önderli in Ergenekon’la ba lant  oldu unu söylüyorlar. Gerek-
çe olarak Fatma ve Pilot’u gösteriyorlar. Fatma ajan birinin k r,
Pilot’ta devletin ajan r. Fakat bunlar  daha en ba tan Önderlik dile
getirdi. Hatta Önderli in yapt  izahlar sonucu bunlar durumun far-

na vard . Yoksa kendi ara rmalar  sonucu bu tespite ula mad lar.
Bu nedenle etkili olam yorlar.

er dü mana kar  ç kmak istiyorsak, böyle kar  ç kaca z.
Dü man n aleyhimize kullanabilece i ne varsa, elinden almam z ge-
rekir. Bu da aç kl k ilkesiyle mümkün olabilir. Gizli-kapakl  i ler çe-
virmek egemenlerin zihniyeti ve kültürüdür. Kimsenin duymas
istemezler. Biz bu zihniyete ve kültüre kar  ç yoruz. Bu yüzden
kapal  esas alamay z. Görevimiz her eyi de ifre edip ortaya ç -
karmakt r. Örgüt içinde aç k bir ekilde dile getirece imiz konular
olur, bunlar dü man  zay flat r, dü man n elindeki malzemeyi kul-
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lanmas na engel olur. Tabii ki aç klanmamas , de ifre edilmemesi
gereken konular da vard r. Bu da dü man n bize darbe vurmas na
neden olabilir. Örne in yapm  oldu un bir planlama olur. E er ha-

rlanan planlamay  aç klarsan onu prati e geçirmezsin. Bu yüzden
ba ar z olursun. Fakat yapt n bir hatay  aç klayabilirsin. Ya da
bir eksikli i dile getirebilirsin. Bunlar ki iyi güçlendirir. Parti orta-

nda eksikli e dü en baz  arkada lar z olur. Fakat bu arkada la-
z içine dü tükleri eksiklik ve yetersizli in duyulmamas  için

elinden geleni yaparlar. Yanl r, hiçbir ey partiden gizlenilmez. Bu
durum ku kusuz bir gün aç a ç kacakt r. Ortaya ç kt nda da o ar-
kada a olan güven sars lacakt r. Bu nedenle, ister eksiklik olsun is-
ter suç, muhakkak örgüte bildirilmelidir. Partinin verece i her türlü
cezaya da haz m, denilmelidir. Örgütten hiçbir eyi saklamayan in-
san dürüsttür. Dürüst insan tehlike olmaz. Önderlik hiçbir zaman
eksikliklerini gizlemedi. Neyi varsa ortaya koydu. Bu, örgütü zay f
dü ürmedi, tersine geli tirdi.

1990 y nda kongre için Avrupa’dan ülkeye gelecektim. Mihri
BELL  oradayd . Mihri BELL ’ye, ba ka bir arkada n Avrupa’da ka-
laca , o arkada la ili kiye geçmesi gerekti ini söyledim. O zama-
na kadar benimle ili kideydi. Bir de Önderli in yan na gidecektim.
Mihri BELL ’ye “bir mesaj n var m ” diye sordum. Mihri BELL  tele-
fonda “Ben Önderli in, PKK’nin hayran m” dedi. Neden diye sor-
dum. Mihri BELL ; “Sosyalist devletlerin, partilerin yapamad
yapt z” biçiminde bir cevap verdi. “Eksikliklerinizi dile getirebili-
yor, özele tirinizi verebiliyor ve kendinize güveniyorsunuz. Bu yüz-
den size hayran m” dedi. Mihri BELL ’nin söyledikleri do rudur.

Farkl  partilerin materyallerine bakt zda her zaman için
olumlu yanlar na de indiklerini görürüz, olumsuzluklar  a zlar -
na bile almazlar. Bu bir kand rmad r. Dürüst olmama durumudur.
PKK hareketi böyle de ildir. Her eyini aç k bir ekilde ortaya koyar.
PKK’nin en üst yöneticilerinin bildi ini, PKK’ye yeni kat lan bir sa-
va  bile biliyordur. Çünkü aç kl k ilkesi esast r. PKK her eyini in-
san yla payla yor. Bu konuda PKK’nin kendisine olan güveni son-
suzdur. Kendine olan güvenini, insan na olan güveninden al yor. u
an benle yeni kat lan bir arkada n pek bir fark  yoktur. Benim bil-
di imi o da bilir. Çünkü PKK’nin insan ndan gizledi i bir eyi yoktur.
Kendine güvenen insanlar bunu yapabilir. Gizlemek zay f insanlar n
bildi i bir i tir. Böyle yaparak kendi zay fl klar  gizlerler. Bu bir
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zihniyettir, kültürdür; egemenlerin zihniyet ve kültürüdür. Egemen-
ler bu zihniyet ve kültürlerini tüm topluma empoze etmi  durumda.
Bu durum ikiyüzlülük ve kand rma gibi hastal klar  do uruyor. Bu
hastal a yakalanan insan gerçe inden uzakla  olur.

Halk n Hakk  Ald n Kadar Hak Sahibi Olursun
Önderlik e er kadroya ve halka bir ey vermemi se, onlardan is-

teme hakk  da kendinde görmez. Önderli in istedi i verdi i kadar-
r. Hiçbir zaman vermedi ini istemez. Burada eme e sahip ç kma

söz konusudur. Verdi inin kar  istemek eme e sahip ç kmak-
r. Fakat biz eme imize sahip ç km yoruz. Verdi imiz eme in kar -

 olarak hesab  sormuyoruz. “Sana verdik, sen de kendine göre,
keyfi yakla abilirsin” diyoruz. Yani “eme i bo a da ç karabilirsin” di-
yoruz. Ya da hiçbir ey vermiyor, kar nda da her ey istiyoruz.
Önderlikte bu yoktur. Önderli e ters dü tü ümüz konulardan biri
de budur.

Verilmeyen bir eyin kar  istenemez. E er bir ey verilmi se
de onu takip etmek gerekir. Emek harcanmadan bir ey verilmez. Bu
nedenle eme in kar  al nmal r. Bu konuda hiç kimse keyfi yak-
la amaz. Önderlik mücadelesinde daima emek verir, kar  da
al r, fakat al nan bu kar k ahs  için de ildir. Bu nedenle hiç kimse
“ben unu yapt m, örgüt hakk  versin” diyemez. Önderlik gerçe-

inde bunlar yoktur. Önderli in kat nda kar k yoktur. Ko ul-
suz- arts z, kar ks z bir kat  söz konusudur. Bizim kat z
ise artl r. Çal z zaman, “bu kadar eme im var, parti bana
bunun kar  versin” diyoruz, ya da “yapt m bu çal malardan
dolay , örgüt neden benim yetkimi ve mevkimi büyütmüyor” diyo-
ruz. mkânlar n ahs z ad na büyütülmesini istiyoruz. Böyle olma-

nca çal mayaca  söyleyen arkada lar bile var. Devrimcili i ör-
güt ad na de il, kendi ah slar  için yap yorlar. Devrimcilik parti,
halk ve arkada k için yap lm yor. Ne yap lm sa ahs  için yap lm -

r, kar  istemenin anlam  budur. Örgüt ahs  için istedi i kar-
 vermeyince öfkelenenler, hatta öfkesini ve tepkisini örgüte

kar  propaganda ve örgütleme malzemesi yapanlar bile var. Örgüte
kar  ba ar  elde edemeyince de, “siz hakk  yediniz” diyerek ör-
gütten kaç yorlar. Sözde intikam  almak için bu sefer de kar  cep-
heden örgüte sald yorlar.
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PKK’de hak; PKK’nin ki iyi kabul etmesi, PKK kimli iyle çal ma
yürütmesine ve bu kimlikle ya ayabilmesine imkan sunmas r.
PKK’de hak, ki ilere sadece çal ma imkân  sa lamas r, ba ka da
hak yoktur. Örgüt seni kabul etmi se, örgüt kimli iyle çal ma yürü-
tüyor ve ya yorsan hakk  alm nd r. Hak budur. Örgüt bireylere,
halka ve insanl a hizmet edebilmek için ne gerekiyorsa verir. Hiz-
met için gerekli olan ideoloji, felsefe, teori, siyaset, örgüt, strateji ve
taktiktir. Örgüt bunlar  zaten veriyor. Ki inin kendisini savunabil-
mesi için silah da veriyor. Çal abilmek için yemek, ç plak kalmamak
için de giysi veriyor. Devrimcilik yapabilmenin tüm ihtiyaçlar
örgüt kar yor. Bu nedenle hiç kimsenin örgütten isteyebilece i bir
hak yoktur. Hepimiz örgüte, halka ve insanl a borçluyuz. Bu borcu
da ödemek zorunday z. Devrimcilik yapabilme imkân  örgütten
alan biri, kar  da vermek zorundad r. nsanlar örgüte hizmet
etmek için kat r. Örgüt bu hizmet için imkân sunar. Bu nedenle
örgütün hizmet için imkân sa lad  ki iler halka ve insanl a kar
borçlanm  olur.

PKK, hak istemenin de il, hak alman n yeridir. PKK’ye gelmenin
kendisi hak almakt r. nsanlar n haklar  ellerinden alan egemen-
lerdir, iktidarlard r. nsanlar haklar  tek ba lar na egemenlerden
alam yorlar. Bu yüzden örgüte gelerek kendi güçlerini örgütle bir-
le tiriyorlar. Amaç; egemenlere kar  hak alma mücadelesini yü-
rütmedir. Halk n hakk  ald n kadar, hak sahibi olursun. Halk n
hakk  alamayan, hak sahibi de olamaz. Önderlik tek bir gün bile
hareketten ve halktan hak istemedi. Hareket için, halk için o kadar
çal ma yürütmesine ra men, bir gün bile “benim hakk  verin”
demedi.  Bugün bile  bir  ey  istedi ini  gördünüz mü? mral  gibi  da-
yan lmas  imkâns z olan ko ullarda kendisi için hiçbir ey istemedi.
Önderlik bizim için ya ad , ya yor.

Hayri arkada  kendisini halk için eritti, bir deri bir kemik kald ,
buna ra men, “mezar ma borçludur yaz n” dedi. Hayri arkada  hem
zindanda, hem de d ar da hareket ve halk için çal ma yürüttü. Hiç-
bir ey de istemedi. Amed zindan nda bile istemedi. Ama yine de
“borçluyum” dedi. “Arkada a, harekete ve halka olan borcumu
tam ödeyemedim” dedi. E er Hayri arkada  kendisini borçlu görü-
yorsa, bu hareket içerisinde hiç kimsenin “benim hakk m var, hak-

 verin” demeye hakk  yoktur. Hayri arkada  kendisini borçlu
görüyorsa, herkes kendisini borçlu görmek zorundad r. Bir çal ma
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yürütülmü , kimi sonuçlar elde edilmi se, kar k olarak “hani be-
nim hakk m nerede” deniliyor. Bu, verilen görevi yerine getirmedir.
Hareketin görevini üstlenmek ve ba ar yla sonuçland rmak kutsal-

r. Elde edilen ba ar , örgütten hak isteme anlam na gelmez. Bu,
yerine getirilmesi gereken bir görevdir.

Çaresizlik, Kürtler Üzerinde
Yürütülen En Temel Siyaset Arac r
Önderli in tarz nda çözüm esast r. Önderlikte çaresizlik kabul

edilmez, mahkûm edilir. Önderlik Kürt insan  çözüme mahkûm
etti. Çaresizli i ya amak ve kabul etmek; zay fl  ve köleli i ya ay p,
kabul etmek anlam na gelir. Önderlikte tek yol çözümdür. Bunun

nda geli ecek kabuller köleliktir. Önderli in Kürt halk  için ye-
gâne yolun çözüm oldu unu belirtmesi, Kürt toplumunun içinde bu-
lundu u kölelikle ba lant r. Bu nedenle tek yol çözümdür. Ön-
derli in mücadelesinde zorluklar  a ma ve sonuç ç karma esast r.
Önderlik militanl , çözümü esas alan bir militanl kt r. Ayn  zaman-
da çözümü kendinde arayand r. Önderlik gerçe i tümüyle bunu ifa-
de eder. Baz lar  “Önderli in arkada m, Önderli e ba m” di-
yor, ama sonuna kadar da çaresizli i ya yor ve çaresizli i çözüm
olarak görüyor. Çaresizlik, Kürtler üzerinde yürütülen en temel si-
yaset arac r. Egemenlerin Kürdistan’da hâkim k ld klar  çözüm ça-
resizliktir. Bu nedenle iktidar güçlerine ve egemenlere kar  ç kan-
lar, bu siyaseti esas alamaz. Egemenler sistemlerini sürdürebilmek
için daima Kürtleri çaresizlik b rakm r. Kürtlere lay k gördükleri
budur. Halk için, halk n özgürlü ü için çal ma yürütmek isteyen bi-
ri, çaresizli i esas alamaz. Al rsa sonuç alamaz.

1979’da partiyi örgütlüyorduk. Örgütleyenlerden biri de ben-
dim. Partiyi örgütlemek için birikim ve tecrübeden yoksunduk.
Dü man üzerimize geldi, büyük bir darbe yedik. Dü man n hücum-
lar  durduram yorduk. Kar  koyacak gücümüz de yoktu. Yine hal-
ka öncülük yapam yorduk. Art k parti kurulmu , halk ad m atm ,
daha fazla ad m atmak istiyordu. Bu yüzden partiden öncülük bekli-
yordu, ama parti öncülük yapam yordu. Di er yandan, dü man n
sald lar  yo undu. Dü man n sald lar yla büyük bir darbe yedik.
Ya ad z darbe kar nda kendimi sorumlu gördüm. Çünkü parti
bizim sorumlulu umuzda örgütlendirildi, bu yüzden sorumlu biz-
dik. Ben de kendimi sorumlu gördüm. Buradan harekete partiyi ör-
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gütleyemedi im kan na vard m. Bu nedenle “benim yerime ba ka
biri gelmeli, ben de onun hizmetinde çal m” dedim. Harekete
ba k ve dürüstlük benden bunu istiyordu.

Ald m bu karara Önderli in cevab  çok sert oldu. Önderlik “ya
parti gerçe iyle partide kal rs n, ya da partide kalmazs n” dedi. Ön-
derlik bunu söyledi inde dünyam y lm . Kendi kendime “ben ne
yapt m da Önderlik bunu bana söyledi” dedim. Kariyerist de ildim,
mevki pe inde de ildim, kendim için bir ey istemiyordum, devrim-
cili i b rakaca  da söylemedim, sadece “birileri bu i i yaps n, ben
de onun hizmetinde çal m” dedim. Benim için bundan daha iyi
bir ey olamazd . Partiyi savunuyordum. Fakat Önderli in yorumu
daha farkl yd . Ters giden bir eyler vard . Yoksa Önderlik bo una
bunlar  söylemezdi. Bu konu üzerinde çok yo unla m. En sonunda
içerisine girmi  oldu um anlay n dü mana ait oldu unu fark ettim.
Önderli e göre örgütü savunma, örgütün de erlerini koruma, geri
ad m atma de ildi. Mademki parti benim sorumlulu umda darbe
yedi, o zaman benim görevim bu darbe durumunu ortadan kald r-
mak ve partiyi güçlendirmektir. Partiyi yeniden örgütlemektir. Dar-
beyi, partiyi yeniden aya a kald rman n ve büyütmenin nedeni gör-
mek ve ona göre çal makt r. Dürüstlük ve ba n benden istedi i
asl nda buydu. Bunun d ndakiler kaç r. Dü man n Kürt insan na
verdi ini kabul etmektir. Parti benim sorumlulu umda darbe ye-
mi ti. Ben de “birileri gelsin, partiyi yeniden aya a kald rs n” diyor-
dum. Dürüstlük ve ba k bu de ildir. Bu, sorumsuzca ya amakt r.

Dü man, Kürtler için “sen yapamazs n, bu i i b rak” diyor. Benim
yapt m da, dü man n söyledi ini uygulamak olmu tu. “Ben yapa-

yorum, benim yerime bir ba kas  yaps n” demi tim. Bu, dü man n
siyasetinde ad m atmakt r. Parti ortam nda dü man n siyasetinde
ad m atmak, dü man  ya amak anlam na gelir. Bu yüzden Önderlik,
“ ya parti gerçe iyle partide kal rs n, ya da partide kalamazs n” dedi.
Kendi anlay mla partide kalsayd m, yapaca m dü mana ad m
att rmak olacakt . Asl nda benim yapt m, arkada lar n yapt  gibi
sadece iyi bir niyetti. Gerçekte olan ise farkl yd . Niyet olarak belki
kendimi do ru görüyordum. Ama pratik sonuç olarak Önderlik çiz-
gisinden ç km m. Söylediklerim dü mana hizmet ediyordu. Kendi-
ne göre yakla mak budur. Kendime göre olan yakla mda dü ma-

n kültürü, zihniyeti ve çizgisi vard . Dü man bize her gün “siz ya-
pamazs z” diyordu. Ben de, “do rudur, yapamam” diyordum. Parti
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içinde dü man n çizgisini ya amak ve dayatmak budur. Tabii ki Ön-
derlik bu anlay  kabul etmedi. Ben çaresizli i kabul etmi tim.
Anlay mda ve çizgimde çare yoktu. E er anlay mda çare olsayd ,
partinin darbe yemesi durumunda geri çekilme de il, partiyi yeni-
den aya a kald rman n nedeni kabul eder ve ona göre mücadele
ederdim. Partinin geli imini esas al rd m. Önderlik ve çizgi bunu
istiyordu. Benim yapt m kaç . Bunu da dürüstlük olarak görü-
yordum. Sorumluluktan kaç yordum. Partililik niyetle olmaz, çizgiy-
le olur. Daha iyi anla lmas  aç ndan bu örne i verdim.

Ölüm Felsefesi Dü man n Felsefesidir
Önderlik mücadelesinde ölümden ölümsüzlü ü yaratmak esas-

r. Önderli in ideoloji, felsefe ve tarz nda ölümü reddetmek vard r.
Ölümsüzlük esast r. Tüm mücadele özgür bir ya am içindir. Bizde
hâkim olan ise, ölüm felsefesidir. Zorland z an ölümü tercih
ediyoruz. Kurtulu umuzu ölümde buluyoruz. Zorluklara kar  mü-
cadele etmeyi benimsemiyoruz. Ölüm felsefesi dü man n felsefesi-
dir. Dü man n Kürtlere lay k gördü ü ölüm felsefesidir. Kürtler için
ya anan dünya bitmi ti. Di er dünyan n hayalleriyle ya yordu.
Çünkü iradesi k lm ,her eyini kaybetmi ti. Bu dünyada yeri kal-
mam . Sözde di er dünyay  kaybetmemek için kendisini haz rl -
yordu. Tümüyle ölüm felsefesini ya yordu.

Kürtlerin kendilerine sahip ç kmamas , bu dünyada ya am ter-
cihlerinden yoksun kal lar  ve mücadele etmemeleri kayna ,
dü man n hâkim k lm  oldu u ölüm felsefesinden al yordu. Önder-
lik, buna kar  kendi felsefesini geli tirdi. Ölüm felsefesini reddetti.
Kürt insan n, Kürt toplumunun önüne özgür ya am n felsefesini
koydu. Nas l ve ne için ya ayaca n felsefesini geli tirdi. E er Ön-
derlik dü man felsefesini Kürt insan na kavratmasayd , yerine özgür
ya am felsefesini geli tirmeseydi, hiçbir zaman Kürdistan’da bu
geli meler ya anmazd . Önderlikte ölüm felsefesi yoktur. Özgür ya-
am için daima çal ma vard r. Özgür ya am  büyütme vard r. nsan

ya atacak olan da budur. nsanl k daima böylelerini ya at r.
nsanl k, halk ve arkada k için de er olu turmayan ölüme

mahkum olur. ki ölüm biçimi vard r. Bunlardan biri fiziki ölümdür,
yani do al ölümdür. Di eri ise, insanl k gerçe inden uzak olan ölüm-
dür. nsanl k bu ölümü kendisine yakla rmamal r, yani ölüm fel-
sefesini ya amamal r. Ölüme kar  olmal r. Ölüme kar  ç kma-
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n yolu da, özgür ya am  geli tirmeyle ba lant r. Ya am ancak
böyle olu ur. Fedailik bir eylem için ölmek de ildir. Fedailik, hare-
ket içinde dervi ler gibi çal makt r. Ki inin kendi olmaktan ç kma-

r. nsanl n ve arkada n hizmetinde olmas r. Ki inin kendi
ahs  ad na bir ey istememesi, kendine göre ya amamas  ve örgüte

adanmas r. Dervi lerin felsefesi bir lokma, bir h rka felsefesidir.
Dervi in bunun d nda bir eyi yoktur. Daima insanl k için çal r.
Fedailik budur. Hareketin fedailik konusunda ucuz bir anlay  ola-
maz. Fedailik bir eylem için ölmek de ildir. Hareketin militanl  bir
at ml k barut de ildir. Hareketin Önderli i böyle bir Önderlik de il-
dir. Hareketin Önderli i belirlenmi  bir zaman ve süre Önderli i de-

ildir. Hareketin Önderli i daima insanl k için ya ar. Militan n göre-
vi de bunu esas almakt r. Hem büyük ya ayacak, hem de ya atacak.

Büyük ya amak ve ya atmak; insan z, örgütümüz ve arkada -
z için büyük de erler olu turmakt r. De er olu turarak büyük

olunur. Zilan, Mazlum, Agit, Nuda arkada lar belki fiziki olarak ya-
amlar  yitirdiler. Peki, bu arkada lar n ölümlü olduklar , öldük-

lerini iddia edebilecek kimse var m ? Herkes bu arkada lar  esas al -
yor. Bu arkada lar ya an yor. Demek ki insan  ya atan budur. Hain
ya da halk için de er olu turmam  birinin esas al nd  gördünüz
mü? Var m r, yok mudur bu bile bilinmiyor. nsanlar fiziki olarak
ölebilir. Arkada lar z da ehit dü üyor. Her insan n ölümünü her-
kes bilmez. Bizim arkada lar z öyle de ildir. ehit dü en arkada -
lar z için binlerce insan sava yor, onlar için milyonlarca insan
yürüyü  yap yor. in içerisinde fiziki ölüm olsa dahi, insan  as l ya-
atan n ne oldu unu buradan hareketle anlayabiliriz. Bu yüzden her

militan n görevi, Önder APO’nun geli tirdi i felsefeyi ya amsalla -
rmakt r. Yani ölüme kar  ç kmakt r. Büyük ya amay  ve ya atmay

esas almakt r. Ya amak budur.

PKK’de Yönetim Olmak Ate ten Gömlek Giymektir
Önder APO’nun yönetim tarz nda kapsay k esast r. Yönetim

anlay nda birilerini kendine yak n, di erlerini uzak tutma yoktur.
Yine iyi ve kötü ayr na girmez. Tüm kadrolarla çal may  esas al r.
Önder APO belki birilerini daha birikimli görebilir. Fakat bu, bir
ba kas  tercih etti i anlam na gelmez. Önderlik hiçbir zaman bunu
yapmad . Partinin kurulu undan beri Önder APO’nun yan nday m.
Bugüne kadar Önder APO’nun “ u arkada  iyidir, u kötüdür” dedi-
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ini duymad m. Önderlikte ayr mc k görmedim. Zaten böyle olsay-
 Önder olmazd , örgüt olu turamazd , halk  ve kadroyu temsil

edemezdi. Arkada lar n yapt  gibi yapsayd , her ey parça parça
olurdu ve ba ar  kazanamazd k.

Önderlik bizden herkesle ili kiye geçmemizi, örgütün hizmetine
girip çal abilmemizi istiyor. Yani kendimizi herkesin önderi yapma-

z laz m. E er sadece baz lar n önderi olursak, parçalanmay
kendi elimizle gerçekle tirmi  oluruz. Birine yak n durmak, di eri-
nin tepkisini almak olur. Bu da kendi kendini bo a ç karmakt r. Dü -
man çizgisini içimizde geli tirmektir. Bu biçimiyle sonuç al namaz.
Kabul etti imiz Önderlik böyle bir önderliktir. Peki, biz ne yap yo-
ruz? Bize yak n olanlara iyi yakla yoruz, tüm imkânlar  onlara
sunuyoruz, ili kimizi güçlendiriyoruz; bize yak n olmayanlarla ise,
ili kiye bile geçmiyoruz. Yönetimlerimizde ortaya ç kan tarz budur.
Birçok alanda, yönetimimiz taraf ndan esas al nan tarz bu olmu tur.
Bu, egemenlerin anlay r. Egemenlerin herkesle ili kiye geçti i
görülmemi tir. Yani herkesle dengeli bir ili ki içerisine girmezler.
Egemenler daha çok egemenlerle ili kiye girerler, halka yakla maz-
lar. Halk  basit görürler. Be  bin y ll k sistemin zihniyeti hâkimdir.
Bizim yönetimlerde de hâkim olan bu zihniyet ve kültürdür. Prati i
harekete hizmet etmeyen yönetim, partiye kar r. Hareketin yöne-
timi de olsa partiye kar r. Çünkü pratik ba ka bir yere hizmet
ediyor.

Baz  yönetimlerimiz kendilerini a a ya da küçük burjuva olarak
görür. A an n köylülerle oturdu unu, her eyini onlarla payla
gördünüz mü? A a a ayla oturur. A an n köylüyle i i olmaz. A an n
köylüye bir ey verdi ini gördünüz mü? Kendisine kölelik yapmas
için biraz yemek verir. Ba ka bir ey vermez. Bu anlay  benimse-
yen bir yönetim, bizim yönetim olamaz. Çünkü anlay n kendisi
egemenlerin anlay r. Bu anlay taki yönetim, egemenlik ve köle-
li i do urur. Önderli in yönetim tarz  hiçbir zaman egemenlik ve
köleli i ortaya ç karmaz. Önderli in yönetim tarz  demokrasi, öz-
gürlük, adalet ve e itli i esas al r. Adaletsizli i, parçalanmay  geli -
tirmez. Önderlik gerçe ini esas almayanlar, sistemden ne alm larsa
onu uygularlar. Önderli i bo a ç kar yorlar, öldürüyorlar, sonra da
“ben Önderli e ba m” diyorlar.

Yönetim çizgiye göre kendisini ekillendirecektir. Birçok arkada-
z çizgiden çok kendine göre yakla yor. Yönetim, bir ki inin is-
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teklerini yerine getirdi mi “bu yönetim iyidir” deniliyor. ste ini ye-
rine getirmedi mi de “kötüdür” deniliyor. Sonra da o yönetim hak-

nda a zlar na ne geldiyse söylüyorlar. Çünkü istekleri yerine gel-
memi tir. Yönetim, çizginin isteklerini ve gereklerini yerine getir-
mekle görevlidir. Yönetimin görevi, herkesi çizgiye çekmek ve bu
çizgide ya atmakt r. Yönetim, yönetimli ini yapt  yap n ne ya a-

 bilmek zorundad r. Yap daki yanl klar  ve eksiklikleri orta-
dan kald rmak görevidir. E er ölçüsüzlük ya an yorsa bunu ortadan
kald racakt r. Yönetimin görevi budur. Yönetim erbetçilik yapma-
yacak, liberalizmden uzak duracakt r. Egemenlerin anlay yla hare-
ket etmeyecektir.

Nas l ki yönetim yap  çizgide tutma görevini yerine getirme
zorunlulu undaysa, yap n da yönetimi bu çizgide tutma ve ya at-
ma zorunlulu unda oldu unu bilmek gerekir. Yap , yönetimin kimin
çizgisinde oldu unu bilecek. Yönetimin var olan imkânlar  halk n
hizmetine koyup koymad  takip edecek. Örgüt, hiçbir zaman yö-
netimin, imkânlar  kendi ahs  için kullanmas na müsaade etmez.
Çünkü bu imkânlar  onlar n ah slar  için vermedi. Yönetimin görevi
insan n gözünü, beynini, dilini ve kalbini sonuna kadar açmas r.
Dü man Kürt halk n dilini, gözünü, beynini ve kalbini körelterek
köle kalmas  için çaba sarf ediyor.

Her eyi yönetimle, yap yla izah etmek yanl r. çimizde geli en
kültürlerden biri de budur. Yap  konu tu unda tüm suçu yönetime
at yor, yönetim konu tu unda, yap n tersini yaparak yap  suçlu
görüyor. Yap  ve yönetim var olan eksikliklerini birbirileriyle izah
ediyorlar. Hâlbuki yönetimin ve yap n yapaca  izah örgüte göre
olmal r. Örgüt anlay  do rultusunda geli me göstermeyen izah
dedikodudur, fitne-fesatl kt r.

Bir yönetim çizgiyi esas almayabilir. Bu nedenle “yönetim çizgiyi
esas almad , suç yönetimindir” diyemeyiz. E er yönetim çizgiyi esas
almazsa, bunun sorumlusu biz oluruz. Çünkü hareketin militanlar -

z. Yönetim olan partilidir, yönetim olmayan partili de ildir diye-
meyiz. Partili, partinin çizgisini esas alan ve bu çizgiyi ya amsalla -
ran, program, ölçü, ki ilik, taktik, strateji, zihniyet, kültür ve ahlak
her ko ulda kendine ve ortama yedirendir. Program zda, partili
sadece yönetim oland r, biçiminde bir aç klama yoktur. Yönetim
olan olmayan her kadro, örgüt çizgisi kar nda sorumludur. Yöne-
timin görevi yap  çizgide tutmaksa, yap n da yönetimi çizgide
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tutma zorunlulu u vard r. Verdi imiz sava n temelleri buna daya-
nacakt r. Ancak sava z bu esaslar üzerinden geli miyor.

Önderlikte bireysel yakla m yoktur. Gerçekle en kaç lar n ço-
u yönetimin yakla mlar ndan kaynaklan yor. Ço u yönetimimizin

üslubu kaç rt r. Güven ve moral vermiyor. Ya a a gibi yakla yor,
ya da ilgisiz b rak yor. Tabii dü man n da bu konuda çal malar  var,
birini kaç rtmak için elinden geleni yap yor. Yönetimin yap  ilgisiz

rakmas , dü man n kaç rtma politikas  için iyi bir zemindir. Bu ne-
denle bir yandan dü man kaç rt yor, di er yandan yönetimlerimiz.
Yönetimimizin yapmas  gereken dü man  bo a ç karmakt r. Yöne-
timimiz yap yla ilgilenmelidir. Sekter ve liberal yakla mamal r.
Hiç kimseyi liberalizm ya da sekterizmle tutamazs n. Yetki, mevki ve
imkân da tarak da insanlar tutulamaz. Bir insan  tutabilmek için
ideoloji, örgüt ve siyasetteki doyumlulu u esas almal z. Dü man
faaliyetleri ancak böyle bo a ç kar labilir. nsanlar maddi imkânlarla
da tutulamaz. E er bak  aç z bu olursa, bilinmelidir ki devletin,
KDP’nin ve YNK’nin maddi imkânlar  bizimkinden daha fazlad r.
Fakat buna ra men baz  yönetimlerimiz maddiyat  esas al yor. Yetki
ve imkân yönetimli i yap yor. Bu tarzla hareket edenler tek bir
insan  bile tutamaz. Zaten bu tarzla hareket edenlerin hepsi kaçt .
Hem kendileri, hem de maddiyatla besledikleri kaçt lar. Çizginin
hâkim oldu u yerde kaç  olmaz. Varsa da istisnad r, o da ya ajand r,
ya da iflah olmaz biridir.

Kaç lar örgütün olmad  yerde olur. erbetçili in, sekterizmin
oldu u yerde kaç lar olur. Bu hareket insanlara onur, kimlik ve
irade veriyor. Hareketin militanlar  bunu iyi bilecek. PKK’de yöne-
tim, yanan gömle i giymektir. Gömle i giyen yanmamak için dikkat-
li olacak. PKK yönetimi keyfiyetin, a al n ve erbetçili in yeri de-

ildir. Tümüyle eme in, hizmetin yeridir. mkânlar  bu temelde
hizmete koymad r. PKK yönetimi kendini ve güdülerini tatmin etme
yeri de ildir. Örne in, baz lar  yönetim olmadan önce kendi halin-
dedir, normal davran r, yönetim olduktan sonra kendini da r. Bu,
kadronun kötü oldu unu göstermez. Nedenleri vard r. Her eyden
mahrum olan bir halk n eline bir ey geçti mi kendini kaybeder. Bu
bir gerçekliktir. Baz  yönetimlerimizde ortaya ç kan sorun bundan-

r. Yönetime girdi mi, kimi imkânlara sahip oluyor. mkân sahibi
oldu mu bu sefer de kendisini kaybediyor, da yor. Çingene’nin
pa a olmas  meselesine benziyor. nsan babas  idam eder mi? Çin-
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gene kimdir? Herhangi bir imkân  olmayan, fakir, ondan bundan al-
yla ya ayand r. Çingene’yi pa a yaparsan tabii ki r. Bizim

insan n durumu da Çingene’ye benziyor. Ne devlet, ne aile, ne
de toplum içerisinde böylesi imkânlar görmemi tir. PKK’de ise e-
ref, imkân, onur var, herkesin PKK’lilere sayg  var. Böyle oldu mu,
ki i havalara giriyor, kendine â k oluyor. Daha sonra a a, çete olup

yor.
Yönetimde geli ebilecek iktidar anlay n önüne geçmek için

daima denetlemek ve çizgide tutmak gerekir. Çizgi denetimi olmad
, yönetimde çete, a a ve egemen anlay  geli ir. Bireyci, bencil,

kendine göre olan biri yönetime girdi mi, bu söyledi im anlay lar
yönetimde ya atacakt r. Bunlar n olmas  istemiyorsak kendimizi
bireycilikten kurtarmam z gerekir. Toplum için faydal  olabilmemiz,
geli tirece imiz toplumsall k düzeyiyle ilintilidir.

ahin Bak  Ve ahin Vuru  Tarz
Önder APO’nun direni , mücadele ve sava  tarz  çok keskin ve

etkilidir. Hedefinin üzerine sonuç alma amaçl  gider. Önderlik geli -
tirdi i çözümlemelerle tarz  izah etti. Tarz  için “ ahin bak ” de-
di. Nas l ki, ahin av n üzerine pür dikkat gidiyorsa, Önderlik de
belirlemi  oldu u hedefe böyle gidiyor. ahin, tespit etti i av n üze-
rine kurall  gider, bu nedenle av  bir hamlede yakalar. Önderlik
bunun için “ ahin vuru  tarz ” dedi. Önderli in mücadele tarz  bu-
dur.

Önderlik, mücadelesinde keskin, kararl  ve radikal bir duru  ser-
giler. Hiçbir zaman tereddüde girmez. Önderli in prati ine bakt -

zda, neye el atm sa muhakkak onun gereklerini yerine getirdi i-
ni görürüz. Olmas  gereken tarz budur. Sava mak, mücadele etmek
ancak bu tarzla olur. Net ve kararl  olacaks n. Ezop diliyle mücadele
edilmez. Dü üncesinde ve karar nda net olmayan biri, pratikte net
sonuçlar elde edemez. Sonuç alabilmek için öncelikle dü üncede net
olmak gerekir. Dü üncede netle meye giden daha sonra bunu karar
haline getirmelidir. Karar nda net olmayan biri, dü üncesinde ne ka-
dar net olursa olsun sonuç alamayacakt r. Ayn  zamanda netle en
karar prati e girmek zorundad r. Ba ka türlü sonuç almak mümkün
de ildir. Önderlikte ya anan tarz budur.

Bazen kendimizi dü üncede biraz netle tiriyoruz, fakat buna yö-
nelik karara gitmiyoruz. Karar alsak dahi mu lak b rak yoruz. Ya da
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ald z karar  pratikle tirmiyoruz. Prati e koysak dahi kendi tar-
zla bunu yapmaya çal yoruz. Bu yüzden ya eksik sonuç al yo-

ruz, ya da hiç alm yoruz. Bu da bizim gerçekli imizdir. Mesela bir-
çok kurumumuz çe itli konularda karar al r. Fakat kongre, konfe-
rans ve toplant larda al nan kararlar n birço u uygulamaya
geçirimliyor. Prati e geçen kararlar yüzde üçü-be i geçmez. Anlaya-
ca z i  olsun diye karar al yor. Bunun yarataca  sonuç ise gü-
vensizlik olacakt r.

Örne in Bezelê, Amed ve Dersim eylemlerinden önce kimi ka-
rarlar al nd . Peki, bu eylemlerde al nan kararlar n ne kadar  uygu-
land ? En fazla üçte biri. E er al nan kararlar bütünlüklü yerine geti-
rilirse istenilen sonuç elde edilir. Al nan kararlar n bir bütün olarak
uygulanamamas , prati in kararl yla ba lant r. Prati imiz
keyfidir. Planlamaya, karara keyfi yakla yor. Bu yüzden al nan ka-
rar n ancak üçte biri yerine getirilebiliyor.

Baz  toplant lar zda da karara gidilmiyor. Karara gitmeyen
toplant lar bo tur. Toplant  olsun diye toplant  yap yor. Tarzs zl
ya ayan sonuç alamaz. Zaferi getiren tarzd r. E er bir yerde karar ve
sonuç al nam yorsa, orada tarzs zl k, örgütsüzlük, pratiksizlik, so-
rumsuzluk ve keyfiyet vard r. Önderlik Suriye’deyken sanki ülke-
deymi  gibiydi. Hâkimdi, çünkü tarz sahibiydi. lla Botan’da ya da
Dersim’de olmas na gerek yoktu. Dersim ve Botan’da ya ananlar
Suriye’den anlayabiliyordu. Örgüt, eylem ve prati e bakarak sonuç

karabiliyordu. Oradakilerin ne kadar örgütlü oldu unu, çizgiyi ne
kadar benimsediklerini anlayabiliyordu. Bu nedenle derhal tedbir
geli tiriyordu. Bizde ise durum çok daha farkl . Görebilmek için her
eyin gözümüzün önünde olmas  gerekir. Kürt gerçe i budur. Dü -

man n yaratt  Kürt’tür. Önderli in yaratt  Kürt böyle de ildir.
Hatta baz lar , gözlerinin önünde birçok olay ya anmas na ra men
göremiyor. Körle mi , beyni ve kalbi kararm , kula  sa rla .
Mesele göz önünde olan  görmek de ildir. Önemli olan göz önünde
olmayan  görebilmektir. Önderlik gerçe i budur. Her eyi bir ki inin
önüne koyarsan z anlar, ancak bunun bir k ymeti yoktur. Militanl k
böyle olmaz. Militan her eyi gören, yorumlayan, tahlil eden, anla-
yan, buna göre yanl  izah eden ve bu do rultuda pratikte do ru
tutum geli tirendir. Militanl k böyle olur. Bu yüzden, bizde daha çok
ya anan tarzs zl k, pratiksizlik ve keyfiyettir. Olmasa da olur, anlay -

 benimsiyoruz.
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Önderlikte kadro ve halka cesaret kazand rma esast r. Dü man
faaliyeti, cesareti ve iradeyi k rmaya yöneliktir. Bu nedenle bizim de
esas alaca z, ki iyi irade haline getirmek olacakt r. Sonuç almak
için iradele mek artt r. Sadece ki iyi cesaretlendirmekle sorun
çözülmez. Cesaretin yan nda ba ar  elde etmenin imkân  ve bunun
yolunu da ona kavratmak gerekir. Yine sonuç almaya ikna etmek
gerekir. Cesaretin yan nda bilinçlenme olmal . Hem cesaretli olmal ,
hem de bilgili. Ki i buna güvenmeli ve iman etmelidir. Bu nedenle
sadece cesaret yetmez diyorum. Cesur insanlar çoktur, fakat sonuç
alamad lar m  cesaretleri k r. Cesurlu u korkakl a dönü ür. Bu-
nun olmamas  için cesaretin yan nda bilgilenme ve irade haline
gelme artt r. rade, bilgilenmeyle olur. Cesaretin böylesi hiçbir za-
man k lmaz.

Diplomaside Ba ar deolojik Çizgide Yürümekle Mümkündür
Önderli in yürütmü  oldu u diplomasi çal malar nda esas olan

tarz, kar dakinin ki ili ini, sorumlulu unu, sorunlara nas l yakla -
 ve neyi ya ad  anlamaya dönüktür. Biriyle ili kiye geçe-

bilmek için onu tan mak gerekir. Tan mad n, anlamad n biriyle
do ru bir ili ki kuramazs n. Ya yanl  yakla arak ili ki kuramazs n,
ya da yine yanl  ya ayarak ili kiden faydalanamaz ve ili kiye tes-
lim olursun. Ya ad z dünya maddi menfaatler üzerine kurulu-
dur. Bu nedenle do ru kurulmayan ili ki, ki iyi bir ba kas n ger-
çekli ine götürür.

Diplomasi çal malar nda ‘anlamak’ ne kadar önemliyse, ciddi
yakla mak ve sorumlu davranmak da bir o kadar önemlidir. Ciddiye
al nmak, ciddi yakla makla mümkündür. Her sözün, tutumun bir
anlam  vard r. Bu nedenle hassas yakla mak gerekir. Yoksa kaybet-
meye mahkûm olunur. Örne in kar daki gerçekli ini anlamak için
konu maya ba lar, bununla seviyeni ve a rl  ölçer. Bu konu -
man n ard ndan da ili kiye girip girmeyece ine karar verir. Ya da
girece i ili kinin boyutunu belirler. Diplomaside kullan lan üslup
egemenlere ait oldu u için aç kl k ilkesi söz konusu de ildir, her ey
konu ulmaz. Konu malar n yüzde doksan  gizli-sakl  ve dolayl r.

er dikkat edilmezse anlamak güçle ir. Bunu da bilmek gerekir.
Aç kl  esas alan bir hareket oldu umuz için her eyi konu abiliyo-
ruz. Fakat ya am  oldu umuz dünya, bu dünyan n zihniyeti aç kl
esas alm yor. Bu nedenle yürütülen diplomasi faaliyetleri aç kl k



144

ilkesi üzerinden yürütülmüyor. Gizlidir, halka, kamuoyuna kar
gizlili i tercih eder. Hatta kendi içlerinde bile gizlili i esas al rlar.
Çok az konu aç k konu ulur. Mesela kar daki, seni anlamak ve ta-

mak için bazen tahrik eder. Jest ve mimik hareketlerinden kar -
ndakini tan maya çal r. Bu yüzden tahrike gelmemek laz m. E er

tan mak için tahrik ediyorsa, tahrik olmayacaks n. Renk de tirme-
ni istiyorsa, renk de tirmeyeceksin. Bu oyuna dü ersen kaybetmi
olursun.

12 Eylül darbesi oldu unda Filistin’e gittik. Filistinli bir örgüt,
ülkedeki durumumuzu anlamak için bize, “Size silah verirsek eylem
yapabilir misiniz” dedi. Görü meye giden bendim. Ben de, “bizim öy-
le bir durumumuz yok, e er silah verirseniz eylemlerde kullanama-

z” dedim. Gerçekten, amaçlar  bize o silahlar  vermek de ildi. Bizi
yorlard . S nayarak tan mak istiyorlard . Böyle söylemeleri,

abart  olup olmad  anlamak içindi. E er “o silahlar  kullana-
biliriz” deseydik, belki de ili kiden vazgeçerlerdi. Bahsettikleri silah-
lar çok önemliydi. Daha iyi anla lmas  aç ndan bu örne i veriyo-
rum. Bu nedenle diplomasi çal malar nda oldukça dikkatli olmak
gerekir.

Amaç, hedefi gerçekle tirmektir. Kar dakinin de amac  budur.
Sen ba ar  olmazsan, kar daki ba ar  olur. Sen de onun hizmeti-
ne girmi  olursun. Bu dünyada, ili kiye girmek isteyen insanlar ya
da örgütler, amaç olarak kar dakini kendi hizmetine koymay  he-
deflerler. Mesela baz  arkada lar z bir köye gittiklerinde, orada
kendilerine iyi bir yemek ya da elbise verildi mi, “en yurtsever ev
budur” diyerek derhal kendilerini satarlar. Yemek vermeyen eve de,
“bu ev yurtsever de ildir” derler. Bu yüzden daima güzel ve iyi ye-
mek yapan eve gitmeyi tercih ederler. Ad na da “stratejik bir ev”
derler. Bizim için tüm evlerimiz stratejiktir. Bu sahtekârl kt r. Parti-
lilik bu de ildir. Bu durum kendini ya atmakt r. Böyleleri hiçbir za-
man çal maz.

Bu nedenlerden ötürü, çal ma ve ili kilerimizde konu malar -
za ve davran lar za dikkat etmemiz gerekir. ster devlet, ister-

se normal bir insan olsun, amaç kazanmak olmal r. Hiçbir zaman
kaç rtmamal z. Kötü bir imaj sahibi olmamal z. Tüm bunlar, ölçü,
ilke ve dengeli hareket etmeyi ister. Fakat birçok arkada zda ya-
anan ölçüsüzlük, dengesizlik ve kendini tatmin etmedir.
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Demek ki tarz; ideoloji ve felsefe kadar önemlidir. Do ru tarz ka-
zand r, tarzs zl k ise kaybettirir. E er kaybetmek istemiyorsak,
esas alaca z hareketin tarz  olacakt r. Bu hareketin militanlar  ol-
du umuz için esas alaca z tarz; hareketin tarz  olmal , KDP’nin
ya da YNK’nin de il. Tersini yapmak tarzs zl k ve kimliksizliktir.
Tarzs z olan biri sonuç alamaz. Tarzs zl k daima kaybetmeye mah-
kûmdur. Bu nedenle Önderlikle do ru bir arkada k kurmak iste-
yen, Önderli in tarz  ve üslubunu esas almak zorundad r. Önderlik
günümüze s rdan ba layarak geldi. Tüm bu geli meleri, imkânlar
kendi tarz yla ortaya ç kard . Hiç kimse Önder APO’ya bir ey ver-
medi. PKK’nin, halk n elde etmi  oldu u tüm kazan mlar, Önderli in
tarz yla ortaya ç kt . Hiç kimse bu harekete ve halka bir ey vermedi.
Hareket ve halk ne kazand ysa Önder APO’yla kazand . Önderli in
zihniyeti ve tarz yla kazand .

10. Kongre’mizi yapt k. Kongremiz ba ar  geçti. Kongrede ald -
z kararlar var. Kongrede esas olarak ald z bir karar var, di-

er kararlar da buna ba  geli en kararlard r. Bu da Önderli in öz-
gürlü üdür. Yani Kürt sorununu çözmektir. Önderli in özgürlü ü,
Kürt sorununun çözüm yoluna girmesi demektir. Hedefimiz budur.
Tüm mücadelemiz bu hedefe yönelik olmal  ve buna hizmet etmeli-
dir. Hedefe göre kendimizi örgütler ve pratikle tirirsek hedefimizi
gerçekle tirmi  oluruz. Bu yüzden hamle ba latt k: Êdi Bese. Bu
hamleyle “ mral  sistemini ya amayaca z” dedik. Bunu 10. Kong-
re’yle karar haline getirdik. Ald z karar  pratikte uygulamal z.
Sömürgeci, bask  güçlerin imha ve inkâr politikalar na “Art k Ye-
ter” diyoruz.

Özgürlük diyoruz. Tüm çal malar zda özgürlü e hizmet et-
meliyiz. Hedef, hamle budur. Bu esaslar üzerinden pratikte ad m
atarsak, do ru ad m atm  oluruz. Böyle çal rsak hiçbir güç kar -

zda duramaz. Belki kimi ac lar ya ayaca z, bedeller de verece iz,
fakat hiç kimse bu mücadelenin önüne geçemeyecektir.

Kongrede Önderli in özgürlü ü için karar ald k. Dü man alm
oldu umuz karar  duydu u gibi Önderli e yöneldi. kence yaparak
ölüm tehdidinde bulundu. Önderli in özgürlü ünü esas alacak yak-
la mlardan uzak durun, mesaj  vermek istediler. E er siz, karar -

 pratikle tirmek isterseniz, biz de Önderli inizi öldürürüz, denil-
di. Amaçlar  bizi korkutarak geri ad m atmam  sa lamakt . Fakat
geri ad m atmad k, atmayaca z da. Geri ad m atmak zaten ölümü-
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müzü getirecek. Ne kadar ileriye do ru ad m atarsak, bir gün önce-
sinden hedefimize ula  oluruz. leriye ad m atmada ölüm yoktur,
zafer vard r, hedefimizi gerçekle tirme vard r. Kadro bu gerçekli i
iyi bilmeli. Bu nedenle, dü man n savurdu u tehdit ve antajlar  mü-
cadeleyi büyütmenin nedeni kabul edece iz. Hedefimizi gerçekle ti-
rece iz.

Dü man n üzerimizde yürütmü  oldu u faaliyetleri iyi anlama-
z gerekir. Bunlar  anlamak, özgürlük bilincinde ad m atmakt r.

Örgütlenme ve eyleminde ad m atmakt r, ba ar  kazanmakt r. Bu ke-
sindir. Biz buna mahkûmuz. Önderli in özgürlü üne mahkûmuz.
Önderli in özgürlü ü için söz verdik. Önderli in, halk n militanlar -

z. Önderli imiz gibi fedai ruhlu militanlar z. Önderlikle arkada  ol-
mak, O’na ba  olmak, sadece sözle, konu mayla olmaz. Önderli in
zihniyetini, tarz , ki ili ini, mücadele anlay  ve ya am  esas
alarak Önderli e ba  ve gerçek arkada  oldu umuzu orta-
ya koyabiliriz. Önümüze koymu  oldu umuz hedefi yerine getirme-
nin sözünü verdik. Prati imizle bunu ispatlamak istiyoruz. Hangi
dilde olursa olsun, bunu herkese kavratmak istiyoruz. Bunlar n sö-
zünü verdik. Ya ad z geçen süreci anlad z gibi ba kalar na
da kavrataca z. Bunun sözünü verdik. Bu nedenle tüm militanlar -

n görevi, verilen söz do rultusunda yakla m sergilemektir. Bu
temelde diyorum ki:

-Biji Serok APO!
-Önderliksiz ya am bize haramd r!
-Ya as n demokrasi ve özgürlük mücadelemiz!
-Ya as n me ru savunma mücadelemiz ve bu mücadeleye ön-
  cülük eden PKK, bunun savunma gücü olan HPG ve YJA STAR!


