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AÇIKLAMA 
 

Elinizdeki kitap 11-22 Temmuz 2001 tarihi arasında gerçekleşen PJA III. 
Konferans toplantısında yapılan değerlendirmeler ve tartışmalardan 
derlenmiştir. Daha önce gerçekleştirilen PJA Olağanüstü Kongresi Çizgisinin 
hayat bulması, önünde engel olan sorunları tam bir açıklıkla tartışıp ortaya 
koymuş, çözüm yollarını belirlemiş ve bir kez daha kararlaşma düzeyi 
sağlanmıştır.  

Partimize yönelik gerçekleştirilen uluslararası komplo ve onun iç 
uzantılarının parti içerisinde yaratmak istedikleri tahribatların önemli oranda 
bertaraf edilip ortama Önderlik çizgisinin hakim kılındığı bir süreçte 
konferansımızın gerçekleşmesi yeni stratejiyi hayata geçirmek için önemli bir 
adım oldu. Daha önce kadroda yaratılan kafa karışıklığının, muğlaklığın 
özellikle de kadın boyutunda bunun aşılarak önemli bir düzeye gelinmiş 
olması, konferansında tartışmalarının daha güçlü geçmesini ve bir o kadar da 
dönem görevlerine hazır olmayı beraberinde getirmiştir. Konferans; özellikle 
Önderliğin barış ve demokrasi temelinde gerçekleştirdiği stratejinin daha iyi 
anlaşılması ve pratikleştirilmesi ve kadına halk serhıldanlarında düşen görev ve 
sorumlulukların bilince çıkarılmasında önemli düzeyde bir aydınlanmanın 
sağlanmasında bir ivme oldu. Önderliğimizin AİHM davası için hazırladığı 
savunmaların ışığında alınan kararların gerçekleştirilmesi daha güçlü bir 
biçimde sağlanabilecektir.  

Bu nedenle elinizdeki kitap, yeni stratejinin pratikleştirilmesinde kadına 
düşen görev ve misyonları aydınlattığı gibi, zengin perspektiflerde 
sunmaktadır. Yine, her kadın militanın dönem sorumluluklarını anlaması ve 
yerine getirmesi için önemli bir klavuzdur.  

Konferansa sunulan belgeler ve ulaşılan kararlar ayrı bir kitap olarak 
hazırlandığı için buraya alınmamıştır.  

Bu kitabı düzenlerken mümkün mertebe tekrarlar dışında konuşmaların 
içeriği olduğu gibi verilmeye dikkat edildi. Konuşanların isimlerini vermemeyi 
daha uygun gördük. Fakat farklı bir konuşmayı göstermek için, başlangıç 
cümlesinin ilk sözcüğünü koyu ve büyük harfle yazdık. Amacımız toplantıya 
katılamayan tüm parti yapımıza da tartışmaların içeriğini taşırmak, böylece 
alınan kararlara onları da ortak etmektir.  

Dileğimiz; tartışmalardan olumlu sonuçların çıkarılması ve ulaşılan 
sonuçların pratikleştirilmesidir. 

 
PJA-Özgür Kadın Akademisi Basın Bürosu 
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KONFERANS AÇILIŞ KONUŞMASI 
 
Özgürlük mücadelesinde kendisini tereddütsüz feda edenlerin 

anıları önünde saygı ile eğiliyor ve tüm yoldaşları bir dakikalık 
saygı duruşuna davet ediyoruz. Direnişleri mücadelemizde birer 
önderdir.  

Her şeyden önce konferansa katılan bütün delegeler adına, tüm 
yoldaşların yüreğindeki özlem dolu duygularla buradan İmralı’ya 
kadar Başkan APO’yu selamlıyoruz. Bu mücadelede emeği ve 
çabası olan tüm Kürt halkını ve konferansa katılan tüm yoldaşlara  
hoş geldin diyoruz ve selamlıyoruz. Her şeyden önce içinde 
yaşadığımız bu süreç hem  güncel yaşanan gelişmelere, hem 
Ortadoğu’daki gelişmelere ve hem de Türkiye ve Kürdistan’da 
olan bütün gelişmelere cevap olabilmek için partimiz PKK ve 
PJA yaşadığımız bu önemli günlerin üzerinde durup 
değerlendirmekteyiz. Yaşadığımız bu günlerde 14 Temmuz’a 
doğru gidiyoruz. 14 Temmuz ruhu Kürt halkının ve PKK tarihinin 
temel bir taşı olmuştur. Bu direniş önünde sürekli olarak saygıyla 
eğiliyoruz ve onun önünde kendimizde varolan tüm yanlışlıkları 
düzeltiyoruz. Ardımızda bıraktığımız bu süreç ve geçirdiğimiz ay 
kadının özgürlüğü ve başarısı için sadece Mezopotamya ve 
Anadolu’da değil bütün dünyadaki kadınlar için bir ışık gibi olan 
Zilan ve Sema’nın yollarının damgasını vurduğu ayı geride 
bıraktık. Haziranın ruhu ile konferans gücünü toparlayıp 
hazırlığını yaptık, temmuzun  başında da gerçekleştiriyoruz. Bu 
her iki ayı ve gerçekleştirilen her iki direnişi konferansımızın 
başarıya ulaşması ve kendisini doğru bir çizgiye ulaştırması için 
yapılan yanlışlıkları bu çizginin karşısında gözden geçireceğiz. 
En temel ölçümüz bu iki direniş olacaktır. Yaşadığımız bu süreç, 
hem siyasi gelişmeleri, hem güncel ve hem de olası gelişmeleri 
konferansımız birinci gündem maddesi olarak ele alacaktır. Hem 
alanda uzun vadede gerçekleştirilecek olan durumun 
mücadelemize etkisi hem de kısa sürede günlük, örgütlülük 
tedbirinden, gücünü doğru mevzilendirmeye kadar  



  

8  
 

 

gerçekleştirilecek olan tedbirler bizim için önemlidir. Alana 
yönelik yeni planlar bir kez daha son süreçte yaptıkları 
açıklamalarla özellikle ABD tarafından, PKK ve Önderinin bu 
plan dışında tutulması, bunun iradesinin tanınmaması, işbirlikçi 
güçlerin, halklarını peşkeş çekip satan ve halkların birliğini 
parçalayan güçler esas alınıyor. Bundan dolayı öyle hassas bir 
süreçteyiz ki ya bu planın içerisinde Parti Önderliğimizin de son 
süreçte belirttiği gibi üçüncü bir güç , halkın iradesinin temsili 
gücü olarak alanda kendisini mevzilendirmesi biçiminde 
güçlerimiz ya yer alacak ya da önümüzdeki süreçte daha farklı 
gelişmeler yaşanacaktır. Bu yeni politikanın Türkiye’de, Kuzey 
Kürdistan’da ve Kürdistan’ın diğer parçalarında sıcağı sıcağına 
etkisi olacaktır.  

Türkiye’de son süreçte hem siyasi alanda yaşanan darlık, hem 
de mevcut hükümetin halk üzerinde varolan kaos varlığı 
anayasada gerçekleştirilmeyen değişiklik, ekonomi, siyasi ve 
halkların hakları üzerine etkisi olmaktadır. En son süreçte bu 
yönlü bir değişiklik yaratmak için hem anayasal alanda hem de 
mevcut yürürlükte olan zihniyette daha demokratik, halkların 
iradesini hesaba katan bir yaklaşımdan ziyade, kapatılan siyasi 
parti devletin farklı seslere olan tahammülsüzlüğünü gösteriyor. 
Böylece, siyasi mücadele yolunu bir kez daha daraltıyor.  Ama 
bunlar ne kadar daraltılıyorsa da buna karşılık yine de varolan 
hareketlilik hem partiler içerisinde hem sivil kurul ve kuruluşların 
içinde toplum olarak isteklerini dile getiriyorlar ve farklı arayışlar 
ortaya çıkabilmektedir. Bu da gösteriyor ki yaşadığımız bu günler 
ya da önümüzdeki aylar Türkiye’nin yeni adımlar atması 
gerekmektedir. Hem Ortadoğu’da hem de Türkiye ve 
Kürdistan’da köklü değişikliği yaratacak olan abartısız yine de 
PKK’nin tutumu, PKK Önderliğinin devrimci çizgisi olacaktır.  
PJA da böyle bir süreçte  konferansını gerçekleştiriyor. 
Konferansımızda yapacağız tartışmalarda ortaya çıkacaktır ki yine 
en temel umut, halkların umudu ya da devrimcilerin umudu 
özellikle de Türkiye ve Kürdistan’da, yine Başkan APO’nun ve 
PKK’nin umudu Kadın Özgürlük Hareketi ve onun öncülüğüdür. 
Yani yaşadığımız bu yüzyıl bütün sorunların çözülmesi için, yine 
toplumda varolan çelişkilere esasta bir çözümün konulması için 
kadının rolü önemlidir. PJA’nın bu temelde üslendiği misyon 
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büyüktür. Bunun için  PJA’ya düşen görev ve sorumlulukları 
böyle bir konferansta gözden geçirip bazı noktalarda geçirdiğimiz 
pratiğin üzerinde de durmalıyız.  

Uluslar arası komplonun hedefi sadece Önderliğimizi esir 
almak değildi. Önderliğimizin şahsında bütün Kürt halkı ve 
Ortadoğu’da devrimci çizginin boğdurulmasıydı. Bundan dolayı 
Önderliğin esaretinde  beynin esaret altına alınması ve ardından da 
gövdenin parçalanmak istenmesiydi. Önderliğe olan umuttan 
dolayı aslında onu esir aldılar. En temel bir hedef de bütünüyle 
boğmaktı. Bunun için de biçtikleri ömür, altı aydan bir yıla 
kadardı. Hem Önderliği bu biçimde mahkum ettiler hem de bütün 
parti ve halkı parçalayıp dağıtmaktı amaçları. Tabı bunlar büyük 
plan ve oyunlardı. Önderlik, öngörülü yaklaşımları ve hisleri ile  
oynanan oyunları en dar koşullarda hissetmesi ve bunun tersine 
davranması hem PKK’yi, hem Türk devletini hem de komploda yer 
alan bütün güçleri hayretler içerisinde bırakıp kimsenin 
beklemediği ve şok olduğu bir yaklaşım sergiledi. Hiç kimse 15 
Şubat gibi bir duruma, Önderliğin esaretine hazır değildi. Hem de 
böyle bir adımın atılmasına hazır değildi. Ondan dolayı eğer bu 
oyun boşa çıkarılmışsa, her şeyden önce en büyük emek ve çaba 
Parti Önderliğinindi ve şimdiye kadar da bu esas çerçevesinde bir 
yürüyüş yapılmaktadır.  

Bir yandan komploda yer alan güçlerin beklentisi, 7. 
Kongrede parçalanmanın yaşanması ve kongrenin Önderliğin 
gerçekleştirdiği yeni stratejisi temelinde bir karara 
ulaşmamasıydı.Hatta buna umutlarını bağlamışlardı. Bir yandan da 
kendi içimizde tasfiyeci kesimler, 15 yıllık savaş süreci içinde 
kendisini yaratamayanlar, Önderliğin çizgisi ve devrimci yaşamla 
bütünleşmeyenler ve bireysel tarzla çizgi ile oynamak isteyenler 
kongreyi daraltmak istediler ve düşmanın umut bağladıklarını 
gerçekleştirmek istediler. O süreçte kendisin dayatan temel üç 
anlayış, birisi tasfiyeci çizgi, ikincisi eski klasik tarzla yaklaşarak 
yeni çizgiyi kabul etmeme, eskide direniş, savaşta ısrar, diğeri de 
Kadın Özgürlük Hareketi’nde dönemi anlamama, parti içerisinde 
geliştirilen çelişkiler ve yaşanan darlıklara karşılık bir muhalif güç 
olarak durma. Yani kongremiz çok ince bir çizgiden geçerek 
başarıya kendisini ulaştırdı. Kadın Hareketi’nin  bir yıl önce 
yaşadığı sorunlar  7. Kongre’de patlak verdi. Kongre sorunlarına 
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bir nokta koydu. Bilindiği gibi kadın hareketine öncülük eden, o 
sürece kadar da belli bir çaba harcayan, hareketin merkezinde yer 
alan 19 arkadaşın kendisini geri çekme durumu yaşandı. 7. Kongre 
protesto edilip geri çekilme yaşandı. Bu, tüm kadın yapısının PKK 
ve Önderlik çizgisinden kopuşu anlamına geliyordu.  Kadının bu 
kadar kritik bir süreçte böyle bir duruşu partinin ona duyduğu 
güvenin ve umudun yerine düşmanın ona umut bağlamasına neden 
oldu ve düşmana önemli bir güç verdi. Bunlar normal bir süreç 
değildi. Bu kadar sorun içerisinde 3. Kongre’ye gidişimiz küçük bir 
adım değildi. Bugün daha iyi biliyoruz ki, arkamıza dönüp geçen 
sürece baktığımızda gerçekten de 3. Kongrenin  bizi nereye 
getirdiğini bugün daha iyi görmekteyiz. 3. Kongrenin gerçekliğini, 
iradesini ve üzerinde durup çözüme kavuşturduğu sorunları bugün 
daha iyi anlamaktayız. Kongre adeta kadın için,  karanlık bir 
gecede, aydınlık rolü oynadı. Çünkü kadın aydınlığını kaybetmişti. 
Kadının aydınlığı olan Parti Önderliği kadına göre dört duvar 
arasına alınıp hapsedilmişti. Niyette olmasa da aslında güneşi 
karartılmış ve kendisi karanlıkta yaşamaktaydı. İşte İmralı çizgisi 
üzerine  3. Kongre bir kez daha kadını güneşe kavuşturdu. 
Kendisine dünyayı bu kadar daraltan, kendisini karanlığa hapseden 
kesimlere 3. Kongre adeta bir aydınlık oldu. Kadın Özgürlük 
Hareketi’nde 3. Kongre adeta bir uçurumun kenarında olan kadını 
tutup geri çevirdi. Adeta bir pamuk ipliği gibi kalan bağ, 3. Kongre 
ile birlikte kopmaz bir bağ halini aldı. Yine etle kemik gibi birbiri 
ile bütünleşmesi gereken temel halkalar birbirinden çok 
uzaklaşmıştı. 3. Kongre bir kez daha bu bütünleşmeyi sağladı. 
Kendisini öyle bir karar düzeyine ulaştırdı. Kadın özgürlük 
mücadelesinde ilk kez, özellikle de Önderliğin esaretinden sonra 
özgür bir irade ile eleştirme ve özeleştirisini verme gerçekleşti ve 
büyük bir cesaretle sorunları ele alma gücünü gösterdi. Basit bir 
şey değildi. Kişinin kendisini eski olandan sıyırıp düşüncede, 
örgütlemede, kişilikte yenilemesi Önderliğin öngördüğüydü. Fakat 
bazı kesimlerin 7. kongrede dayattığı değişiklik, kendisini bütün 
manevi yaratılan değerlerden koparıp bunlardan kaçış ve bu ad 
altında da ulaşılan düzeyde yıkım yaratmaktı. İşte PKK’den böyle 
bir değişiklik isteniyordu.  Önderliğin bu son süreçte de belirttiği 
gibi aslında kadın özürlük çizgisinde de aşınma yaratılmak 
isteniyordu. İşte “PKK’de değişiklik yapılıyor, stratejide 
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değişikliğe gidiliyor, kadın özgürlük çizgisinde de partisinde de 
değişiklik yapılmalı” deniliyordu. Hatta diyebiliriz ki en fazla 
yanlış anlaşılan veya yanlışlığa sevk edilmek istenen buydu. Bugün 
niyetlerini bile sorguladığımız kişiler bunu dayatıyorlardı. Bu son 
süreçte Çanakkale’de ve Can Yüce şahsında çıkan anlayış yine 
onun etkisinde olan Bayrampaşa’da kendisini gösteren böyle bir 
yaklaşımdır. Aynı yaklaşım 7. Kongrede yine Süleyman’ın 
çizgisinde, Şemo’nun çizgisinde varolan en fazla gündem 
yaptıkları üzerinde durmak istedikleri kadın özgürlük çizgisi ve 
özgürlüğüydü. Yani özgür yaşamda kendilerine göre bir aşınma 
yapıp özgürlük ilkesinden uzaklaştırıp ve küçük burjuva yaşam 
tarzını, köle yaşamı, feodalizmi, Kürt halkının içinde kaybettiği 
geleneksel yaşamı dayattılar.  

Yani 3.Kongre sonuna kadar adeta dört elle kadın özgürlük 
çizgisinde kendisini eritmeydi. Bunun için kongre çizgisinin 
taşırıldığı her alanda her gün adeta bir kongre gerçekleştirildi. 
Sorun öyle bir dereceye gelmişti ki her günü bir kongre gibi 
geçirilmemiş olsaydı biz hiçbir şeyi kurtaramayacak hiçbir şey 
anlatamayacaktık. Ağırlıklı bir yıllık çalışmamız kongre çizgisini 
kavratma temelinde oldu. Bundan dolayı kadın hareketi hala 
harekete geçmemiş yani kadın özgürlük partisi hala pratiğe 
geçilememiş. Bu geçen iki buçuk yılda bir buçuk yıl, sorunun 
çıkması, çözümsüz kalma,  pratiğe geçilememe, kendisini 
katamama ile geçti. Bir yılda bunun eleştirilmesi, düzeltilmesi ve 
bununla meşgul olma yaşandı. İşte nihayet öyle bir düzeye ulaştı ki 
bu konferans geçen iki buçuk yıllık pratiğin kadında yaratığı 
potansiyeli -ki bu güne kadar kullanılamamış- adeta hazır hale 
getirilmiş ve diyebiliriz ki her şeye hazırdır. Bir hamle yaratmamak 
ve her alanda başarıyı elde etmemek için hiçbir engel, sebep 
kalmamıştır. Çünkü esas noktalarda çizgide, ideolojide , 
örgütsellikte müthiş bir düzey kazanılmıştır. Konferansta temel 
duracağımız konulardan biri de kadronun netleştirilmesidir. Bu 
konferansın sadece bileşimini ele aldığımızda girdiğimiz atmosfer 
duyguda, düşüncede, ruhta , psikolojide ve bütün yönleriyle  3. 
Kongre ile kıyaslayamayız.  3. Kongre’de, iki kelimeyi 
söyleyebilmek için cesaret gerekliydi. Adeta insanın dizleri 
titriyordu. Mesele o kadar büyüktü ki ya başaracaksın ya da içinde 
tarihi bir kaybediş vardı. Şüphesiz önderlik çizgisi, özgürlük 
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ideolojisi hiçbir zaman kaybolmazdı ama ömrü çok uzardı. Hatta 
öyle bir düzeye gelebilirdi ki on yıl belini bile doğrultamazdı.  3. 
Kongre böyle önemli bir rol oynadı. 

 3. Kongre çizgisi üzerinde atılan birinci adım gerek içte 
gerek dışta Ortadoğu’dan tutalım, bütün Avrupa ülkelerinde 
yürütülen siyasal ve özgürlük çalışmalarımız hazırlık 
çalışmalarıydı. 3. Kongreden bu güne yürütülen çalışma, çıkan 
eksiklikler,  zayıflıklar, yine Ortadoğu’dan tutalım bütün diğer 
alanlardan bütün gerilla birimlerinden tutalım ta merkez 
karargahına kadar yapılan düzenlemelerin üzerinde durmalıyız. 
Son bir yıllık pratiğimiz üzerinde durmalıyız. Düzenlemede, 
örgütlemede bir düzey kazanılmıştır. Öncelikle bütün PJA 
çalışmalarında koordineli bir merkezin oluşturulmasının adımları 
atıldı. Fakat kavuşulan düzey sadece ilk adımdır. Ulaşılan düzeyi 
insan inkar edemez, ama ulaşılan düzeyi de yeterli göremeyiz. Bu  
düzey artık pratikleşmelidir. Sonuna kadar kendisini 
pratikleştirmeli ve halkla bir bütünleşmeyi sağlayabilmelidir. 
Türkiye’de demokratik hareketin oluşabilmesi ve bu temelde 
demokratik ve siyasi çalışmalarını yeni stratejimiz temelinde ve 
kadının ideolojisinin evrensel boyuta açılabilmesi için  
konferansımız  plan, proje ve hazırlıklar yapmalıdır. Ve bunun için 
bir ön aşama oluşturulmuştur ama pratikte halen bunun gereklikleri 
yerine getirilmemiştir. Bu temelde ancak halk hareketinin 
öncülüğünü yapabiliriz. Halk serhıldanların örgütlenmesi ve bir 
bütünen toplumda demokratik dönüşümün öncülüğünü PJA 
üslenmiştir. Ve PJA’nın ideolojisi bunun hizmetindedir. Bizim bu 
yönlü attığımız adımlar çok zayıftır. Gelinen düzeyi yeterli 
göremeyiz. Bu konferansımızda artık yeni bir hamleyi 
başlatmalıyız ve halkla bir bütünleşmeyi sağlayabilmeliyiz. Bunun 
için konferansta bütün sorunlarımızın çözümünü koyacağız. 
Çözüme bağlı olarak güçlü bir program bu konferansta 
çıkarılmalıdır.  

Bir diğer husus her alanda bir kurumlaşmayı 
sağlayabilmektir.  Her şeyden önce bütün alanlarda eğitim 
kurumları açmalıyız. Özgür Kadın Akademisinin bütün alanlarda 
şubelerini oluşturmalıyız. Kadının tarihini bütün boyutları ile 
tekrardan bu eğitimle ele alabilmeliyiz. Kadının kaybettiği bütün 
alanlarda ideolojik, felsefik, siyasi, yaşamsal büyük araştırmalar 
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yapabilmeliyiz. Önderliğin belirttiği Kadın Rönesans’ını 
gerçekleştirip toplumu aydınlatabilmeliyiz. Bundan dolayı 
önümüzdeki süreçte böyle bir kurumlaşmanın acilliği söz 
konusudur. Yine diğer bir konu da merkezileşme, yönetimleşme, 
örgütlenme, partileşme ve bütün boyutlarda yaşamda partileşmenin 
nasıl sağlanacağını burada tartışıp halletmek zorundayız. Ya 
partileşme çizgisini oturtacağız ya da parti olamayacağız.  Bunun 
örgütlenmesini üstten alta kadar, merkezi boyuttan en alt kadroya 
kadar sorumluluklarını ele alıp tartışacağız. Hatta partinin dostları 
bile kendisinde ilkeleri oturtabilmelidir. Yani bütün boyutlarda 
parti öyle bir mekanizma oturtmalıdır ki çalışmalarını kapsamlı 
yürütebilsin. Bir saat bile çalışsa bütün gücünü harekete 
geçirebilecek biçimde kendisini örgütleyebilmelidir. Bunun için 
partileşme esas olandır. En başta da ideolojik alanda, bunu 
gerçekleştirmek gerekiyor. Yine toplumsal sözleşme çerçevesinde 
bu ideoloji topluma taşırılmalı, kadının ulaştığı düzey toplumda 
yaratılmalı ve toplum için bir proje yaratılmalıdır. Özellikle de 
konferansta yer olan üyeler bunun sorumluluğunu ve görevlerini 
bilmeli, bu konferansı sadece şikayet değil, derdini söyleme değil, 
üzerinde durulması ve halledilmesi gereken hususlar büyük bir 
moral, coşku ve düşünce yoğunlaşması ile  sergilenmelidir. Çünkü 
bu konferans bir hamle konferansıdır. Ne önderliğin, ne halkın, ne 
de bu partinin militanlarının en sıradan şeyleri dinlemeye 
tahammülü yoktur. Biz bu süreci aştık. O nedenle konferansın her 
bir saniyesi, dakikası oldukça yoğun geçirilecektir. Nasıl bir hamle 
yaratacağımız üzerine derin bir yoğunlaşma ve tartışma ile 
zamanımızı değerlendireceğiz. Bütün yoldaşlar da kadro ve militan 
olmanın gereklerini bu biçimde yerine getireceklerdir. Her bir 
arkadaş konferansın başarılı geçmesinden sorumludur. Sadece 
buradaki arkadaşlar değil, binlerce arkadaşın büyük bir hasretle 
katılmak istemeleri göz önüne getirilerek onların temsili 
yapılacaktır. Yine bu arkadaşların şahsında milyonlarca halkın 
beklentileri bilinmeli ve ona göre yaklaşılmalıdır. Önderlik en  son 
görüşme notunda da kadının partileşmesini, sorunlarını, 
yaşadıklarını sormaktadır. Önderliğe bunları aktarmak, konferansı 
da tüm pratiğimizde temsil ederek gerçekleştirebiliriz. Elbette ki 
konferansa doğru katılım gereklidir. Bu konferanstan sonra çizgiyi 
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en iyi bir biçimde pratiğe geçirebilecek ve hamlesel atılımda rolünü 
oynayabilecek olanlar konferans delegeleridir.  

Konferansta en fazla da eleştiri-özeleştiri üzerinde 
duracağız. En alttan en üste kadar eğer imkan olursa tek tek bütün 
arkadaşlar, eğer imkan olmazsa herkes vicdanı ile özeleştirisel bir 
yaklaşım geliştirmelidir. Önderlik diyor ki; “özeleştiri vermek bir 
erdemdir, büyüklüktür.” Bu gündemde duygu ve düşüncelerimize 
hakim olan gerilikleri radikal eleştirmek, özeleştiri vermek 
gereklidir. Bundan dolayıdır ki Önderlik bu hususa çok önem 
vermektedir. Önderlik çok net olarak  soruyor, acaba kadın hareketi 
bağımsızlığını koruyor mu, radikalizmini koruyor mu? Kadın 
hareketi ne kadar kendi iradesi ile yürüyebilir? 3. Kongremizde 
tutturduğumuz radikalizm düzeyini tekrar tutturarak bunlara cevap 
verebiliriz. Bu esaslar üzerine en başta konferansa katılan bütün 
yoldaşlar, böyle bir duygu, düşünce ile yaratılacak dönüşümü bir 
çıkış zemini yapmalıdır. Zaten Önderliğin 1998’deki yaklaşımı da 
budur. Diyordu ki “kadın hareketi bir patlama yaşamalıdır” biz 
aslında 1998’de bu görevi yerine getirmeliydik, özellikle 1999’da 
15 Şubat gerçekliği karşısında yerine getirmeliydik. Ama biz geç 
kaldık, güç getiremedik. Fakat bugün yerine getirmek için bütün 
zeminler hazırdır. Bu esas üzerine inanıyoruz ki, bu 
konferansımızda konuşamayacağımız, halledemeyeceğimiz bir şey 
yoktur. Bundan dolayı konferans bileşimi bütün alanlardan, 
Avrupa’dan zindanlara kadar, Ortadoğu’dan bütün gerilla 
alanlarına kadar kısaca  bütün kurumlar temsilini bulabilmektedir. 
Her şeyden önce bu konferans bütün militanlara, burada hazır 
olanların şahsında cevap olma dönem görevlerini yerine getirme, 
halka cevap olup yeni stratejiyi pratiğe aktarma hedefindeyiz. Bu 
inanca sahibiz. Şimdiden diyebiliriz ki konferans başarılıdır. Çünkü 
başlangıç sonu belirler. Eğer başlangıç büyük bir coşku, moral ve 
her boyutta hazırlıkla yapılırsa sonucu da bu şekilde olacaktır 

 Bu temelde önümüzdeki süreçte her boyutta güç ve irade 
olup rolümüzü oynamaya olan inancımızı belirtiyoruz. Bu esas 
üzerine bir kez daha PJA Meclisi adına konferansa katılan tüm 
arkadaşlar İmralı’ya cevabımızı daha güçlü vereceğiz, önümüze 
koyduğumuz misyona her zamankinden daha fazla hazır olacağız. 
İddiamız bu kadar büyüktür ve inançlıyız. Amacımızın büyüklüğü 
kadar iddiamız, örgütlülüğümüz, katılımımız büyük olacaktır. 
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Konferansa katılan bütün arkadaşlara bir kez daha hoş geldin 
diyoruz ve bütün arkadaşları selamlıyoruz. 

 
 
 
 
KÜRDİSTAN,TÜRKİYE, BÖLGE VE DÜNYADA 

SİYASAL DURUM  
 
Bugün gündemimizin birinci maddesi olan ‘Siyasal Durum 

Değerlendirmesi ve Temel Politikalarımız’ konusunu tartışacağız. 
Arkadaşlar söz alabilirler.              

 -BÜTÜN arkadaşların bildiği gibi, YDD diye kendini formüle 
eden sistem; globalleşme dediğimiz özellikle ABD’nin başını 
çektiği bir ideoloji, felsefe, anlayış, pratik olarak kendini en fazla 
Ortadoğu üzerinde örgütlemeye, yaymaya çalışmış bir 
yaklaşımdır. Bu temelde aslında Amerika’nın hesabı şudur: 
Mevcut durumda, özellikle YDD’nin Ortadoğu sahasında yaşam 
alanı bulabilmesi için, Ortadoğu sahasını belli bir dengede tutmak 
durumundadır. Bu dengenin Ortadoğu’da bozulması demek, 
başka bir sistemin kendisine Ortadoğu’da yaşam bulması 
anlamına gelir. Bu temelde son süreç de dahil, Amerika’nın 
yaptığı hesap, geliştirdiği tüm politik tutumlar bu dengenin 
yıkılmamasına yöneliktir. Amerika’nın önünde bu dengeleri 
bozabilecek iki temel sorun vardır: Birincisi, Irak rejimidir. 
Başından beri bu rejimin varlığı, kendisini Saddam şahsında 
yaşatması, Amerikan politikasının tam anlamıyla kendisini çok 
rahat bir biçimde Ortadoğu zemininde sürdürmesine engeldir.  

Ortadoğu’da diğer bir sorun da zaten Kürt sorunudur. Aslında 
ABD’nin son Irak yaklaşımı; her açıdan kaydettiği girişimler, 
tamamıyla bir yandan Saddam sorununu kendi önünde engel 
olmaktan çıkarmak olurken, bir yandan da işbirlikçi, ilkel 
milliyetçi Kürt gruplarını kullanarak burada otonomi temelinde 
kendine bağımlı, paravan, piyon bir Kürt devleti kurmaktır. 
ABD’nin yaklaşımı bu temeldedir. Komploda çok belirgin bir 
şekilde rol oynayan İngiltere’nin de kendine has bir yaklaşımı 
vardı. Özellikle İngiltere’nin Ortadoğu sahasında iki yüz yıllık bir 
geçmişi vardır. Parti Önderliği de belirtiyor: İngiltere’nin 40 
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yıldır Güney sahasında çok yoğun bir şekilde kendi sistemini 
oturtmaya yönelik her açıdan, hem politik, hem askeri, hem de 
siyasi boyutta bir girişimi, buna yönelik yatırımı vardır. Bu 
temelde, özellikle II. Paylaşım Savaşı’ndan sonra Ortadoğu’daki 
devletler üzerinde hegemonyasını kurar. Çeşitli Avrupa devletleri 
her ne kadar II. Paylaşım Savaşı sonrasında bu bölgeden çekilmiş 
olsalar da, Ortadoğu devletlerinde yaratmış oldukları bir 
şekillenme ve siyasal bir alt yapı söz konusudur. Bu devletlerin 
Ortadoğu devletlerinden tamamen el çekmemesi de bundan 
dolayıdır. Çünkü hesapları uzun vadeli olup, yatırımları da bu 
temeldedir. İngiltere’nin son süreç açısından da yaklaşımı biraz 
budur. Hatta Amerika’dan daha fazla tutucu ve muhafazakar bir 
şekilde bölge üzerinde kendi dengesini kurmayı ve politikasını 
yürütmeyi amaçlamaktadır. Bu temelde İngiltere’nin komploya da 
yaklaşım biçimi Amerika’dan çok daha fazla sinsice, çok daha 
fazla muhafazakar ve çok daha fazla kapsamlıdır. Bunu görmek 
gerekiyor. Son süreç itibariyle, diğer Avrupa ülkelerinin 
tavırlarına baktığımızda, aslında ara bir durumu ifade ediyorlar. 
İster Fransa, ister Almanya olsun, bir yandan sorunun 
çözümünden yana tavır koyma gibi eğilim ve yaklaşımları 
sergilerken, diğer yandan da iki arada bir derede kalır gibi 
tutumlar içine girmektedirler. Avrupa Devletlerinin özellikle 
Ortadoğu ve Kürt sorunu, PKK ya da Önderliğe yönelik 
tutumlarında çok net olduklarını söyleyemiyoruz.  

Mevcut bu cephelere karşı başka bir cephe daha ortaya 
çıkmıştır. Şu andaki gelişmelere bakıldığında bu cepheyi görmek 
mümkündür. Bu cephe kendisini görünürde Rusya olarak yansıtsa 
da, asıl önemli cephe Çin’dir. Çin’in bu süreç içerisindeki 
misyonunu görmek gerekiyor. Görünürde Rusya gibi çok fazla 
politik ve siyasi arenada ön plana çıkmasa da, dünya çapında 
ekonomisiyle, oluşturduğu askeri gücüyle, geliştirdiği taktik ve 
stratejik yaklaşımlarıyla mevcut durumda Amerika’ya gerçekten 
rakip olabilecek bir biçimde ortaya çıkıyor. Çin’in bu konumunu 
kesinlikle görmek gerekir. Rusya’nın da böyle bir yaklaşımı var. 
Rusya’nın özellikle Putin yönetiminden beri gerçekleştirdiği 
açılmayla yeniden güç kazanma yaklaşımları söz konusudur. Bu 
iki ülke, Yeni Dünya Düzeninin özellikle Ortadoğu’da 
uygulanmaması için çaba harcamaktadır. Mevcut durumda bu iki 
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ülkenin Türkiye’ye yakınlaşmalarının temelinde biraz da Amerika 
politikalarını boşa çıkarma amaçları vardır. Bu iki devlet 
açısından da yürütülen mantık; “düşmanımın düşmanı 
dostumdur” biçiminde bir yaklaşım içermektedir. Bu temelde 
Türkiye’ye verilen bir destek vardır ki, Türkiye’nin Amerika 
politikalarına karşı çıkması, kafa tutması bile aldığı bu destekle 
bağlantılıdır. Bu destekten cesaret ve güç almaktadır. Türkiye’nin 
konumu biraz da bu gelişmeler, bu dengeler oyununda belirleyici 
oluyor. Bu anlamda Türkiye çelişkilerin en çok yoğunlaştığı bir 
ülke oluyor.  

Bilindiği gibi, Parti Önderliği’nin stratejik değişim kararından 
ve ortaya koyduğu çözüm önerisinden sonra parti birçok adım 
attı, barış hamleleri düzenledi. Bu temelde çok yoğun, gerek 
stratejik düzeyde, gerek parti iç yapısında, gerekse dış 
politikasında büyük yenilikler yaptı. Bu yönlü atılan adımlar hala 
da devam ediyor. Kadın yapısı olarak Türkiye cephesini çok net 
ve somut bir şekilde görüp, tartışmamız lazım. Çünkü Türkiye 
cephesinin de verdiği bir yanıt vardır. Parti Önderliği 
savunmaların ilk bölümünde şunu diyor: “Demokrasi, Türkiye 
için artık bir zorunluluktur”. Bu temelde alttan üste doğru tüm 
sosyal tabakalarda demokrasiye de bir susamışlık vardır.  Bunun 
karşısında demokratik rejime ya da demokratik taleplerin 
yükselmesine karşı Türkiye’nin ısrarla sergilediği bir tutumu 
vardır. Barış çağrılarına ve çözüm önerilerine karşı içine girdiği 
bir yaklaşımı vardır. Bir süre Türkiye demokratik çözüm 
tartışmasını kendi gündemine koydu. Özellikle aydınlar, elit 
kesim, tekelci burjuva ve hatta çok ilginçtir ordu içerisinde bile 
demokratik talepler yönünde tartışmalar gelişti. Bu tartışmalar 
medyaya da çok yoğun bir biçimde yansıdı.  

Aslında bu, Parti Önderliği’nin başlattığı bir süreçti. Aynı 
zamanda toplumsal bir ihtiyaçtı. Ama buna rağmen özellikle Türk 
egemen sınıfının devlette yer alan rantçı-çete kesiminin çoğu kez 
bağımsız bir yaklaşım sergileme durumu oldu. Örneğin kuzeyden 
çekilen güçlere çok yoğun bir imha ve yoğun bir baskı dayatıldı. 
Bu temelde güçler geri çekilme aşamasında, -ki bu bir barış 
adımıydı- durdurulmaya, tıkatılmaya çalışıldı.  

Bunun yanında, Güney alanında YNK gibi paravan örgütlerle 
güçlerimize karşı  askeri hamleler başlattı. Askeri gücümüzün bu 
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alanlarda yoğunlaştığını bildiği için bu noktada sıkıştırmayı 
amaçladı. Yine aynı süreçte parti içerisinde dışarıdan 
emperyalizmin dayattığı çok yönlü komploların iç uzantıları 
ortaya çıkmaya başladı. Böyle bir kuşatılmışlık ortamı 
oluşturulmaya çalışıldı. Kuşkusuz parti içi duruma Önderliğin, 
partinin müdahalesi oldu ve bir düzelme sağlandı. Ama 
Türkiye’nin yaklaşımı değişmiş değil. Bu noktada Parti 
Önderliği’nin 4 Temmuz tarihli Görüşme Notu bizim için yeni 
sürecin nasıl olduğuna, nasıl olması gerektiğine, bunun karşısında 
neler yapmamız gerektiğine, görevlerimizin neler olduğuna dair 
çok önemli veriler veriyor. Türkiye, devlet karakteri olarak M. 
Kemal’den günümüze kadar denge siyasetine dayalı yürüyen bir 
ülkedir. Bu noktada oldukça pragmatist olup, o dönemin kendi 
çıkarlarına en uygun siyasetine yanaşmaya çalışır. Türkiye’de 
ikili bir durumu da görmek mümkündür. Örneğin; Tansu Çiller 
kliğine bakarsak, Amerikan’cıdır ama öte yandan imhacı bir 
kanadın temsilini de yapar. Aynı şekilde Genelkurmaylık da, bir 
yandan barış çizgisini Türkiye’nin çıkarları lehine olumlu 
görürken, öte yandan çok saldırgan bir biçimde askeri taarruza 
geçerek bu çizgiyi boşa çıkarmaya çalışır. Türkiye siyasetinde 
böyle gel-gitli bir durumu görmek de mümkündür.  Bunların 
yanında kendi içerisinde de eski klasik, geleneksel yapıya dayalı 
siyasal yapıları tasfiye etmeyi de amaçlıyor. Özellikle Eylül 
ayıyla birlikte ANAP ve MHP’ye yönelim durumu söz konusu. 
Yine Tayyip Erdoğan vb. çevreler aracılığıyla, Fazilet Partisi 
şahsında İslamcı kesime karşı bir yaklaşım sergileniyor. Türk 
solunu cezaevlerinde boğmaya çalışıyor. Bu şekilde demokratik 
çizgiye ters bir tutum sergileniyor.  

Biz kadın gücü olarak bütün tartışmalarımızın odağına şunu 
oturtmak zorundayız: Hem savaş, hem de barış sürecinin 
gelişebileceği kritik bir dönemden geçiyoruz. Bu sürecin ortaya 
çıkarabileceği çok olumsuz yanlar olabilir. Bu nedenle 
gelişebilecek olumsuz süreç karşısında kadın gücü olarak, nasıl 
bir pozisyon alacağımızı belirlemeliyiz. Taktik anlamda da olsa, 
stratejimizi yaşama geçirmek için savaşa kendimizi nasıl 
uyarlayabilir, örgütleyebiliriz, sorusunu sormak durumundayız. 
Bu yönlü de kendimizi örgütlemeyi ihmal etmeden çok kapsamlı 
ve derinlemesine geliştirmek zorundayız. Önderliğimiz; “Kadın 
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aynı zamanda meşru savunma çizgisinde çok derinleşmek ve o 
çizgiyi yaşamsal kılmak durumundadır” diyor. Meşru savunma 
çizgisini güçlü bir biçimde nasıl hayata geçirebileceğimize ilişkin 
tartışmalar geliştirmeliyiz. Barışın en temel sürükleyici, 
örgütleyici gücü olmada kadının rolü çok daha fazla artıyor. 
Örneğin Amerika’nın Irak’a yönelik bir Kürt oluşumu planının 
hayata geçirilmesinde Ortadoğu’daki ya da dünyadaki bütün 
güçler tarafından bunun PKK’siz olmayacağı biliniyor. 
Dolayısıyla böylesi bir durumda Parti’nin rolü belirleyicidir ve 
kadın çalışması bunun en aktif kolu olacaktır. Bu temelde Güney 
ve Türkiye sahasında legal çalışma boyutunda bize çok daha aktif 
roller düşüyor. Bizim en temelde kaybettiğimiz nokta şudur: 
Genel partinin çizgisine ters bir durum olmamasına rağmen, 
siyasi çizgimizi her alanda örgütleme ve yaşama geçirme 
noktasında içine girdiğimiz yetersizlikler vardır. Bu noktada 
komple bir örgütlenme düzeyini yakalayamıyoruz. Bu yaklaşım 
bizi zorluyor. Dünyanın, Ortadoğu’nun durumunu 
değerlendirmede ve buna karşı pozisyon belirlemede fazla 
zorlanılmamaktadır. Örneğin Güney’de Kürt oluşumuna yönelik 
bir adım atılmak istenilmektedir. Bunu kendi lehimize nasıl 
kullanabiliriz? Güney’de iktidarlaşmaya yönelik nasıl bir çalışma 
yürütebiliriz? Şimdiki çalışmaların biçim ve içeriğinden farklı 
olarak halkı örgütlemede, mücadeleye aktif katmada daha 
kapsamlı, derin ve iktidarlaşmaya yönelik nasıl bir perspektif 
sahibi olabiliriz? Bu perspektifin yaşama geçirilmesi önünde ne 
gibi engeller var? Bunları tartışabilmeliyiz. 

 
-MERKEZ raporu okundu. Bizler açısından yaşadığımız bir 

problem; genelde siyasal durumu değerlendirmede belli bir 
birikimimiz olsa da, yorumlama konusunda sıkıntılarımız var. 
Bana göre, bunun bakış açımızla bağlantısı var. PKK, dünyada en 
radikal, emperyalizme alternatif olarak bilinen ve değerlendirilen 
bir harekettir. Bundan dolayı mevcut kadın hareketleri içinde en 
iddialı ve en radikal bir hareket olarak, dünyanın düzenlenişinde 
yerimizin, konumumuzun ve müdahale gücümüzün ne olduğunu 
değerlendirmemiz gerekir. Çünkü bazı politikalar bizim dışımızda 
geliştirilse de, biz bunların merkezinde hep bir yerlere 
konuluyoruz. Dünya politikası bizim dışımızda belirlense de, 
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gerek genel hareket olarak, gerekse kadın hareketi olarak bu 
politikaların merkezinde yer alıyoruz. Bu açıdan yorumlama 
konusunda sıkıntılarımız var. YDD’ni değerlendirdiğimizde, 
kadın bakış açımızı biraz daha somutlaştırmamız gerekiyor. 
Çünkü biz siyaset yapıyoruz. Geçmişte şöyle bir yaklaşımımız 
vardı; Silahlı mücadele esas alındığı için, bu bizde bir ihtiyaç 
olarak ön plana çıkmamış, bir zorunluluk olarak kendisini 
dayatmamıştı. Kadın öncüleri olarak biz bunu günlük, anlık 
olarak çok fazla hissetmiyorduk. Fakat şimdiki iddia düzeyimiz 
biraz daha farklılaşmıştır. Dünyada en aktif ve en radikal güç 
olarak politika yapacağız. Bizim dışımızda geliştirilmek istenen 
yeniden dünyayı düzenleme politikasında biz de aktif yer almak 
istiyoruz. En azından önemli bir müdahale gücü olmak istiyoruz. 
Böyle bir iddiamız var ve bu pratik olarak da gelişiyor. Genelde 
hareketin böyle bir iddiası olmasına rağmen, bizim yaşadığımız 
en belirgin sıkıntı; gerek genel yönetim, gerek kadın örgütü, 
gerekse de bireyler olarak bunu çok can alıcı, anı anına 
yaşamamak oluyor. Dünyayla yüz yüze geldiğimizde, bize 
yönelik geliştirilen politikaları çok daha çarpıcı görebiliyoruz. 
Fakat bunu boşa çıkarmada pratik düzeyde yaşadığımız ciddi 
sıkıntılar var. Kendi açımdan da yorumlama konusunda ciddi 
sıkıntılar yaşadım.  

Dünyanın yeniden düzenlenmesine gidilirken, 20. Yüzyıl Parti 
Önderliği tarafından çözümlendi. 20. Yüzyılın insanlık açısından 
ne ifade ettiğini ve 21. Yüzyılın insanlık açısından neler 
getireceğini ayrıntılarıyla değerlendirdi. 21. Yüzyılda en aktif ve 
en radikal güç olarak kadının konumu ve yeri Parti Önderliği 
tarafından uzun bir süredir değerlendiriliyor. Bu genel doğru parti 
tarafından konuluyor. En aktif, en radikal, en mücadeleci bir güç 
olarak dünyanın gidişatı ve bizim buna müdahale gücümüzü 
kadın cephesi olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Tüm bunları 
değerlendirdiğimizde, iddia düzeyimize göre bir siyasal 
örgütlülük durumumuz olmakla beraber, kendisini fazla 
derinleştirmeme yaşanıyor. 

Bu son 10 yıllık süreç parti tarafından bir ara süreç olarak 
değerlendirildi. Bu ara sürecin tamamlanmasının ardından, 
dünyaya hakim olmak isteyen güçler var. Emperyalist cephe 
yeniden düzenleme yapmak isterken, bunun karşısında direnmek 
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isteyen bir kesim de var. Bu 10 yıllık sürede dünyada tek hakim 
güç emperyalizm, değerlendirmemiz vardı. Fakat bu ara sürecin 
bitişiyle yeni güçlerin  ortaya çıktığı açıktır. Kimin hakim olacağı 
konusunda henüz netleşmiş değilim. Bana göre çok çatışmalı ve 
didişmeli bir süreçtir. Şu güç şu kadar etkin olacak, bu gücün 
konumu tam böyle olacak, ya da tamamen demokratik barış 
perspektifiyle, onun mücadele gerçeğiyle bağlantılı bir pratik 
ortaya çıkacak, şeklinde tam bir belirlemeye gidemiyorum. 
Genelde ortaya çıkan hava şu: Görüntüde daha çok demokratik 
barış çizgisinin dünyaya hakim kılınma istemi var. Fakat bu öyle 
kolay gelişmeyecek. Çünkü çok yönlü bir siyaset yapılıyor. Bazı 
söylemler ortaya çıkmasına rağmen, bu söylemlere dayalı kendi 
çıkarlarını esas alarak politika yapılmaktadır. Bu açıdan 
emperyalist cephenin kendi içinde bir bloklaşması ve bundan 
kaynaklı sıkıntıları var. Örneğin; ABD cephesi, AB cephesi ve  
AB cephesi içinde de ön plana çıkan Almanya faktörü var. 
Almanya’nın Rusya’yla ilişkileri son derece ileri düzeydedir. 
Hatta bu yeni dünya düzeninde, birlikte yer alma ihtimalleri 
yüksektir. Bu ne kadar pratikleşir, ne kadar pratikleşmez o ayrı 
bir konu, bunu önümüzdeki süreç gösterecek. Özellikle de 
Almanya’yla Rusya arasında ciddi bir yakınlaşma var. Zaten 
Rusya ve Çin’in Ortadoğu politikaları parti tarafından 
değerlendiriliyor. Mesela Rusya için şunu belirteyim: Rusya’nın 
kendi içinde ciddi problemleri var. Hem genelde hem de kadın 
hareketi olarak Rusya’nın tamamen eski Sovyetler’deki 
konumunu yakaladığı söylenemez. Çünkü Rusya’nın içinde 
kendini çok iyi örgütlemiş olan Yahudi kliği var. Rusya’yı en 
belirgin olarak zorlayacak olan ve Rusya’nın en önemli devlet 
mekanizmalarında kendisini örgütlemiş olan bu mekanizmadır. 
Yahudi sermayesi sadece Rusya’da değil, tüm dünya 
politikasında önemli bir yere sahiptir. Bu açıdan adım atmak 
isteyen yeni güçlere karşı Yahudi sermayesi önemli bir muhalif 
güç olarak büyük bir direniş gösteriyor. Bununla birlikte, dünya 
düzenlenirken parti ve kadın hareketi olarak dünyanın 
düzenlenişinde bir duruşumuz var. Bu, dünyaya biçim vermek 
isteyen kesimler tarafından kabul edilmiyor. Mesela 15 Şubat 
komplo gerçekliği bunun göstergesidir. Geliştirilen bu komplo 
her ne kadar geriletildiyse de, bugün farklı şeyler pratiğe 
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konulmaya çalışılıyor. Mesela ABD’nin Parti Önderliği’nin 
yakalanmasıyla ilgili son açıklaması sadece Amerika’nın bir 
itirafı  olarak değerlendirilmemelidir. Bu yeni geliştirilecek olan 
politikaların ilk söylemleridir. Bununla ne yapmak istenildiğini 
parti tartışıyor, değerlendiriyor. ABD durup dururken böyle bir 
itirafta bulunmaz. Bir tarafı Türkiye’yi sıkıştırmaya yönelik 
olabilir, ancak diğer noktaları da görmek gerekir. Yine 
Yunanistan’da komploda yer alan bazı tiplerin açıklamaları var. 
Bunlar biraz da birbirine paralel giden açıklamalardır. O açıdan, 
bunlar yine komplonun devam ettirilmesine yöneliktir. Bu iki 
buçuk yıl içinde Parti Önderliği’nin ve partinin duruşu komployu 
boşa çıkarmak için bazı şeyleri ortaya çıkardı. Ama bu 
komplonun bittiği anlamına gelmez. Cezaevlerinde ortaya çıkan 
bize karşı saldırı buna bir örnektir. Bayrampaşa Cezaevi’nde 
partiye karşı bir direniş var ve yeni tutuklanan birçok yurtsever 
Bayrampaşa’ya götürülüyor. Bir taraftan demokratik söylemler ön 
plandayken, önümüzdeki süreçte bize karşı bir savaşın 
dayatılması ihtimali de var. Bu imkan dahilindedir. 

 Bizim en belirgin olarak yaşadığımız siyasi sıkıntılardan biri, 
bir şeyi değerlendirirken diğer tarafı zayıf bırakmadır. Bütün 
bunları boşa çıkarmanın pratik gücü olarak, siyasi 
değerlendirmelerimizin merkezine koyacağımız çalışma, Parti 
Önderliği’nin geliştirdiği yeni stratejik sürecin pratikleştirilmesini 
dayatmadır. Bu konuda biz çok ucuz yaklaştık. O süreci çok 
derinlikli ele alamadık. Türkiye medyasında bu konuda çok ciddi 
tartışmalar vardı. Önderliğin yakalanmasının 2. Yıldönümüne 
denk gelen bir Avrasya Enstitüsü Terör Uzmanı’nın bizim 
hakkımızda bir yorumu vardı. Spiker şunu sordu: “İki yıl sonra 
Öcalan PKK içerisinde hala tek otorite mi, değil mi?” ya da 
“Öcalan karşıtı liderlik mücadelesi sonuç alacak mı, almayacak 
mı?” Adam şunu çok rahatlıkla belirtti: “Bazı köşe  bucaklarda 
Öcalan’a karşı fısıltı düzeyinde sesler var. Ama bunlar sadece 
cızırtı düzeyindedir. İki yıl sonra da Öcalan PKK içerisinde yine 
tek otoritedir.” Şunu da sordular; “Siz bunu diyorsunuz, ama 
Öcalan, Türkiye ile işbirliğine gitti” Terör Uzmanı buna cevaben 
şunu dedi: “Yanılıyorsunuz, Öcalan Türkiye ile uzlaşmaya, 
işbirliğine gitmedi. Öcalan YDD’ye göre bir yaklaşım 
içerisindedir. Kendisinin yakalanmasıyla birlikte Öcalan’ın bir 
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tutum sahibi olması gerekirdi. Yaşamını garantiye alması 
gerekiyordu. Öcalan bu stratejiyi belirledi. Bunu bir işbirliği 
olarak ele alırsanız yanılırsınız”. Ardından şunu sordular: “PKK 
saldırırsa ne olur?” tartışmalardan çıkardığım sonuç, bu konuda 
da ciddiye alındığımızdır. Bunları belirtmemdeki amaç, bizler de 
rotayı belirlemede zorlandık. Bazen oradaki devletlerin bazı 
dayatmalarına karşı tamamen “parti bitti, bitecek” gibi bazı 
çelişkiler bizi zorladı. Çünkü değerlendiremedik. Onlar şunu 
diyorlardı: “Eğer savaşı başlatırlarsa 90’lar kadar bizi 
zorlayacaklar” Yine “Türkiye’nin Kürdistan’da aldığı tedbirler 
yeterli mi?” o adamın dediği şuydu: “G. Doğu’da sorun sadece 
ekonomik değil, sorun hem sosyal, hem ekonomik, hem de 
siyasidir.” Türkiye bunu görüyor, fakat bunu kabul etme durumu 
o kadar kolay gelişmeyecek. Bunu hem emperyalizm, hem 
Ortadoğu güçleri, hem de Türkiye kabul etmiyor. Bu PKK’nin 
karakteri gereği böyledir. Bu konuda emperyalizm son derece 
nettir. Net olmayan aslında biraz da biziz. PKK’nin attığı, Parti 
Önderliği’nin geliştirdiği adımların, PKK’nin kendisini yeniden 
yapılandırma, varolan yönelimlere karşı yeniden mücadele 
mevzilerini güçlendirme amacında olduğunu herkes biliyor. Bunu 
saptırmak isteyenler var. Bu ayrı. Önümüzdeki süreçte özellikle 
kadın hareketi olarak bizden çok kapsamlı bir müdahale 
bekleniyor ve bu gereklidir. Sovyetler’i değerlendirdiğimizde; 
kadının devrimde rol almasına rağmen, karar mekanizmasında 
iradesi sıfırdır. Onun için bütün kararlar tamamen erkek 
egemenlikli mantığa dayalı alınıyor. Kadın emek düzeyinde en 
aktif katılan kesimdir. Şu an Rusya’da üretimde en belirgin kesim 
kadındır, ama karar mekanizmasında sıfırdır. Emek boyutunu 
yadsımıyoruz, fakat kaba pratiksel yönüyle katılan, düşünsel 
boyutta, örgütsel ve pratik olarak müdahale gücü olmayan bir 
hareketin söyledikleri sadece söylem düzeyinde kalır. 

Bu durumda biz, en radikal kadın hareketi olarak, yeniden 
düzenlenmek, istenen dünyada öncülük konumumuzu 
değerlendirmek durumundayız. Nasıl müdahale edeceğiz? 
Müdahale ederken yine hayale kapılmayalım, 3. Kongre’de bu 
konu kapsamlı ele alındı. Varolan dünya gerçekliğini dikkate 
almayan, egemenlikli sistemin biraz da basitleştiren yaklaşımını 
mevcut zorlanmanın en önemli kaynağı olarak görüyorum. 
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Egemenlik kendini bir sistem haline getirmiş. Gedik noktaları çok 
fazla ve şu an ciddi bir zorlanması var. En ileri sistemlerden biri 
olan Avrupa’da bu konuda ciddi bir manevi çöküş var. Rusya’da 
“Kodenas” diye bir akım ve Yahova Şahitleri var. Hıristiyanlık, 
insanların manevi çöküşünü kullanarak o noktaya yöneltmek 
istiyor. Özellikle dinlerin bugünün ihtiyacına cevap 
verememesinden dolayı insanlığın arayışları arttı. Post-
modernizm buna örnektir. Erkek egemenlikli sistemin yarattığı 
manevi çöküntü kadın tarafından rahatlıkla değerlendirilebilir. 
Kadın hareketi en radikal ve en insancıl bir hareket olarak, 
insanlığa kazandırabilecek bir karaktere sahiptir. Bunu söylerken 
öyle ham hayalci de yaklaşmamak gerekir. Mesela bana göre biz 
söylemde koyduğumuzu kişilikte içselleştiremedik. Özgür kadın 
hareketinin bir üyesi, bir öncüsü olarak gittiğimde, dünya 
kadınları bana şunu soruyorlar: “söylediğin doğru, ama pratik 
tutum nasıl gelişecek?” Pratik tutum konusunda da benim siyasi-
politik düzeyim cevap vermeyince, belirttiklerim sadece söylem 
düzeyinde kalıyor, pratikleşmiyor. Ama mesela 3. Kongre ile 
birlikte ciddi bir kendini yeniden yorumlama var. Ortadoğu’da 
PKK ve kadın hareketine karşıt geliştirilen, genelde dine dayalı 
politika ve yeniden şekillendirilmek istenen bir sistem var. Buna 
karşı sadece pratik tutum olarak değil, bunun düşünsel, örgütsel, 
politik ve pratik tutumu konusunda ciddi bir tartışmaya 
ihtiyacımız var. Türkiye’de çelişkiler çok yoğunlaşmış. Bilindiği 
gibi çelişkiler yoğunlaşınca çelişki ve çatışmalardan sıyrılmak 
için dışa yönelmek gerekir ki, içerdeki sorunları halledilsin. 
Mesela ABD Filistin’e yaptığı müdahaleden sonuç alamadı. 
Ortadoğu’ya yaptığı müdahalede de sonuç alamadı. Rusya ve 
Çin’in belli bir duruşu var. ABD, Irak’a yönelik politikalarında 
kısmen de olsa geri adım atmak zorunda kaldı. O açıdan onlar 
bunu çok kolay hazmedemeyecekler. Bu konuda en aktif ve 
radikal güç PKK olduğuna göre, bu dinamiğe yönelecekler. Bu 
dinamiğe cezaevinden, Avrupa’dan, dağ cephesinden tekrar 
yönelmek isteyecekler. O açıdan bizde şöyle bir şeyin tekrardan 
gelişme ihtimali var; tabii bu tartışılabilir, bu iki yıllık süreçte 
ciddi bir mücadele yürüttük ve önemli sonuçlar da aldık. En 
azından kendi içinde bir netleşme yaşandı. Ancak kadrolarda 
yaşanan bir tehlike, bu netleşme kendisiyle birlikte bir rehaveti de 
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getirebiliyor. Bize karşı gelişebilecek yönelimler karşısında pratik 
tutumumuz nasıl olacak  konusunda ciddi bir tartışmayı 
geliştirmeye ihtiyacımız var.  

          Dönemin en temel stratejik taktiği, halk hareketidir. Halk 
hareketinde kadın çalışması yürütebilmek için çok ciddi bir 
politik düzey gerekiyor. Kadın hareketi eğer serhildanda öncü 
olmak istiyorsa, politik düzeyini geliştirmek zorundadır. 
Türkiye’de öyle tedbirler geliştirilmiş ki , bırakalım düşmanın 
bizi tasfiyesini, kurumlarımız bizi tasfiye eder. Devlet bizim 
kadromuza, kitlemize, en azından bir kesimin eliyle,devrimci 
çizgiyi sağa çekme konusunda muazzam bir mücadele veriyor ve 
bunu iyi niyet adına, politika adına, kariyer adına yapmak istiyor. 
Bu yüzden  serhildanlarda öncülük yapacak kadın, politik-
düşünsel seviyesini ve pratik tutumunu geliştirmesi gerekiyor.   

- BU SÜRECİN stratejisi; serhildan, kurumlaşma, sivil toplum 
örgütleri oluşturmadır.Bunların hepsi siyasal adımlardır ve bizim 
temel çalışmalarımızı oluşturuyor. Bunları geliştirmek bizim 
siyasete aktif katılmamızı gerektiriyor. 10 yıldır tüm dünya 
genelinde tartışılan YDD politikası var. Adı YDD ama 
istikrarsızlığı ve düzensizliği dayatan bir politika yürütmektedir. 
Bunun öncülüğünü yapan temel güç de ABD oluyor. Özellikle 
son 10 yılda en büyük istikrarsızlık Ortadoğu’da yaşanıyor. 
Düzen içinde istikrarsızlık önemli bir çelişkidir. Yürütülen 
politikalarda neden-sonuç ilişkilerinin nasıl kurulduğunu, bu 
çelişki bize gösteriyor. Mevcut durumda yürütülen politika 
değerlendirildiğinde; dünyaya egemen olmak isteyen bir güç 
olması itibariyle en fazla bağımsız politika yürüten ülke 
ABD’ymiş gibi görünüyor. Kendi çıkarlarına göre hedef 
belirlemesi noktasında bağımsızdır. Çünkü   tüm dünyada 
politikasını hakim kılmak istiyor. ABD’nin Ortadoğu’ya 
müdahale etme nedeni, Ortadoğu’daki istikrarsızlığı sürdürmeye 
yöneliktir.  Son süreç politikaları itibariyle sanki  barışı getirmek,  
birlik yaratmak, istikrarı geliştirmek istiyor gibi görünüyor.  Öyle 
değil aslında. Çünkü Ortadoğu’da istikrarın oluşması ,halkların 
çıkarınadır. Ortadoğu halklarının çıkarı da  ABD’nin çıkarlarına 
uymamaktadır.  Tabı ki ABD kendi çıkarları için orada 
istikrarsızlığı geliştirmek istiyor. Bunu yapmak için, bazı güçleri 
kendisine temel almak istiyor. Türkiye’ye, İsrail’e, yine Irak’a 
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böyle bir misyon biçmek istiyor. Bunu da Ortadoğu’daki temel 
güçleri birbirine yer yer uzlaştırarak, yer yer de çatıştırarak 
yapmak istiyor. Mesela Filistin-İsrail sorununa bakalım, bir süreç  
barış oldu olacak denildi, fakat son süreçte yine yaşanan  bir kriz 
ve savaş oldu. Bu, dayatılan politikanın bir sonucudur. ABD, 
İsrail ve Türkiye’ye Ortadoğu’da temel bir rol biçmek istiyor. 
Tabii İsrail ve Türkiye de kendilerine bu misyonu biçiyorlar. 
Özellikle İsrail  son süreçlerde bu role bilinçli bir şekilde çok 
fazla soyundu. ABD’ye bağlı Ortadoğu’da hakimiyetini 
geliştirmek istiyor. Yine Türkiye için son bir kaç yıllık süreçte, 
DP’nin, YNK’nin Türkiye ile görüşmeleri ve KDP-YNK 
görüşmelerinin hepsi ABD’nin aracılığı ile gerçekleşiyor. 
Uzlaşma adı altında ABD tekrardan bu istikrarsızlığı sürdürmek 
istiyor. YNK’nin bize karşı geliştirdiği son savaşın temelinde bu 
var.  

Türkiye’de M. Yılmaz Almancı, T. Çiller Amerikancıdır, vb. 
söylemler dile getirilir. Bu, Türkiye politikasının tamamıyla 
bağımlı olduğunu gösterir. Türkiye’de halen yaşanan 
muğlaklıklar; politika da bir kesimin öne çıkması, bir kesimin 
geride kalması, kısa vadelere dayanan bazı adımların  atılmasi 
politikada ki muğlaklığı göstermektadir. Bu bağımsız politika 
yürütememesinden kaynaklıdır. Türkiye’de Ortadoğu’da,  Avrupa 
ya da Asya kıtası arasında kendi çıkarları doğrultusunda bir rol 
sahibi olmak istiyor. Coğrafik anlamda böyle bir konumu 
olmasına rağmen fakat politik anlamda bu konumunu yükseltmek 
için kendisini bazı güçlere dayanmak zorunda hissediyor. Bu 
nedenle kendi iradesiyle bir politik yaklaşım geliştiremiyor. 
Muğlak ve sallantılı bir politikayı aşamıyor. Arkadaş, Türkiye 
önümüzdeki süreçte nasıl bir politika yürütecek diye sordu. İnsan 
net bir şey söyleyemiyor. Genel  anlamda politikanın doğasında 
bu yaklaşımlar ortaya çıkabiliyor. Çünkü politika anlık geliştirilen  
bir şeydir. Refahın ve Faziletin kapatılması, Türkiye’nin 
laikleşme kaygılarından ileri geliyor. Ama bu, YDD’ ye daha 
fazla girmek için varolan dengeler içinde kendisini yürütme 
kaygılarından ileri geliyor. Diğer taraftan 2001 yılında bir partinin 
kapatılması, hem insan hakları,hem de siyasal haklar açisından 
demokratik değildir. Faziletin kapatılmasında, acaba HADEP’i de 
mi kapatırlar diye düşündük ki o yönlü bir adımdır da. Türkiye 
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bağımlı olduğu için, kendi çıkarlarına göre net bir politika 
izleyemiyor. Biz kamuoyuna yansıyan boyutuyla 
değerlendiriyoruz, fakat bu çok yetersiz kalıyor. Örneğin ABD 
kendi içinde ki idam cezasının kaldırılıp kaldırılmaması 
tartışmaları bize çok fazla yansımıyor. Bu şunu gösteriyor; kendi 
içindeki politikaları ve bunun  kamuoyuna yansıma biçimi farklı 
oluyor. Bundan dolayı insan çok net yaklaşımın ne olduğunu 
yakalayamıyor. O nedenle yaptığımız değerlendirmelerin bizi ne 
kadar gerçekçi sonuçlara götüreceğini düşünmek zorundayız. 
Mesela Türkiye- İran ilişkilerinde, İran’ın politikası, çıkarı o an 
neyi gerektiriyorsa ona göre yaklaşım sergileyebiliyor. İran’ın 
bize yaklaşımlarında da bunları çok açık görebilmek 
mümkündür.Bundan dolayı kadın olarak politikanın ayrıntılarını 
öğrenmemiz gerekiyor. Kadın olarak politikaya girmek 
istediğimizde, örneğin; Türkiye’deki  siyasal durumun gidişatını 
doğru değerlendirmek zorundayız. HADEP’te, diğer sivil toplum 
örgütlerinde ve toplumun diğer alanlarında ki kadını  
değerlendirebilmek önemlidir. Belki biz toplumun gerçekliğini 
çok fazla bilmiyoruz fakat, yansıdığı kadarı ile kadının politika 
boyutunda çok geri planda olduğudur. Kadın adına yürütülmesi 
gereken bazı çalışmalar çok geç oluyor yada hiç olmuyor. Ya da  
geliştirilmek istenildiğinde hemen bir engelle karşılaşıyor. 
Türkiye’de alınan tedbirler, özellikle PKK’ye karşı geliştirilmek 
istenilen karşıt politikalardan kaynaklanıyor. Son  bir yıl içinde 
Türkiye’de yaşanan kriz, toplumsal sorunlardan kaynaklanıyor. 
Türk kadını politikadan çok uzaktır. Onu politikaya çekmek, 
gerçekleştirmek istediğimiz toplumsallaşma, sosyalleşme 
çalışmalarına katmakla yapılabilir. O anlamda kadının bu gibi 
platformlarda politik yaklaşım belirleyebilmesi önemlidir. 
Kendimize biçtiğimiz misyon ve atmamız gereken adımlar, 
politik derinliğe ve siyasal öngörüye sahip olmamızı gerektiriyor. 
Demokrasinin, barışın geliştirilmesi ancak siyasi bir programla 
olabilir. Bu nedenle bundan sonrası için somut bazı şeylere 
ulaşmak gerekiyor. Acaba biz ne kadar politik değerlendirme 
yapabiliyoruz, ne kadar politikanın içindeyiz, ne kadar 
dışındayız? Sürekli bu kaygıları yaşamaktan  ziyade bunu 
aşmanın  çabasını göstermek önemlidir.Çünkü bu tür kaygılar bizi 
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hep bir adım geriye götürür ve çalışmaları da doğal olarak geriye 
çeker. 

- REEL sosyalizmin 1990’larda çözülüşüyle birlikte, 
emperyalizm yeni bir strateji  geliştirdi. İsmine; Yeni Dünya 
Düzeni, küreselleşme, globalleşme denildi. Bununla birlikte tüm 
dünyada ABD öncülüğünde yeni bir sistem kurma arayışı gelişti. 
Bunun konsepti oluştu, ittifakları geliştirildi. Temel merkez 
olarak  Ortadoğu ve bölge dengelerinde temel güç olan PKK 
alındı. Bu geliştirilirken her ülkenin özgün durumuna göre bir 
politika izlenildi. Taktik yaklaşımlar bu noktada çeşitlilik 
kazandı, yöntemde ise değişikliklere gidildi. Bu,Filistin ve PKK 
sorununa yaklaşımda da kendisini gösterdi. Uzakdoğu ülkelerinde 
çeşitli çelişkilere yaklaşım için izlenen politikalara da yansıdı. 
Gittikçe kendisini toparlayan, bir güç olarak emperyalizm 
karşısına dikilen çeşitli ülkelere olan yaklaşıma da  yansıdı. 
Rusya, Çin vb. ülkelere yaklaşımda belirlenen stratejisi aynıydı 
fakat, taktik farklıydı. Arayış ve istemler yoğun olduğu kadar,  
sonuç almanın mücadelesi ve çabası da yoğundu. Temel 
yaklaşım; YDD’yle birlikte çatışmaları, çelişkileri dondurma, 
yani istikrarı geliştirip, sistemi oturtmaydı. Pratik sahada ise bu 
yaklaşım tersine döndü. Bu noktada şunu görmek gerekiyor; 
yaşanan istikrarsızlıktan dolayı bir çözüme ulaşamadı. Belki daha 
önceki yaklaşımları  istikrarsızlığı yaratma temelinde idi. Çünkü 
karşısında güçlü devletler ve devrimci-demokratik örgütler vardı. 
Bunlar büyük bir potansiyele hitap ediyordu ve aynı zamanda 
onları etkiliyordu. Bu kendisi için bir tehlikeydi. En azından bu 
iradeyi kırmak için; sürekli tahrik etme, çelişki yaratma, duyarsız, 
muğlak, net olmayan bir ortam yaratma ve böylece  kendi 
politikasını hakim kılmayı  amaçladı. Fakat bununla  bir süre 
idare ederken tam sonuç alamadı. Daha sonra ise farklı bir 
yaklaşım içerisine girdi. Bu da YDD politikası ile çelişkilere, 
muğlaklıklara son verme; barış sloganlarıyla ve bunun pratik 
çabası ile de sistemini oturtturma arayışına girdi. Bu somut olarak 
Filistin sorununa yaklaşıma yansıdı. Clinton sürecinde çok yoğun 
çabalar oldu. Filistin-İsrail liderleriyle toplantılar yapıyordu, 
anlaşmalara gidiyordu. Tabii kendi çıkarları temelinde bir 
yaklaşımı esas aldığı için dolayısı ile ezilenlerin çıkarını göz ardı 
ettiğinden, direnen kesimler tarafından red edildi. İsrail’in 
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başkaldırısı böyle bir süreçte gündeme geldi. Politikanın iflas 
ettiğini çok net gördüğü için, iktidar değişikliğine gitti.Bu bir  
rejim değişikliği değil, iktidar değişikliğiydi. Bunu görmek 
gerekir. Demokratik Parti yerine Cumhuriyet partisi geldi. 
Stratejik yaklaşım aynıdır. Fakat onun ürettiği konseptler, planlar, 
anlaşmalar boşa çıktı. Güç getiremedi. Farklı kliklerle beraber 
politikasını, hedeflediği biçimde hayata geçirmeye çalıştı. İktidar 
değişikliği ABD’de de gündeme geldi. Tabii bunlar önemlidir ve 
bizden bağımsız olarak gelişmiyor. Bir bütün uluslar arası komplo 
süreci parti tarafından değerlendiriliyor. Komplo  tarihi 9 Ekim’le 
başlamıyor, çok eskilere dayanıyor. Tüm devrimci güçlere karşı 
geliştirdikleri saldırı gibi özellikle Ortadoğu gibi merkezi, 
emperyalizm açısından stratejik önemi olan bir bölgede, PKK gibi 
bir gücün olması ve Önderlik gibi bir liderin bu gücün başını 
çekmesi karşısında da böyle bir komplo gerçekleştirdiler. 
Emperyalizm karşısında yeni bir strateji ve sistem geliştirmeye 
çalışan bir harekete karşı  komplo geliştirildi.  

Önderlik bu stratejiyi sadece 1993’e dayandırmıyor. 1993 
öncesine de dayandırıyor. Ateşkes süreçleri ile birlikte bu strateji 
daha bir belirginlik kazanıyor. Aslında emperyalizm, PKKnin 
YDD’ne karşı Başkan APO öncülüğünde yeni bir düzen 
geliştireceğini ve bunu kadın öncülüğünde yapacağını önceden 
gördü. Bu strateji günümüzde biraz daha somutluk kazanıyor. 
Neolitik Devrim, Toplumsal Sözleşme yine Ortadoğu’da kadına 
dayalı Rönesans şeklinde günümüzde formüle ediliyor. Yani 
somutluk kazanıyor. Fakat Önderlik, Parti tarafından bunun güçlü 
mücadelesi önceden verildi ve  çok yoğun değerlendirilmesi 
yapıldı. Emperyalizm bu noktada öngörülü iken biz  ise bunu 
yeterince göremedik. 1998 süreciyle birlikte komplonun biraz 
daha somutlaşma durumu oldu. Bu anlamda Ortadoğu’da yeni bir 
hareketlilik başladı. Emperyalizmin kurduğu eski statüko yıkıldı. 
Dikkat edersek Ortadoğu’da tarihten bu yana emperyalizm 
karşısında radikal direnişler olmuştur. Bu süreçte ise daha liberal, 
esnek bir politika izlenilmiştir. Fakat  buna rağmen direnen bazı 
ülkeler var. Örneğin Irak yine bir Suriye şahsında bu 
görülebiliyor. Ama bir de ABD’nin maşası durumunda olan Suudi 
Arabistan, Ürdün, Mısır gerçeği var.Ortadoğu’da direk kendisine 
bağlı kıldığı güçlerle, ülkelerle kendi hakimiyetini devam 
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ettiriyordu. Fakat parti olarak geliştirdiğimiz yeni stratejiyle, bu 
stratejinin somutluk kazanıp tüm dünyaya açıklanmasıyla ve 
pratik sahada onun mücadelesinin verilmesiyle birlikte biraz  
daha var olan   çatlaklar ortaya çıktı. Önceden statükonun yıkılma 
sürecine girilmişti. Fakat bu biraz daha açığa çıktı ve netlik 
kazandı. PKK bu süreçten güçlü çıkınca o statükoda  yıkıldı. Yine  
emperyalizmin Ortadoğu’da oturtmak istediği ve o noktada 
ürettiği politikalar boşa çıktı. O nedenle şimdi yeni arayışlar içine 
giriyor. Bir taraftan  yerel işbirlikçilerle, bir taraftan da Türkiye 
ile bunu sağlamaya çalışıyor.  

       Bu süreçte Rusya belli bir toparlanmayı yaşıyor. Rusya 
Gorbaçov sürecinde temel iki politika izliyordu. Açıklık ve 
yeniden yapılanma. Bununla aslında Reel sosyalizmin sonunu 
getirdi. Şimdi mevcut parti, kendisini biraz daha temellendirerek, 
içini doldurarak, denetimini geliştirerek, uzun süreli yeniden 
yapılandırma ile  bir güç konumuna gelmeye çalışıyor. Şu an  
belli bir toparlanma var ve bu büyük bir tehlike olarak görülüyor. 
Yine Çin’in kendisini toparlama durumu var. Ortadoğu 
bünyesinde, genel olarak Doğuda çeşitli ülkelerle geliştirdiği 
ittifaklar var. Bu, emperyalizm için büyük bir tehlike arz ediyor. 
Çünkü, reel sosyalizme artık sosyalizmin sonu deniliyordu. Yani, 
emperyalizm dışında bir sistem olamaz teorisi çok dayatıldı, fakat 
bunlarda boşa çıktı. Rusya’da nükleer silah üretiminin gündeme 
gelmesi boşuna değil. Nasıl ki, Stalin sürecinde ABD, Rusya’yı 
bir silah yarışına sürükledi, çöküşüne yol açtı; şimdi de aynı 
şekilde nükleer silah üretimi ile  ülkeleri tehdit ederek, temel 
yoğunlaşmayı ya da sermaye aktarımını o noktada 
yoğunlaştırarak, böylece sosyal ve toplumsal boyutunu eksik 
bırakarak kendisini hakim kılmaya çalışıyor. Çeşitli ülkeler 
tarafından kabul edilmemesine, tepki gösterilmesine rağmen ABD 
bazı ülkelerin, özelde de İngiltere’nin onayını alarak meydan 
okuyabiliyor. Bu şekilde hem Rusya’nın hem de Çin’in iradesini 
kırarak  ve onları sadece o alana çekerek egemenliğini geliştirmek 
istiyor. Çünkü emperyalizm kendi sistemini şöyle ya da böyle 
olgunlaştırmış. Buna karşı yoğun mücadele verilse de, oturttuğu 
temele güveniyor. Bundan yola çıkarak YDD’yi farklı bir 
stratejiyle geliştirmeye çalışıyor.  
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Ekonomik anlamda Türkiye büyük bir kriz yaşadı. Bunda 
emperyalizmin yönlendirmesinin payı çok fazladır. Hem 
ekonomik hem siyasi kriz yaşandı. Kemal Derviş buna müdahale 
etti. Kemal Derviş ABD’nin yetiştirdiği ve müdahale amaçlı 
gönderdiği bir kişidir. Kemal Derviş asılında sol liberal, sosyal 
demokrat bir kişidir. Hem demokrat kesimleri hem de emperyalist 
kesimleri dengeleyen bir karakteri temsil ediyor. Kemal Derviş, 
her iki kesime  de hitap ederek uzlaştırma temelinde kendisine 
bağlamayı esas aiyor. Tabii kendi açımızdan ele alıp 
değerlendirdiğimizde; hem Türkiye hem Ortadoğu açısından belki 
dezavantaj gibi görülüyor ama büyük avantajları da içinde 
barındırıyor. Eğer doğru ve güçlü değerlendirebilirsek sonuç 
alabiliriz. Ama bu noktada bizde ciddi hantallık, 
yaşamsallaştırmada donukluk, yaratıcılıktan uzak ve dogmatik bir 
yaklaşım var.  

Önderliğimizin partiye biçtiği bir rol var. Yine HADEP 
açısından aynı şey geçerli. Bu genelin yanı sıra kadın boyutunu da 
güçlü ele almamız gerekiyor. Önderlik, geliştirdiği stratejiyi kadın 
eksinli oturtmaya çalıştı. Kadın öncülüğünde tüm dünyada bu 
stratejiyi yayma ve kurumlaştırmayı esas aldı. Biz bunun çok 
fazla derinliğine inip, değerlendiremedik. Neolitik devrimi de 
bundan bağımsız ele almamak gerekiyor. Aslıda Önderliğin 
geliştirdiği, yeni yaşam stratejisidir. Önderlik neolitik devrimi 
gündemleştirip bütün ilgileri o alana çekti ve  bir yoğunlaşma, 
araştırma, tartışma ardından Rönesans’ı gündeme koydu. Bunlar 
birbirinden bağımsız değil. Rönesans’ın ilk çıkışı İtalya’da olup 
,Yunanistan’dan gidenlerin bizzat geliştirdiği bir aydınlanma 
hareketidir. Fakat özüne baktığımızda, aslında Yunan halkındaki 
antik çağa olan özlemin bir arayışıdır. Yine, Yunan uygarlığı 
sürecini aramadır. Rönesans ve neolitik süreç bağlantısını 
kurduğumuzda, Önderliğin kadın ekseninde geliştirmek ve bunu 
tüm dünyaya hakim kılmak istediği bir yaşam modeli olduğunu 
görebilmekteyiz. Kadın bakış açısı ile adil ve eşit bir sistemi 
Rönesans’la ortaya çıkarma esas alınmaktadır. Önderlik bu 
hususta temel nokta olarak Ortadoğu’yu alıyor. Kadının, 
Ortadoğu da kaybettiği neolitik devrimin, 21. Yüzyıla yeni bir 
strateji olarak uyarlama  mücadelesi Önderlik tarafından 
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geliştirilmek isteniliyor. Bizim kapsamlı ve derinlikli olarak bunu 
tartışmamız gerekiyor.  

 
- 21.YÜZYIL da insanoğlunun temel toplumsal çelişkileri kısmi 

olarak çözümlenmiş olsa da, tümüyle çözüme 
kavuşmamıştır.Çelişkiler durmadığı gibi, zaman zaman çetin 
savaşımlarla kendisini çözümü kavuşturma boyutunda 
dayatmakta, zaman zaman ise dinme, durgunlaşma süreçlerini 
yaşamaktadır. Bu anlamda bu süreci ele aldığımızda, temel ve tali 
çelişkilerin hepsi yine gündemde olup şu veya bu şekilde 
kendisini dayatıp, çözüm arayışı içerisine girmektedir. Fakat reel 
sosyalizmin yaşadığı durum insanlarda sosyalizme yönelik bir 
inançsızlığın, çözümsüzlüğün tekrardan gündeme gelmesini 
beraberinde getirmiştir. Çünkü şunu hepimiz bilmekteyiz; sınıf, 
ulus, cins veya diğer bütün çelişkiler en temelde kendi çözümünü 
sosyalizm ideolojisinde buluyor ve ona göre büyük bir mücadele 
yürütüyordu.  Diğer çözüm biçimleri  gündeme girse bile çok 
fazla ön planda değildir. Bu nedenle sosyalizmin içinden geçtiği 
durum, pratikte yaşadığı olumsuzluk insanlarda ister istemez 
çözümsüzlüğü, inançsızlığı geliştirdi. Bu anlamda Önderliğin 
geliştirdiği stratejiye baktığımızda aslında çözümsüzlüğe bir 
çözümdür. Sosyalizme yeni bir açılım sağladı. Çünkü sosyalizm 
ideolojik olarak net olmasına rağmen, pratikleştirmede, yaşamsal 
kılmada yaşadığı sorunlar, zorlanmalar ister istemez kendisi ile 
beraber böyle bir tıkanmayı getirdi. Bu tıkanmanın aşılmasını 
sağlayacak olan, Önderliğin yeni süreç yaklaşımı ve bunun 
stratejik düzeyde örgütlenmesidir. Tabii bu ilk başlarda ne bizim 
tarafımızdan tam anlaşıldı -ki hala da anlayabilme onu 
pratikleştirebilme yetersizlikleri de var- ne de diğer güçler 
tarafından özellikle ilerici güçler tarafından tam anlaşılmıştır 
diyemeyiz. Önderliğin sosyalizmi yaşamsal kılma, dünya barışı 
ve demokrasiyi geliştirme yönündeki arayışları ve ulaştığı çözüm 
ilanı olduğu zaman, emperyalist güçlerin saldırısı gerçekleşti. 
İnsan şunu çok net koyabilir; onlar Önderliği bu noktada çok daha 
önceden tahlil edip –çünkü yakından denetliyorlar- karşı 
saldırılarını devreye koydular. Gelişen uluslar arası komplo ve 
bunun henüz devam etmesi de ondandır. Ama bu olumsuzluğa 
rağmen, bu çözümün gün geçtikçe kendisini yerleştirmesi, 
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anlaşılması, bir zafer ve başarı oluyor. Bizim esas alıp 
yaygınlaştıracağımız nokta budur. Çünkü özelde ulusal 
mücadeleyi yürüten, yine değişik çelişkileri çözmek isteyen ilerici 
güçlerin yaşadığı tıkanma, kısır döngü, yerinde sayma ve verdiği 
mücadelede nihai çözüme ulaşamamanın temel nedeni buydu. O 
nedenle yaşanan bu çözümsüzlüğe bir çözüm oldu. Bunun iki 
buçuk, üç yıldır dünyada yaygınlaşması veya ilanı diyebiliriz. 
Önderliğin yaklaşımı ve mahkemesiyle bu gerçekleşti. Bu 
anlamda mahkeme, Önderliğin bunu bütün dünyaya ilan 
etmesidir. Fakat bu çözüm diğer ilerici güçler tarafından tam 
olarak bilince çıkarılmış veya benimsenmiş değil. Eğer bugün bir 
çok alanda kısmi ateşkes ve barış adımları dışında hala savaş 
yaşanıyorsa ve mücadeleyi yürüten güçler olumsuzluklarda bir 
tekrarı yaşıyorsa nedeni budur. Bu nedenle önümüzde duran 
temel sorun Önderliğin sosyalizmde yarattığı bu açılımı tüm bu 
güçlere taşırabilmektir. Çünkü emperyalizmin en korktuğu nokta 
budur. Örneğin bugün Ortadoğu’da Filistin sorunu, diğer gerilla 
mücadeleleri veya muhalif hareketler eğer bu açılım gerçekleşirse 
büyük bir güç olarak ortaya çıkacaklardır. Eğer bu 
gerçekleştirilemezse bizim açımızdan hem bu çözümü kendisinde 
marjinalleştirme, hem de süreç geliştikçe  emperyalizmin buna 
karşılık tedbirler geliştirip boşa çıkarması gerçekleşecektir. O 
nedenle bize düşen en temel görev bunu hem kendimizde biran 
önce pratikleştirme, hem de yaygınlaştırmadır. Bilindiği gibi 
Ortadoğu’da en temel çelişki Kürt sorunudur. Ortadoğu’da 
varolan gericiliğe karşı geliştirilecek çözüm halk demokrasisi ve 
bu da PKK ile olacaktır. Filistin’de de çözümün gelişmemesi ve 
sürekli bir savaş halinde olması, İsrail tarafından bilinçli 
geliştirilen bir durumdur. Aynı biçimde Türkiye de şu anda savaşı 
dayatıyor. Bu, çok açıktır ve emperyalist bir politikadır. Aslında 
sorunlar çözümlenmek isteniyor ama istedikleri çözüm kendi 
inisiyatifleri ile kendi çıkarları yönündedir. O nedenle çözümün 
yolu stratejimizi pratikleştirmektir. Eğer sosyalizm inancı 
varolduysa bu PKK’nin varlığındandı. Çözümüne olan inançta 
yine PKK’nin kendisinde yaratacağı çözümle olacaktır.  

YDD tek güç olarak kendisini hakim kılmaya çalışırken, bunun 
karşısında farklı güçler de var. Avrupa’nın çoğunluğu, yine 
Rusya, Çin ve ayrıca Ortadoğu’nun belli bir güç dengesini 
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oluşturmaya doğru gitmesi bizim açımızdan önemlidir. Çünkü 
kendi aralarındaki farklılık, rekabet ister istemez çelişkileri de 
ortaya çıkaracaktır. Bizim de o çelişkilerden yararlanma ve o 
zeminde daha fazla  politika yapma imkanlarımız olacaktır. 
ABD’nin her şeye rağmen bütünüyle kendi politikalarını hakim 
kılamaması, farklı ses ve çatlakların olması bir olumluluktur. 
Bizim açımızdan düzene karşı varolan bu çelişki odaklarını 
bütünleştirebilmemiz, tepkileri ve örgütlemeleri 
birleştirebilmemiz önemlidir. Örneğin ekonomi alanında İMF’ye 
ve YDD’nin siyasal bakış açısına karşı oluşan tepkileri, feminist 
hareketleri, yeşilcileri, vb. bütün bunların bütünleşerek, güçlerini 
birleştirebilmeleri gerekiyor. Karşımızdaki güç birlikteliğine 
karşı, bizim de bütün bu güçleri birleştirmemiz lazım. Fakat bu 
tepki hareketlerinin genelde bireysel kalma veya çözümü salt 
kendileriyle sınırlama durumları var. Örneğin ekonomiden 
rahatsızsa salt ekonomik ya da feministler salt kadın, yeşilciler 
salt doğa boyutunda ele alıyorlar. Bizler özgür kadın hareketinin 
ideolojisi toplumsal çelişkinin temelinde cins çelişkisi olduğu 
sonucuna ulaşmışız. Diğer çelişkilerin çözümü de bundan 
geçecektir. O nedenle önümüzdeki süreçte tüm bu çelişkilerin 
cins çelişkisinin çözümü temelinde çözüleceği için diğer 
çelişkilerle bütünleşmek gerekiyor. Örneğin bir duruma karşı 
ortak tepki göstermek güç olmayı getirecektir. Parçalı tepki 
gösterildiğinde elbette onun çok fazla etkisi olmadığı gibi kendi 
içinde çok fazla çözüm de getirmez. Sosyalizmde açılım 
dediğimiz; cins çelişkisinin temel alınmasının tüm bu güçlere de 
taşırılarak, bunlarla oluşturulacak bağ ortak tepki hareketini 
meydana getirecektir. Buna da ihtiyaç vardır. Bu onlarla tümüyle 
ideolojik eksende buluşma anlamına gelmiyor. Ama politik ve 
pratik boyutta bütünleşebileceğimiz noktalarda bir araya 
gelmemiz gerekir. Kadın hareketinin açılım ve yaygınlaştırılması 
biraz da bu anlama geliyor. Aynı şey PKK öncülüğünde diğer 
ulusal,  sınıfsal hareketler için de geçerlidir. Yani ulaştığı çözüm 
düzeyinde diğer hareketlerle bütünleşebilme veya en azından 
onları da aynı ideolojik noktadan hareket ettirebilmek gereklidir. 
Bu çerçeveden baktığımızda, özellikle Türkiye’de Kürt 
sorununun çözümü açısından birkaç noktaya değinmek istiyorum. 
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1 Eylül’le birlikte Önderliğin başlattığı ateşkes ve daha 
sonra geliştirilen demokrasi hareketi bizim için hayatidir. Biz buna 
başta  anlam veremedik. Daha sonra ise sanki çok kolay olacakmış 
gibi yaklaştık. Ama zamanla durumun öyle olmadığı kendisini 
gösterdi. Bu kimisinde yanılgılar, kimisinde inançsızlık ve 
kimisinde ise umutsuzluk şeklinde görüldü.  

Türkiye’de neden hala adım atılmıyor, sorusu birey olarak 
en fazla yoğunlaştığım husustur. Türkiye’nin çıkarlarına olan 
kültürel haklarla veya insan haklarıyla başlattığımız taleplerimiz 
neden kabul görmüyor? Buna neden cevap verilmiyor? Elbette bu 
çok karmaşık ve tek boyutlu olmayan bir konudur. Bir taraftan 
Türkiye’nin bağımsız olmaması, ekonomik olarak IMF’ye bağlılığı 
gittikçe gelişiyor. Diğer taraftan siyasal, sosyal alanda iradi bir 
duruşa sahip olmadığı için bağımsız bir politika yürütme gücü de 
yok. Mesela Ecevit gazetecilerin sorduğu bir soruya şöyle bir cevap 
verdi; eğer Batı izin verirse, biz adım atacağız. Bu cevaptan ben 
şunu anladım; Batı’yı aşabilecek bir gücü yok, bir engel var. 
Türkiye’de hükümet ve ordunun içinde, yine farklı 
mekanizmalarda yer alan kısmi de olsa çözümü isteyen bir çevre 
var. Ama kendisini örgütleyip bir güç olarak ortaya koyamıyorsa 
bu, karşısındaki gücün ondan daha güçlü olduğunu veya onunla 
mücadele etmede zayıf olduğunu gösterir. Söylem düzeyinde var 
ama pratik boyutta çok zayıf. Çözümün istenmediği ya da 
reddedildiği söylenemez ama isteyen güçlerinde bağımsız olmadığı 
ortadadır. ABD’nin son süreçte yaptığı açıklama, Önderliğin 
Yunanistan’a geldiği süreçte destek veren kişilerin mahkemeye 
verilmesi gibi durumları değerlendirdiğimizde şu anlaşılıyor; 
gerçekten çözümü istemeyen bir güç varsa o da YDD’nin 
kendisidir. Bunun içinde ABD var mı, yok mu, Avrupa’nın bir 
kısmı var mı yok mu, bu da ayrı bir konu. Çünkü tek boyutlu değil. 
Avrupa’nın da, ABD’nin de içinde farklı kesimler var. Bu anlamda 
çözümü istemeyen güçlerin kendisini hakim kılma durumu var. 
Kendi cephemizden de sürecin bizim beklediğimiz boyutta 
gelişmemesi, bizi; acaba savaş mı devreye girebilir veya bu gerekli 
midir, sorusuna yöneltiyor. Elbette savaş meşru savunma 
boyutunda gelişebilir. Ama ben şunu görüyorum, bizde demokratik 
mücadelenin önünü açmanın ilk etapta silahlı mücadele ile 
olacağına dair bir eğilim var. Buna siyasi boyutta nasıl çözüm 
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üretebiliriz? Bunu derinleştirme boyutu bizde yetersiz. Bunun da 
elbette temel nedeni siyasi mücadeleyi bugüne kadar ön plana 
almamamızdan kaynaklıydı. Bununla birlikte şunu da belirtmek 
istiyorum, demokratik mücadelenin gelişmesi için elbette 
gerektiğinde yine savunma boyutunda bir savaşın bizim 
cephemizden kendisini gündeme getirme durumu olabilir. Ama 
elbette bu, savaş isteyen güçlerin bu isteklerini gerçekleştirme 
boyutunda olmayacaktır. Bu noktada savaş isteyen güçlere karşı da 
duyarlı olma, onları boşa çıkarma süreç itibari ile en temel 
görevimizdir. Çünkü geliştirilen politikaları önceden 
hesaplayamamak, dönemsel olarak kaybetmemize neden olacaktır. 
Geçmiş pratiğimizde bu durumlar yaşanmıştır. Bu süreçte, içten ve 
dıştan kaynaklı PKK’yi zorlayan anlayışlar, yanılgılar, tasfiyeci 
eğilimler belirli bir düzeye kadar aşılmıştır. özellikle PKK içinde 
dıştan dayatılanlara karşı da belli bir aydınlanma ve onu boşa 
çıkarma gücü var. Ama bu şu anlama gelmiyor; bize dayatılan 
oyunlarla tümü ile zamanında baş edebiliyoruz.  Gerçekten  uluslar 
arası komplonun o kadar kapsamlı boyutları var ki bazı şeyleri 
önceden anlayabilmekte zorlanıyoruz. Mesela ABD’nin böyle bir 
açıklama yapabileceği önceden tahmin ettiğimiz ve beklediğimiz 
bir husus olmadığı gibi, bunda temel politik amaçların ne olduğunu 
belirlemede de zorlanıyoruz. Fakat  rahatlıkla şunu belirtebilir; 
genel anlamda Türk, Kürt halkı ve Ortadoğu’daki ilerici güçler de 
belli bir aydınlanma gelişmiştir. 

  
- HAKİM sistem dediğimiz emperyalist sistemin 

kendi içinde yaşadığı çelişkiler var. Bu, stratejik, ideolojik boyutta 
olmasa da çıkar çatışmalarından kaynaklı çelişkiler var. Avrupa, 
Rusya, ABD’nin dünyaya hakim olma, yani birincil  konumda 
olma gibi bir düşünceden kaynaklı kendi aralarında  yaşadıkları 
çelişkileri var. Bunun için sistemi kabul etmeyen, kendi çıkarlarına 
çok fazla uygun görmeyen güçlerin, o sistemin döngüsünden 
çıktığı ya da nihai olarak bu sistemi dıştaladığı, buna karşı bir 
ideolojik perspektife sahip olduğu söylenemez. Bu ideolojiden 
yoksun olunduğu için, bu güçlerin özellikle Ortadoğu merkezinde 
kendi sistemlerine alternatif olan Filistin ve PKK’ye yönelme 
durumu söz konusu oldu. Bu, özellikle uluslar arası komplo sonucu 
Önderliğin esir alınmasıyla belli bir noktaya ulaştı. Bununla 
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birlikte, bu güçlerin hiç hesaba almadığı Önderlik tarafından 
geliştirilen barış stratejisi insanlık için bir perspektif, yaşanan 
tıkanıklık ve çözümsüzlüğe bir alternatif oldu. Bu durum bu 
güçlerin çıkarına ve hesabına gelmedi. Bu güçlerin hem Türkiye’de 
hem de Ortadoğu’da -özellikle PKK’ye karşı- taktiksel ve 
dönemsel olarak yaptığı bazı değişiklikler var. Mevcut durumda 
çelişki ve sorun olan Ortadoğu gerçekliği bizi çok yakından 
ilgilendiriyor. ABD’nin Ortadoğu üzerinde yıllardır dayattığı 
çözüm sürekli tartışılıyor. ABD, Ortadoğu’ya şu stratejiyle, şu 
perspektifle müdahale eder, sorunu çözer. Bu hep gündemde 
olmasına rağmen, sürekli olarak planladıkları, tasarladıkları bu 
hedef hiçbir zaman hayata geçmedi. Bunu şu şekilde 
değerlendiriyorum; Emperyalizm, özellikle de PKK’yi ortadan 
kaldırmak için Ortadoğu’da yaşanan çelişkileri, oraya yönelmenin 
vesilesi olarak çözmemektedir. Bir çelişkiyi müdahale gerekçesi 
yaparak, sürekli gündemde tutuyor. Eğer gerçekten çözmek 
isteseydi, bence o güce, o kapasiteye sahiptir. Mesela YNK, KDP, 
Filistin gibi karışıklığa sebebiyet veren sorunları bir federasyon ya 
da farklı bir biçimde çok rahatlıkla çözebilir. Bilindiği gibi 21. 
Yüzyıl şiddet içermeyecek ama bu sistem kendisini oturtmak için 
belli süreçlerde onu da gerçekleştirebilir.  Bir Yugoslavya vb. buna 
örnektir. Kaldı ki bu yönlü zaman zaman söylem ve hazırlıkları 
var. Fakat özellikle Türkiye’ye yönelik hedeflerini çok fazla 
gerçekleştirebilmiş değil ve bu konuda belli boyutlarda çatışma 
durumundadır. Türkiye’yi elinde tutmak için bu çelişkiyi sürekli 
kullanıyor. Mesela son süreçte ‘akıllı yaptırımlar’ dedikleri, daha 
önce Türkiye’nin de müttefiki olduğu bir yaptırımı şimdi biraz 
daha tersine çevirmek istiyor. Bunun için yerel güçlere biraz daha 
fazla haklar vererek, sorunu bir süre gündemden çıkarmak istiyor. 
Bu, Türkiye için ciddi bir sorun oldu. Gündemini uzun süre teşkil 
ederek bir kriz yarattı. Mesela oradaki güçlere verilecek bir 
özerklik, Türkiye’deki parça için de bir tehlike arz edecek. O 
nedenle bunu çok fazla vermek istemiyor ve bu çelişkiyi sürekli 
elinde tutuyor ki, Türkiye’yi istediği noktaya getirebilsin. 

 Bununla birlikte yapılan stratejik değişimden sonra, 
Türkiye’de yapılan bazı değişikliler, olumlu ya da olumsuz  
yaşanan bir çalkalanma durumu var. Mevcut durumda Türkiye 
toplumu özellikle ekonomik ve sosyal anlamda bir krizi yaşıyor. 
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Bence bu, ABD’nin çok planlı yaptığı bir durumdu. Uluslararası 
komplonun bir parçası olarak değerlendirilebilir. Yani Türkiye’nin 
ekonomik, siyasal durumu, yine sosyal yapısı bu komployla birlikte 
bir çıkmaza sürüklenerek, Kemal Derviş’le birlikte fıili bir 
müdahale söz konusu oldu. Kemal Derviş ekonomiden çok iyi 
anlıyor, ekonomisttir, Türkiye’de yaşanan baş aşağı gidişi tersine 
çevirecek ve her şeyi yerli yerine oturtacak diye bir şey yok. 
Sosyal, kültürel, ekonomik yapıyı düzeltme yaklaşımı var. Türkiye 
yaşadığı çıkmazdan nasıl çıkacak? Bu çok önemli. Gerçekleştirilen 
stratejik değişikliğe Türkiye çok hazır değildir. O nedenle Türkiye 
hem siyasal anlamda hem sosyal anlamda gündeme çok fazla  
hakim değildir. Gündemi Parti Önderliği belirledi. Bu gündem 
onun çıkarına olmadığı için bunu tersine çevirme girişimindedir. 
Fakat yapamıyor. Çünkü stratejik değişiklik özellikle TÜSİAD vb. 
çevreler tarafından belli boyutlarıyla kabullenilmiş durumda. 
Özellikle TÜSİAD’ın son süreçlerde Türkiye’yi çözüme sürükleme 
durumu var. Bu, Türkiye’nin ekonomisini, sosyal yapısını ve 
kurumlaşmasını belirleyen bir güç. Türkiye’yi çözüme zorlama 
durumu var. Bu tabi ki bizleri, Türkiye’yi çok düşündükleri için 
değil. Mevcut bunalımla sermayeleri uluslar arası alanda çok 
genişleyemeyecek, Türkiye’nin prestiji düşecek ve bundan dolayı 
onlar da popüler olamayacaklar.Bundan dolayı varolan 
çözümsüzlüğü kaldırmak isteyecekler.Onun için Türkiye’nin belli 
boyutuyla değiştirilmesi için belli girişimleri var. Perspektif 
boyutunda da olsa kevcut durumu  zorlamaları var. Bu tabi ki bizim 
için avantaj teşkil eden durumlardır. Ama biz bunun içeriğini ne 
kadar doldurmuşuz veya doldurmak için perspektifimiz ne kadar 
yerindedir veya ne kadar yeterlidir, bunu biraz tartışmamız  
gerekiyor.  

Önderliğin, partinin çokça değerlendirdiği, eleştirdiği 
noktalar var. Basın-yayındır, görseldir, yine kitle çalışmalarıdır, 
bunun kadro atamasıdır, yoğunlaşmasıdır, yine siyasal gelişmeleri 
değerlendirmedir bu yönlü hala eksikliklerimiz var. Sürece biçilen 
misyona denk  bir öncülük yapamadık. Bu nedenle süreç biraz 
uzadı. Bizim doldurmamız gereken bir süreçti bunu fazla 
yaşamsallaştıramadık. Bu konuda belli bir çabamız olsa da, süreç 
karşısında kadro olarak perspektiflerimizi somutlaştıramadığımız, 
yine bakış açımız çok fazla güçlü olmadığı ve her yönüyle 
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kendimizi donatamadığımız için istikrarsız ruh halimizi çalışmalara 
yansıttık. O anlamda boşluğu çok fazla dolduramadık.  

Kadın açısından da bu durum yaşandı. Bunun, ağırlıklı 
olarak etkilenen kadın boyutu var. Kadın gerçekten ciddi bir 
bunalımı yaşıyor ve bu her anlamda bir örgütlenme zeminidir. 
Fakat biz bunları çok fazla değerlendirip, buna karşı bir politik güç 
haline gelemiyoruz. Bazı şeyleri dile getiriyoruz ama bunun pratik 
politikasının nasıl olması gerektiği konusunda çok fazla çabamız 
olmadı. Kadın için özellikle bu süreç bir evrimdir. Kadın belli bir 
bilinçlenmeyle gelişip, güçlenerek, kendisini siyasal anlamda 
kurumsallaştırıp, kadın bakış açısını sisteme hakim kıldığında 
ancak bir evrimsel süreci yaşayabilir. Bu anlamda bu sürecin kadın 
açısından ve genel anlamda parti açısından dezavantajlarının 
yanında avantajları da vardır. Kadın ideolojisini, bakış açısını 
somut bir güce dönüştürmek ve bunun için de hem Türkiye, hem 
Ortadoğu hem de Avrupa açısından kurum çalışmalarına ağırlık 
vermek gerekiyor. Diğer kadın hareketleri ile ittifak benzeri 
çalışmalar yapılabilir. Bunlar acil, öncelikli yapılması gereken 
çalışmalardır. Ancak bu kadın hareketleri çok fazla sistemin kısır 
döngüsünü aşabilen bağımsız bir perspektife, ideolojiye sahip 
değildirler. Sadece direnirler ancak öyle bir noktaya gelir ki, 
sistemin bir parçası, dişlisi haline gelirler. Bu haliyle çok fazla 
sistemi tehdit eden bir konumda değiller. Fakat mevcut durumda 
emperyalizmin özellikle bizim kadın hareketimiz karşısında 
yürütmek istediği bir yaklaşım var. Mesela, kadının üreticiliği, 
doğurganlığı, değişkenliği, dönüştürme gücünden bahsediyoruz. 
Emperyalizm, kendisini tıbbi boyutta da kurumsallaştırmış. 
Geçenlerde BBC’de, kadının artık tıbbi yollarla çocuk 
doğurabileceği söylendi. Kadının sistemde sadece doğum gücü 
elinde kalmış. Ancak emperyalizmin, kadının o yanını da elinden 
alarak, tümden takatten düşürme, yaşamda anlamsızlaştırma gibi 
bir girişimi var. Ben bunu çok basit ele almıyorum.  

Küçük burjuvazinin şu erkeği kabul etme, şu erkeği 
reddetme gibi bir yaklaşımı var. Ancak biz iyi-kötü ayrımından 
ziyade, mevcut ideolojik bakış açımızla sistemi bir hedef, karşıt bir 
ideolojik-egemen güç olarak ele alıyoruz ve bu temelde bir 
mücadele veriyoruz.  Fakat emperyalizmin Hem düşüncede, hem 
de biçimde yaratmak istediği bir erkek tipi de var. Bunlar burjuva 
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bakış açısında kadın için ideal erkek tipleri oluyor. Mesela eskiden 
çok kabaca, feodalca bazı yaklaşımlar vardı. Bu yaklaşımlar, çok 
fazla bilinçli olmasak bile bizim bazı reflekslerimizi harekete 
geçiriyordu. Biraz kabaca yapılan bir şeydi. Ama şimdi öyle değil. 
Bunu da aslında bir marjinalleştirme, küçültme ya da çok sığ, dar 
bir yaklaşıma çekme amacı olarak değerlendiriyorum.  

 
- KADININ neden politikaya sahip çıkması gerektiği, 

sahiplenirken içine düşebileceği yanılgılar ve diğer kadın 
hareketlerinin durumları izah edilmiştir. Bu oldukça önemli bir 
nokta, çünkü biz kendi kaderimizi tayin etmek için siyaseti 
sahiplenmek ve onun araçlarını kullanmak istiyoruz. Elbette bunu 
yaparken de ölçüleri belirleyebilmek bizim için önemli. Bence, 
Parti Önderliği’nin Ortadoğu’da Kadın Rönesansı demesi bununla 
yakından bağlantılı. Çünkü biz uygarlığı erkek damgalı olarak 
kabul ettik. Erkek egemenlikli dönemde yapılan üretim, sanat ve 
bilim gibi uygarlığı oluşturan şeylerin tümünde erkek damgası 
olduğunu düşündük. Ortadoğu’da Kadın Rönesansı ise erkek 
karakterli uygarlığın karşısında kadın damgasının vurulabileceği 
bir uygarlığı yaratma ve tabi bir çok konuda Parti Önderliği’nin 
belirttiği akademik incelemelerin yapılması, yaşama, çalışmalara 
kadının kendi rengini katması uygarlığın yaratılmasının temelleri 
oluyor. Bunları bu şekilde değerlendirmemiz ve algılamamız 
önemli. Çünkü özellikle siyasete girerken siyasetin ilkelerini 
netleştirip, kendi rengimiz ve bakış açımızla dünyayı, güncel 
olayları değerlendirebilir ve nasıl olması gerektiğini 
eleştirilerimizle ortaya koyabiliriz.  

Reel sosyalizmin çözülmesiyle birlikte yeni mücadele 
biçimleri ve grupları ortaya çıkarıldı. Kadın özgürlük mücadelesi 
aslında reel sosyalizmin çöküşüyle ortaya çıkan bir gelişmedir. Bu 
anlamda bunu değerlendirmemiz gerekiyor ve bir yandan da 
özellikle sosyalizm adına yola çıkan bir sistemin neden çöktüğünü 
ele alabilmek de bizim açımızdan önemlidir. Egemen sınıf ve 
ulusların, ilerici hareketleri etkisizleştirmek için ortaya attıkları 
politikaları değerlendirmek ve bunlar karşısında tedbirli olmak 
gerekir. Biz Sovyetler Birliği’nin hem kendi iç politikalarını hem 
de kendi içinde ki çöküş nedenlerini incelersek, bundan çok büyük 
dersler çıkarabiliriz. Yine dışarıdaki ilerici güçlere yaklaşımda bu 



PJA III .KONFERANS TARTIŞMALARI 
 

 
 

41 
 

önemlidir. Emperyalizmin  halklar karşısında kullandığı en büyük 
silah ideolojik silahtır. Ve bunların başında gelen de varoluşçuluk 
düşüncesidir. Başta feminist hareketlerin belli yönde bundan  
etkilenmeleri onları olumsuz bir zemine kaydırdı. Bu, bizim 
açımızdan da önemli, çünkü toplumsal bölünmenin ideolojisidir. 
Bölünmeden ziyade, birliğe ihtiyacı olan bir siyasal hareket 
olduğumuz için, Bu ideolojinin genel toplum, cins ve halklar 
karşısında nasıl kullanıldığını görmemiz gerekiyor.  

Parti Önderliği’nin; “Kadın Doğuyu, erkek Batıyı temsil 
ediyor” belirlemesi vardı. Bu yüzden Batı’nın, Doğu üzerinde 
uyguladığı politikalar, aslında erkeğin kadın üzerine uyguladığı 
ve uygulayacağı politikaları ortaya koyar. Özellikle son yıllarda  
Ortadoğu alanına dayatılan varoluşçulukla; toplumu bölme, 
ideolojik olarak zayıflatma, birliğini bozma amaçlanmaktadır. 
Kadın hareketi olarak da varoluşu iyi değerlendirmemiz ve 
içimizde ortaya çıkan bireysel özgürlük gibi anlayışlarla da 
bağlantısını kurmamız önemlidir. Siyasi mücadele içerisine 
girerken, ideolojimiz içine sızan anlayışları deşifre etmemiz ve 
onları kendimizden uzak tutmamız gerekiyor. Tabi bunun dışında 
halklara karşı kullanılan çeşitli yöntemler vardır. Başta da 
belirttim, siyaset erkek damgalı olduğu için, ancak kendi 
üreteceğimiz yöntemlerle mücadele edersek kazanırız. Ortadoğu 
halkları üzerine uygulanan politikalara baktığımızda; en büyük 
anlayışlardan biri halkları çok dar çıkar sınırlarına hapsederek, 
genel siyasi çıkarlardan koparma amaçlanmaktadır. Böylece 
onlara esnek davranıp YDD karşısında mücadele etme olanağı 
bırakmayan bir yaklaşım sergilenmektedir. Kürt halkı ve 
Ortadoğu halkları üzerinde bu politika çok uygulandı. Dar sınıfsal 
veya küçük çıkarlarla halkları uğraştırarak böylece mücadele 
olanağını yok  etmek hedeflenmektedir. Kürdistan’daki işbirlikçi 
anlayış ile yine genel olarak Ortadoğu’daki güçleri zayıflatmada 
kullandıkları bir yaklaşım da;< küçük olsun benim olsun> 
anlayışı empoze edilmesidir. Paravan!! Kürt devleti kurulmak 
isteniyor. Yine daha önce bunun benzer bir takım adımlar da 
atıldı. Hatta Filistin’de bazı partilere dayalı buna benzer adımlar 
atılmak istendi, fakat bu çok fazla başarılı olamadı. Genelde 
Ortadoğu halkları üzerinde uygulanan siyasal bir yöntem olarak,< 
küçük olsun benim olsun> anlayışı Kürt hareketleri içerisinde 
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gelişebilecek tehlikeli bir olgudur. Bu nedenle reel sosyalizmin 
yaşadığı en önemli bir tehlike olarak bunu görüp,  kendi 
mücadelemiz içerisinde de bu tür yaklaşımların önünü şimdiden 
alabilmemiz gerekir. Bunun tespitini yapma ve tedbirlerini 
alabilme bizim için önemlidir. Çünkü; özellikle şu anda 
Ortadoğu’da YDD’nin karşısında mücadele etmeyi engelleyen 
nedenlerden biri de; ilerici güçlerin kendi içlerinde oturttukları 
bürokrat tarzdır. Fazla esnek davranamıyor ve halkla 
bütünleşemiyorlar. Özellikle  bürokratzmi çok fazla ön plana 
çıkartarak,böylece mücadele adına yola çıkan grupları halk 
zemininden uzaklaştırarak, marjinalleştirilmeleri sağlanmaya 
çalışılmaktadır. Bazı feminist hareketlerde özellikle 1990 öncesi 
çok yaşanan bir durum da budur. Bu nedenle Ortadoğu’da şu anda 
yaşanan bir tehlike olduğu için, bizim bunu da tahlil edip, erkek 
damgalı siyasette bürokrasinin nasıl oturtulduğunu görmemiz 
lazım. Çünkü bürokratizmle feodalizmin  kan bağı var. Yani, 
bürokrasi feodal toplumlarda daha fazla ortaya çıkıyor yani, 
feodalizmin bir ürünüdür. Bunun Kürt halkı açısından ve 
mücadelemiz açısından getirebileceği zararları görmemiz 
gerekiyor.Çünkü ilerici halkların mücadelesini tehdit eden bir 
durumdur. Şu anda bir yandan Ortadoğu’da, bir yandan da 
dünyanın değişik yerlerinde ilerici hareketlere karşı kullanılan  
yöntemlerinden biri de; liberal içerikli tasarılarla sanki çözüm 
bulunuyormuş gibi gösterilerek, mücadeleler içerikten 
boşaltılmaya çalışılmaktadır. Biz ideoloji olarak kendisini 
kurumlaştıran liberalizmi doğru tahlil etmek zorundayız. Topluma 
yeni çözüm önerileriymiş gibi sunulan, özünde liberalizme 
çekmeye çalışan çözüm alternatiflerini de iyi değerlendirip, buna 
göre tedbir geliştirebilmemiz gerekiyor. 

 Türkiye’de, K.Derviş liberal politikaya dayalı bazı şeyler 
yapmak istiyor. Bizim açımızdan bir çalışma zemininin oluşması 
bakımından bu önemlidir.Fakat kadın mücadelesini 
liberalleştirme, sınıf bakış açısını oldukça daraltma yönünde 
getirebileceği dezavantajlarda olabilir. Bizim mücadelemiz 
açısından bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Kaldı ki şu anda 
Ortadoğu’da Kürt sorununa ve Irak’a yönelik,politik amaçlı 
liberal  tasarılar söz konusudur. Bunun özü çok fazla halka dayalı 
değildir. Ama yapmak istediği şey söylem bazında demokratik 
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olsa da, özünde varolan potansiyeli başka yere kanalize etmedir. 
Biz, ABD’nin YDD ile son on yıllık statükosunu kıracağını ve 
bundan sonra bir takım şeylerin değişebileceğini söylüyoruz. 
Ama ne, ne kadar değişir veya değişim adına ne gerçekleştirilir? 
Bu bizim açımızdan önemlidir. Reel sosyalizmin çöktüğü 
sıralarda, değişim, yeniden yapılanma, vb. bir çok şey söylendi. 
Fakat emperyalizm bunu öyle bir çarpıttı ki, değişmek şu anda; 
her şeyden, kendisine ait olan özden vazgeçmek anlamına geliyor. 
Bizim hem genel parti stratejisi açısından, hem de kendimizi 
yapılandırmayı daha fazla hızlandırdığımız bu süreçte değişimin 
ne anlama geldiğini görmemiz gerekir.Çünkü; dünyadaki politik 
dengelerde böylesi  bir tehlike var. Yani değişim denilince; 
felsefik ve ideolojik yaklaşımlardan taviz vermeyi içeren bir 
değişim anlaşılıyor, ya da o gözle bakılıyor. Bunun getirdiği 
tehlikeleri de göz önünde bulundurarak, özellikle de henüz güçlü 
bir kurumsallaşmayı oturtmamış, siyasallaşmaya ve kendine 
dayalı politikaya yeni başlayan bir hareket olarak, neyi ne kadar 
değiştirebileceğimiz, hangi konuda ne kadar esnek 
davranabileceğimiz konuları bizim açımızdan oldukça önemlidir. 
Çünkü şu anda Ortadoğu çok ciddi bir dönüm noktasında 
bulunuyor. Arkadaşlar da belirttiler; ilerici hareketler yok 
edilmedi ve bu hareketler bazı değişiklikler yapmak istiyorlar. 
Ama yaptıkları değişiklerle kendi sonlarını da getirebilirler. 
Mesela Suriye dünya siyasetine girmemiş, ekonomisi ve alt 
zemini gelişmemiş bir ülkedir. Siyasete girmek, değişiklik 
yapmak istiyor ama yapacağı değişiklikler Suriye’yi bitirebilir de. 
O yüzden çok kolay değişiklik yapamıyor.Yine İran bir takım 
değişiklikler yapmak istiyor ama değişim karşısında kendisinden 
taviz verme ürküntüsü, onu değişiklik yapma noktasında zorluyor. 
Bizim çıkaracağımız derslerden biri de bu olabilir. Ama neyi, ne 
kadar değiştireceğimiz önemlidir. Bunları yaparken bizim en çok 
değerlendireceğimiz sahalardan birisi de Türkiye’dir. Türkiye 
zemini en fazla değerlendirebileceğimiz bir sahadır. Ama uzun 
vadeli hedefimiz ve bir çok yanlış anlayış karşısında 
(varoluşçuluk vb) en büyük emniyetimiz, garantimiz Ortadoğu 
birliğidir. Çünkü Ortadoğu birliği hem toplumun bölünmesinin 
önünü alacak, hem de manevi olarak daha fazla yakın olduğumuz 
kadınları etkileyerek, sürükleyebileceğimiz bir zemin olduğu için 
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bizim çok daha fazla sahip çıkıp değerlendirmemiz  gereken bir 
yaklaşımdır. Bunu yaparken Türkiye’de değerlendirilmesi 
gereken bir konu ve biz çok geç kalabiliriz. Politika an be an 
değiştiği için, geç atılan bir adımın çok fazla anlamı olmaz.  

1999’un geri çekilme döneminde Hayri Kozakçıoğlu’nun 
yaptığı bir konuşmada, PKK’nin savaşı durdurduğunu, şu anda 
zeminin boş olduğunu, ev ev giderek kadınların örgütlenmesi 
gerektiğini, eğer bölgede kadınlar kazanılırsa Türkiye’nin yapmak 
istediği tüm siyasal açılımları yapabileceği biçiminde bir 
değerlendirmesi olmuştu. Neden böyle bir açıklama yapıldı? 
Türkiye’de sermaye kesimi, çok uluslu şirketler değdiğimiz ya da 
gümrük sınırlarının kaldırılması vb. bir takım liberal politikalarla 
bağlantılı değişiklikler yapmak  istiyor. Ama bu istem sadece 
ekonomik tabanda kaldığı için, sosyal alanda bunu destekleyecek 
bir zemin olmadığından böyle bir açılım sağlanamıyor. Böyle bir 
açılımı yapmak için, sosyal hareketlilikler gereklidir.Örneğin; 
sosyal bir takım haklar adına mücadebilecek bir zemin olan kadın 
kesimi var. Bu kullanılmak isteniliyor. Devletin tespit ettiği bir 
şey de budur ve Hayri Kozakçıoğlu’nun belirttikleride bunu ifade 
ediyor. Mesela son dönemde, Necdet Sezer’in eşinin Kürdistan’a 
yaptığı gezide “Güneydoğu’da kadınlarla buluşma” adı altında 
yaptığı toplantılar, görüşmeler onların amaçları doğrultusunda bir 
takım girişimlerde bulunduğunu gösteriyor. Bu liberal bir 
politikadır. Biz bu politikayı ne kadar değerlendirebiliriz? Veya 
Türkiye’de liberal bir takım  değişiklikleri zorlamak için ilişki 
kurabileceğimiz sosyal kesimler nelerdir ve süreci hızlandırmak 
için nelerin yapılması gerekli? Bunlar da bizim tespit etmemiz 
gereken noktalar. 
İçinde bulunduğumuz bu süreçler, tarihin hızlandırılmış 

dönemleridir. Çok kısa süreçlerde çok büyük değişikliklerin 
olabileceği, en kazanıyormuş gibi görülenlerin kaybedeceği, en 
kaybediyormuş gibi görülenlerin de kazanabileceği süreçlerdir. 
Son bir yıldır içinde bulunduğumuz ve önümüzdeki on yıllık 
süreç, biraz da kazanan ve kaybedenin netleşeceği bir süreç 
olacağından ayrıntı gibi görülen gerçekleri tahlil edebilmemiz ve 
cins bakış açısı ile değerlendirmemiz gerekiyor. Bu sadece  
Türkiye açısından geçerli değil. Dünyada kadın hareketini tehdit 
eden en büyük şey, kadın özgürlüğünün bir amaç değil, araç 
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olarak görülmesidir. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Mesela 
son üç yıldır özellikle medyada ve film sektöründe, kadının imajı 
çok değiştirildi. Önceden fizik olarak çekiciliği bir takım 
çalışmalar içinde gösterilen kadın; şu anda ise dünyayı tehdit eden 
güçler karşısında savaşan, Ortadoğu’ya gelen bir ajan grubunu 
imha etmeye çalışan kadınlar, vb. rollerle filmde yer alıyor. 
Bunlar bir tesadüf değil, bir takım tehlikeler görüldüğü için, erkek 
uygarlığının geliştirdiği tedbirler kapsamındadır.Bu tedbirlerle 
kadının tepkilerini liberalleştirme, içeriğinden boşlatma ve kendi 
aracı gibi kullanma amaçlanmaktadır. Bunlar raporda çok 
kapsamlı değerlendirilmişti. Feminist hareketlerin nasıl reformist 
ve çoğulcu anlayışa  çekildiği,  içlerindeki bölünmeler vb şeyler 
değerlendirilmişti. Bizim Rönesans’la anlayacağımız şey; siyasi 
tarihin değerlendirilmesi ile siyasal ilkelerimizi ortaya 
koyabilmek ve güncel siyaset içerisinde bu şekilde yer 
alabilmektir.  

 
- ARKADAŞLAR gerek Türkiye ve gerekse bölge boyutunda 

bazı şeyleri değerlendirdiler. Ben de önemli gördüğüm yönleri 
değerlendirmek istiyorum. Mevcut sistem karşısında örgütlü güç 
olmak istiyorsak, bunun öncelikli koşulu; içinde bulunduğumuz 
sistemi değerlendirebilmektir. Değerlendirebilme, tahlil edebilme, 
güç olmayı beraberinde getiriyor. Biz hem parti olarak, hem de 
kadın hareketi olarak alternatif güç olma konumunu  taşıyoruz. 
Böyle bir özgünlüğümüz var. Bunun için; sistemin tahlilini güçlü 
yapabilmemiz gerekiyor.Bunun yanı sıra günlük olarak pratik 
politikayı geliştirmekte önemlidir. Bizim kadın hareketi olarak, 
parti içinde içine düştüğümüz bazı yanılgılar geçmiş süreçte oldu. 
Bunun pratik politikada yetersiz olmamızla bağlantısı vardır. 
Politika, anı anına değişen bir olgudur. Özellikle gelinen süreçte 
çok keskin ayrımlar konulamıyor. Bunun için pratik politika 
içinde derinleşmek ve alternatif çözümler üretmek gerekiyor. 
Geçen gün Clinton’un yardımcısı bazı açıklamalar yaptı. Bunu 
çok derinliğine ele almazsak  ilk etapta olumlu bir gelişme olarak 
değerlendirebiliriz, ama bu politik bir değerlendirme olmaz. 
Çünkü  açıklamanın altında yatan başka nedenler var.Açıklamada 
karanlık kalan yönleri ve amaçladığı  hedefleri görmemiz 
gerekiyor. Bunları çözme, tahlil etme ancak, pratik politikada 
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gösterilecek ustalıkla olur. Kadının bu noktada yaşadığı 
yetersizlikler var.  

Siyasi sürecin değerlendirmesi hep genel söylemlerle veya 
klasik değerlendirmelerle  fazla derinlikli olmaz. Esasta bu 
düşünce gücünün geliştirilmesi, içselleştirilmesi ve pratiğe 
yansıtılması çok önemlidir. Bu süreçte tek güçten ziyade çeşitli 
güçlerin bir çatışması söz konusu. Bunu, yaşanan somut 
durumlarda  görmek mümkündür. Bu çok güçlü çatışmaların 
içinde ayrıca değerlendirilmesi gereken YDD var. Belki bunu çok 
da değerlendiriyoruz. Bunun toplum yapısında ne kadar büyük 
bunalıma yol açtığını,  insanlığı nasıl bir uçuruma doğru 
sürüklediğini görebilmekteyiz. Fakat bunun inceliklerinin 
değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü biz bunun karşısında 
alternatif çözüm üretme gücüyüz.  

YDD kendisi ile birlikte bir çok soruna da yol açıyor. Genel 
anlamda,  çevre kirliliği, su kaynaklarının ve bitki türlerinin 
tüketilmesi söz konusudur. Bunlar insanlık açısından büyük bir 
sorun teşkil ediyor. Bu, tekniğin insan yararına değil, mevcut 
güçlerin kendi çıkarları  ve sermayelerinin güçlenmesi 
doğrultusunda kullanmalarından ileri geliyor. Bunun yanı sıra 
ortaya çıkardığı bir yaşam tarzı var.Post-modernizm, a-
kültürasyon gibi  kavramlar var. Sınırlar ortadan kalktığı için, 
sermayenin dolaşımı kolaylaşmakta dolayısı ile  tüm insanlığa tek 
kültür dayatma gibi bir durum söz konusu. Bu, demokrasinin, çok 
kültürlülüğünü, zenginliğini ve çeşitliliği ortaya çıkarma 
yaklaşımını yok etmedir. Görünüşte demokrasi ve insan hakları 
gibi söylemlerle yola çıkış var ama özünde bu olguların tümü ile 
özünden boşaltılma durumu  söz konusudur. Mesela, kaç yıl 
öncesine kadar dünyada binlerce dil olmasına rağmen, son 
yapılan araştırmalarda binlerce dilin yok olduğu ortaya çıkmıştır. 
Bu sistemin tüm  topluma yayılması beraberinde çok olumsuz bir 
gidişatı getirecektir. Mesela sistemin  gençliğe ve kadına dayattığı 
bir yaşam tarzı ve kültürü var. Kadının metalaştırılma durumu 
var. Tüm bunlar,  toplumda gelişme yaratacak kesimleri 
etkisizleştirir. Bunun karşısında  kadının mücadelesi ile 
geliştireceği alternatif yaşam tarzı önemlidir. Önderlik “ mevcut 
sistem gerçekliği karşısında emek mücadelesi kendi rolünü 
oynamıyor” diyordu. Genel sistemin bireylerle kendisini 
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kurumlaştırmasına paralel, genel emek mücadelesinin de 
gelişmesi gerekiyor. Salt işçi veya kadın kesimi değil, bunun 
içine, çevreyi koruma kurumları, savaş karşıtı dernekler vs.de 
giriyor. Bu ittifakların tümünün demokratik mücadele, geniş 
platformlar veya bir emek örgütlülüğü çerçevesinde örgütlenmesi 
zayıftır.Bir çok yerde, işçi gruplarının ve değişik örgütlerin sistem 
karşıtı gösterileri ve çalışmaları var. Bunların yaklaşımı, sistemi 
köklü bir şekilde ele alma, onu tahlil etme, ona karşı köklü 
alternatifler geliştirme şeklinde değil. Emek mücadelesinin, 
sistem karşısında alternatif olma konumunu güçlendirmesi, bunu 
demokratik mücadele, örgütleme yolu ile, daha da derinleştirmesi 
gerekmektedir.  

Evrim süreci diyoruz ki bu süreclerde toplumun dönüştürülmesi 
ön plana çıkıyor. Toplumun dönüştürülmesinde de her kesimine 
inilebilecek, kapsayacak bir örgütlülük gerekiyor. Bunun için  her 
kesime yönelik bir çözüm üretmek ve bu çözümde derinleşmek, 
bu çözümü pratikleştirme yönünde adımlar atmak önemlidir. 
Emperyalist sistemin her dönemde bir sömürü aracı var. Bu 
dönemde bu araç bilgi oluyor. YDD, bilgiyi kendi yararına 
kullanarak, toplumunda hakimiyetini geliştirmek istiyor.Bu 
nedenle buna karşı geliştirdiğimiz mücadelenin de bu yönlü 
derinleştirilmesi gerekiyor. Hem ideolojik açıdan hem de bilgiyi 
bir yerde sistemleştirme ve o mevcut sistemi etkisiz hale getirecek 
tarzda kullanım mücadelesinin geliştirilmesi gerekiyor. Bu yönlü 
yetersizliklerimiz var. Önderliğin son dönemde kadının önüne 
koyduğu kadın Rönesans’ı bununla bağlantılı. Yani kadın, karşı 
sistemi etkisiz hale getirecek bilgi birikimini, bu somut 
çalışmalarla yürütecek. Raporda da belirtildiği gibi; hem yeniden 
doğuş, hem de kadının düşünsel anlamda bir sıçramayı yaratması 
ve bunu toplumun dönüştürülmesinin hizmetine koymasıdır. 
Çünkü, toplumun dönüştürülmesi için, bu kurumlaşmaların 
yaratılması bir zorunluluktur. Sanatsal, siyasal, kültürel ve bir çok 
alanda bu düşünsel sıçramanın yaratılması gerekiyor. Eğer sistem 
kurumlaşmasını bireye kadar indirgeyebilmiş ve böyle güçlü bir 
kurumlaşma yaratabilmişse buna alternatif kadının da güçlü bir 
kurumlaşmayı oturtması gerekiyor. Önderliğin de, devamlı olarak 
kadının önüne kurumlaşmayı koyması bununla bağlantılıdır. 
Toplumun en dinamik kesmi kadın olduğu için toplumdaki 
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dönüşümü bu kurumları oluşturarak oturtabilir. Geçmiş 
süreçlerde, emperyalizm sorunların çözümünde; kendisini  
merkeze koyarak sorunları halletmeye çalıştıysa, kadın sorununda 
da biraz bunu yapma durumu var.Türkiye somutunda da medyayı 
takip ettiğimizde, kadın sorunun her düzeyde tartışılması veya 
somut bazı pratik adımların atılması bununla bağlantılıdır. 
Önderliğin kadın sorununa yaklaşımına, devletin çok temkinli 
yaklaşması bununla bağlantılıdır. Çünkü esas çözümün bununla 
bağlantılı olduğunu  biliyor. Her güç, öne çıkmak için süreçteki 
esas nokta ne ise, onu ele alma durumu var. Kadının bunu iyi 
değerlendirmesi ve pratik anlamda politikasını, çözüm yollarını 
ortaya koyması bu açıdan önemlidir. 

 
- İNSANLIK tarihinde en büyük devrim, Önderlik tarafından 

Neolitik devrim olarak değerlendirildi. Aslında bu süreci o 
dönemle  kıyaslayabiliriz. Günümüzde  en temel çelişki, cins 
çelişkisidir. Erkek egemenliğine dayalı sistem iflasın eşiğine 
gelmiştir. Bu süreci kadının kendi özüne dönüşü olarak ele 
alıyorum. 20.da  Yüzyılda sosyalist ideoloji ışığında, ulusal 
kurtuluş mücadeleleri gerçekleşti. Kadın olarak, ulusal kurtuluş 
mücadelelerini ve gerçekleşen sosyalizmi değerlendirmemiz 
önem taşımaktadır. Sadece son bir yıllık gelişmeler ve 
emperyalist sistemin iflası üzerine görüş belirtmek yetersiz 
kalacaktır. Çünkü, sosyalist devrimlerin, ulusal kurtuluş 
mücadelelerinin öncülerine baktığımızda, egemen erkek 
karakterinden tam olarak kurulamadıklarını görebilmekteyiz. Reel 
sosyalizmde ortaya çıkan dar yaklaşımlar, bürokratizm ve 
dogmatizm temelini erkek karekterinden almaktadır. Erkek 
karakterinden tümüyle kendisini kurtaramamış devrimler olduğu 
için kadının da özgürlüğü tümü ile sağlanamamıştır. Bugün 
sistemde bazı tıkanmalar yaşanıyorsa ve bizim devrimimizin 
özellikle kadın hareketinin önemi  ön plana çıkıyorsa, bunun 
nedenleri var. Feodal, burjuva vb. karakterlerde olan sistemlerin 
hepsi aynı öze sahiptir. O nedenle PKK tüm bu sistemlere 
alternatif bir karekter taşımaktadır. Zaten bizi kabul 
etmemelerinin temel nedeni budur. PKK ‘nin özü kadın eksenli 
sistemi temsil ettiği için de diğer sistemler tarafından kabul 
edilmemektedir. Bu nedenle bizleri kabul etme beklentisine 
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girmemiz yanlış olur. Zaman zaman konuşmalarımızda böylesi 
beklentiler kendisini yansıtıyor.Bu yanlıştır. Eğer biz mevcut 
sistemi M.Ö. dört bin yıl öncesinin sistemi olarak 
değerlendiriyorsak, o zaman böyle bir beklentiye girmemeliyiz. 
Örneğin, ABD’nin ısrarla politikalarını yürütmeye çalışması 
bundandır. Yine ABD, Ortadoğu’da bir model oturtmaya ve bunu 
Türkiye eli ile yapmaya çalışıyor. Çıkan kriz de kaynağını bundan 
almaktadır. Eğer bir kez daha Türkiye’yi içinde bulunduğu 
durumdan kurtarma girişimleri varsa, bu yürütülen politika 
gereğidir.  Çünkü Türkiye’nin bir tarihi,coğrafi,ekonomik ve 
siyasi  konumu vardır.  

Yine Ortadoğu’da Arap devletlerinin durumları da önemlidir. 
Özellikle Hafız Esat’ın ölümünden veya yaşanılan 
değişikliklerden sonra, Arap devletlerine daha fazla el atma 
girişimleri gerçekleşti. Fakat  Ortadoğu’nun ihtiyaçlarına elbette  
cevap olamazlar. Yine Arap devletleri kendi başlarına birşeyler 
yapmak istiyorlar fakat, hem rejimin   karakteri, hem de geriliği 
buna elverişli değildir. Ekonomik, sosyal ve siyasal olarak  buna 
güç getiremez. Kendi  aralarında blok oluşturmaya çalışıyorlar 
ama çok fazla başarılı olamıyorlar. Çünkü, ideolojik anlamda 
alternatif olamıyorlar. YDD Ortadoğu’da hakim olmak için, 
kendisine karşıt olan güçlere yer vermek istemiyor. Ortadoğu’da 
bir sorun Türkiye ise diğer bir sorun Irak’tır. Belki Irak ve 
Türkiye’nin durumları  farklı ama, kaynağı aynı. Önderlik 
görüşme notlarında sürekli olarak Büyük Güney’in durumuna  
değiniyor. Çünkü, temel bir halkayı teşkil ediyor. Filistin sorunu 
ile karşılaştırıldığında, emperyalizm için bu sorun çok ciddi 
değildir. Çünkü emperyalizmi tehdit edecek, alternatif bir 
ideolojiye sahip değildir. Bunun için; esas  tehlikeli güç olarak 
PKK’yi görmektedirler. Belki bir devlet değiliz ya da nicelik 
olarak çok büyük gücümüz yok ama, çok güçlü alternatif bir 
ideolojimiz var. Bunun için  emperyalizm yöneliyor. Son 
görüşme notunda, Önderlik iki noktaya değiniyor. Birincisi, genel 
parti çalışmaları. İkincisi, kadın çalışmaları.  

Önderlik “PKK Güney’de kendisini üçüncü güç haline getirdi 
mi, getirmedi mi?” diye soruyor. Bu bizim için önemli bir husus. 
Yine kadın için, nasıl mevzilendiğini soruyor. Sadece askeri 
anlamda bir mevzilenme değil, sistem karşısında hazırlık 
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düzeyimizin ne olduğu kastediliyor. Dünyada her güç, kendisini 
hakim kılmak için hazırlık yapıyor. Bugün eğer Irak-Rusya 
arasında, yine Avrupa cephesinde hareketlilik varsa, bunların 
hepsi belli bir hedefin  hazırlık aşamalarıdır. Çünkü, sürecin 
karakteri, egemen sistemin mevcut durumu ile fazla 
ilerleyemeyeceğini gözler önüne sermiştir. Bundan dolayı yeni 
çözümler üretmek için; reformlara gitme ve yaklaşımlarında 
liberalizme kayış kendisini göstermektedir. Bugün hem dünya 
genelinde hem de Ortadoğu’ya yönelik  bu tür girişimler var. Bu 
gelişmeleri birbirinden kopuk ele alamayız. Kendimizi politik bir 
güç haline getirmemiz için, hazırlık düzeyimiz bundan dolayı 
önem taşımaktadır. Politik güç derken; ne kadar politika 
yapabiliyoruz vb değil, hazırlık düzeyimiz , boşlukları 
doldurabilme gühcümüz kastedilmekytedir. Dünyada yaşanan 
bazı gelişmeler aleyhimize, bazıları ise lehimizedir. Değişen bazı 
dengeler lehimizedir. Eğer biz kendimizi siyasi bir güç olarak 
ortaya koyamazsak, bu dengeler aleyhimize dönecektir. 

 
- DÜNDEN beri gündem tartışılıyor. Her şeyden önce şunu 

belirtmek istiyorum; böylesi bir kadın platformunda canlı bir 
tartışmanın olması anlamlı. Belki tartışmak her şey demek 
değildir, her şeyi halletmiyor veya sorunların çözümünü 
getirmiyor ama, önemli bir başlangıçtır. Düşünsel anlamda bir 
hareketliliği, bir başlangıcı ifade ediyor. Ayrıca kendi içinde bir 
üretim şansını, imkanını ya da umudunu taşıyor. Bu anlamda 
anlamlı buluyorum, çünkü biz yaklaşık 2 yıldır, bir kargaşayı 
yaşadık. Aslında yaşamımızı ve dün bir arkadaşın belirttiği gibi 
kaderimizi belirleyeceğimiz bir çalışmadan, yoğunlaşmadan uzak 
kaldık. Bir de bu, kadının tarihsel geçmişiyle, mirasıyla 
bütünleşince çok daha fazla derinleşiyor. Dün arkadaşlar da 
konuşmalarında bu konuda geçmişten beri bir zayıflığın 
olduğunu, bunun aşılmasının gerekliliğini belirttiler. Bu anlamda 
esas gündeme girmek anlam taşıyor. Çünkü yaşanan biçimiyle bir 
sistemi değiştirme ve alternatif olma iddiasıyla ortaya çıkmak, 
ancak amaca denk bir duruş içinde olmamak, veya onun çok çok 
uzağında bir duruşla kendini ifade etmek bir çelişki oluyor. 
Bunun hem trajik, hem komedi boyutu var.  
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Bu anlamda, bizim geçen yıl yaşadığımız boyutlar gerçekten 
önemliydi. Sadece geçen yıl ile ele alınamaz; geçen yıl bir zirve, 
bir sonuç oldu. Kendi içinde, bir sonuca doğru gitmeyi de 
içeriyordu. Fakat giderek bunun ciddiyetini fark edip, sistemi 
değiştirme iddiasıyla ortaya çıkan bir hareketin misyonunun 
ağırlığını taşımaya başlamamız ve bunun ilk adımlarını atmamız 
önemli. Parti Önderliği; “Her şey başlangıçta bir hayal, bir tasarı 
biçimindedir ve giderek yaşam kazanır, anlam kazanır” diyor. 
Bizim açımızdan da aslında çabayı, emeği zayıf kılan o hayale 
olan inançsızlıktı. İşin ciddiyetini ve gerçekçiliğini gören 
arkadaşlarda bu biraz daha gelişiyordu, çünkü çok fazla gerçekçi 
olmak ütopyayı kaldırıyor. Belki bizi zayıf kılan da bu noktaydı. 
Fakat Parti Önderliği’nin PKK’de ortaya koyduğu gerçeklikten şu 
anlaşılıyor; birçok şey başlangıçta Kürdistan’da çok kapsamlı, 
geniş bir ütopya olarak ele alınıyor. Fakat her geçen gün de 
gerçekleşiyor. Parti Önderliği’nde umut her geçen gün bir 
gerçekliğe dönüşüyor.  

Bu anlamda bizim de artık bunu hissetmemiz, sadece bir ütopya 
olarak ele almama gerekliliği; işin ciddiyetini, o hayali, o umudu 
yaşamsal kılmanın çok büyük bir çaba, çok büyük bir yoğunlaşma 
olayı olduğunu kavrama düzeyi gelişiyor. Geçen sene ki ortamı 
arkadaşlar biliyor, bir kongreyi başlatırken bacaklarımız 
titriyordu. Çünkü işin esasından o kadar uzaklaşmıştık ki, bunun 
için çok fazla tartışmak gerekiyordu. İşi ideolojik özünden, temel 
anlayışından ne kadar sapmaya uğrattığımızı tespit edip, o 
sapmayı gidermemiz gerekiyordu. Bunu yapmak için de önce 
bunu kabul etmek gerekiyordu. Bir süreçti ve aşılması da 
gerekiyordu, bunları yapmak çok büyük bir zaman ve enerji 
kaybına yol açtı. Bu anlamda bu platform bir sonuç olma, çıkış 
yapma ifadesi oluyor. Bunun için yaşanan süreçleri geride 
bırakırken, çözümü doğru koyarak işin esasına girmek bizim için 
çok önemli. Bizim açımızdan işin esasını ve kendi misyonunu 
tartışmaktan kopuş vardı. Parti Önderliği’nin belirttiği tespitler 
noktasında giderek bir yoğunlaşma, bunun ağırlığını hissetme ve 
kendini ona kilitleme noktasında bir yoğunlaşma var ancak bu 
çok zayıf ve cılız, ama önemli. Örneğin Parti Önderliği’nin; 
“Nasıl ki 19. Yüzyıl burjuva partileşmesine dayalı bir yüzyıl, 20. 
Yüzyıl proleter partilere dayalı bir yüzyıl olduysa, 21. Yüzyıl da 
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kadın partileşmesine dayalı bir yüzyıl olacaktır” belirlemesi 
bizim açımızdan süreci inceleme, izleme, gelişmeleri takip etme 
ve bir doğrultuyu yakalama anlamında önemli. 19. Yüzyılın temel 
karakteri ve 20. Yüzyılın gelişme seyri biliniyor. 21. Yüzyılda da 
o yüzyıllara denk, cins çelişkisi etrafında dönecek bir savaşım ve 
bunun getireceği gelişmeler olacak ve bizim bunları derinlikli 
hissetmemiz gerekiyor. Bununla bağlantılı olarak Parti Önderliği 
21. Yüzyıla girerken partileşme düzeyini yakalatmak istedi. 
Kadın gücü olarak tarih bilincinden kopuk olmamızdan dolayı, 
siyaseti ele alırken yüzeysel kalabiliyoruz. Örneğin; hemen 
hemen hiçbirimiz, parti ilanını bu düzeyde politikaya girmek 
olarak algılamadık. Bunu, örgütsel gelişim seyrimizin ulaştığı son 
nokta olarak düşündük ve kendimizi konumlandırmalarımız, 
yaşama bakış açımız onun üzerinden gelişti. Halbuki kadın partisi 
demek politikaya, mücadeleye girişin başlangıcı anlamını 
taşıyordu. Önderlik böyle bir anlam yükledi ve böyle bir misyonu 
bizim önümüze koydu, ama biz bu noktada bir başlangıç olarak 
değil de, sanki bir bitirme, bir zaferle, başarıyla sonuçlandırma 
olarak algıladık. Bu yüzden de yanılgılarımız bizi ters noktalara 
götürdü.  

Tüm dünya tarihsel aşamalarına baktığımızda; parti demek 
siyaset demektir. Kadın partisi de bu anlamda cinse dayalı 
politikaya girmeyi ifade ediyor. Parti Önderliği bunu; “Kadının 
kendine dayalı politikaya girmesi” olarak belirtiyor. Bizim, bu 
tespitler üzerinden kendi misyonumuzu belirleyerek, onun 
gerektirdiği örgütlenme boyutunu tartışmaya başlamaya 
koymamız gerekiyor. Çünkü bizim kadın partileşmesini ele 
alışımız yanılgılı oldu. Geçen yıldan beri yapılan tartışma ve 
yoğunlaşmalar belli ölçülerde bunu aştırdı ama hala yetersiz 
kaldığımız noktalar var. Bu yetersizlik kendisini yaşamın diğer 
boyutlarında da ortaya koyabiliyor.  

Egemenlikli sistemin binlerce yıldır yaşamın ve politikanın 
dışında bıraktığı kadını, politikaya koymak bile başlı başına bir 
anlam taşıyor. Bunun kendisi büyük bir kavga olayı. Kadın 
binlerce yıl siyasete malzeme yapılmıştır. Örneğin Ortaçağ’da 
saray entrikaları biçiminde politikaya girmiştir. İktidar olması bir 
takım dinsel ve kutsal kavramlarla yasaklanan kadın, oğlu veya 
evli olduğu erkek aracılığıyla iktidara gelmiştir. Bu, ortaçağ 
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açısından gelişen en üst aşamadır. Kapitalist sistem açısından ele 
aldığımızda, bir Teacher örneği, karikatür Çiller vb. imaj olarak 
kadın liderleri var, ama temsil ettiği gerçeklik iktidarla çok 
bağlantılı değil. Belli boyutlarıyla ortaçağ ve feodal döneme göre 
aşılan yönler olsa bile, burjuva sistemde iktidar anlamında kadına 
kazandırdığı çok farklı bir şey yok. Reel sosyalist deneyimi ele 
aldığımızda da aynı şeyi görüyoruz. Ancak değişen yönleri inkar 
etmemek de gerekiyor. Sosyalist ideolojinin ilk defa bir sistem 
olarak yaşamsallaşma durumu var. Bunu küçümsememek 
gerekiyor. Kadının da bu sistemde ortak olduğu yönler var, ancak 
kadın iradesinin iktidara ortak olması çok çok cılız, hemen hemen 
hiç olmuyor.  

PKK boyutunda ele aldığımızda; parti alternatif bir yaşam 
biçimi olarak ortaya çıktı. Parti Önderliği’nin kadını savaşa katma 
yaklaşımı var. Ama dikkat edilirse kadının parti içinde gelişim 
seyriyle bağlantılı bir gelişim düzeyi yakalansa da, 90’lı yılların 
ortalarına kadar Parti Önderliği’nin kadını yönetim düzeyinde 
direkt katma gibi bir yaklaşımı yok. Önce bir ideoloji geliştirme, 
bir alt yapı kazandırma, onunla kadının kendi rengini katabileceği 
sürece geldikten sonra kadını yönetime katma yaklaşımı var ve 
1995 bunun yaşamsallaşmaya başladığı süreçtir. Önderlik geçmiş 
tarihsel süreci, iktidar-kadın ilişkisini tahlil ettiği ve binlerce 
yıllık iktidar savaşımında kadının ne kadar tehlikeli bir duruma 
getirildiğini bildiği için bu konuya çok temkinli yaklaştı. Bununla 
birlikte adım adım politikaya katma gibi bir stratejik yaklaşımı ve 
bunun parti içinde gelişim süreçleri var. Biz bunu nasıl algıladık, 
nasıl girdik? Mesela 3. Kongreyi dışa açılım, kitleselleşme ve 
politikaya daha kapsamlı bir giriş olarak belirledik. Bizim bunu 
gerçekleştiremeyişimizin nedeni; hala dünyadaki siyasal 
gelişmeleri takip etmede, bunu kendi mücadelemizle 
bağlantılandırmada zayıf kalmamızla bağlantılı.  

‘95’le birlikte kadının giderek güç olması, adım adım 
örgütlendirilmesi geliştirildi. Bu temelde iktidara girdikçe 
yanılgılar ortaya çıktı. Ortaya çıkan yanılgılı yaklaşımlar hem 
kadını, hem partiyi zorladı. Fakat bu süreç ‘99’a kadar Parti 
Önderliği’nin denetiminde geliştiği için, Önderlik bunun olumlu-
olumsuz yönlerini ortaya çıkararak olumlusuna gelişme imkanı ve 
olumsuzu bertaraf etme gücünü gösterdiği için tehlikeler aşıldı. 
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Belki bu hem Önderliği, hem parti ortamını ve hem de kadının 
kendisini zorladı, ama çok farklı bir noktaya gitmedi. Ancak 
‘99’la birlikte partileşme düzeyini yanlış yorumlamamızdan 
kaynaklı, bunu güç-iktidar olgusuyla bağlantılandırıp ele 
alamayışımız özellikle kadın hareketi açımızdan çok tehlikeli bir 
konuma getirdi.  

Parti Önderliği, reel sosyalist sistemi çözümlerken, kaybediş 
nedeni olarak; “İdeoloji politika içinde eritildiği için, reel 
sosyalist sistem çöktü” belirlemesini yapıyor. İdeolojik 
yaklaşımın şekillendirdiği bir politik hattı değil, politikaya göre 
ideolojiyi ele alma, ideolojiyi politika içinde eritme bu sistemin 
çöküşünü getirdi. Bu nokta bizim açımızdan önemli. PKK 
zemininde doğan bir kadın hareketi olarak, bizim gelişim 
seyrimizin doğrultudan çıkmaması hem ulus, hem de insanlık 
adına bir kazanımdı. Bunun doğrultudan çıkması da bu kadar 
olumsuz anlamda etkili bir durum. Sadece ideolojik kalması 
anlamında değil, kendi ideolojisine denk bir politik çizginin 
tutturulması, doğru bir başlangıç yapılması açısından önemliydi. 
Ama biz bu noktada başlangıcı biraz ters yaptık. Belki bunun 
olumsuzu yaşayıp ondan olumlu dersler çıkarmak ve olumluyu 
daha köklü kazanmak anlamında bir olumluluğu, avantajı var. 
Bunları doğru ele almak ve çözümünü koymak, bizim dış 
dünyadaki gelişmeleri doğru algılamamızı da beraberinde 
getirecektir. Geçen yıldan beri bu biraz daha gelişerek bir rotaya 
girdi. Ben hiç yanılgı yok demiyorum, ama bakış açısında temel 
noktaları kazanma anlamında önemli bir gelişim sağlandı. Eğer 
21. Yüzyıl kadına dayalı partileşmenin geliştirileceği bir yüzyıl 
olacaksa, böyle bir başlangıç yapmak bizim açımızdan önemli. 
Başlangıcımızı böyle mücadeleli, çatışmalı bir zemine dayandırıp 
ondan doğmak gerçekten anlamlı ve köklü bir gelişim sağlayacak. 
Bunun için daha güçlü tartışmak, kendi gücüne daha fazla 
inanmak, politikaya girerken kendi özüne daha fazla güvenmek 
gerekiyor. Bu noktada belki yüzeysellikler, zayıflıklar, 
yetersizlikler var, ama köksüzlük yok. Kökleri daha da 
sağlamlaştırma ihtiyacı var. Bunun yanında bir zemin de 
geliştirildi. Bundan kaynaklı daha güvenli olmak gerekiyor. 
Tartışmak, bir başlangıcı, hareketliliği, canlanmayı, üretim yapma 
umudunu taşıyor.  
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PKK tarihinin başından itibaren, PKK’yi PKK yapan belli 
kahramanlıklar, şehadetler var. Parti tarihinde bir dönüm noktası 
olan 14 Temmuz’un ön günlerindeyiz. 14 Temmuz’un anlamını 
derinleştiren; o arkadaşların bütün siyasal gelişmeleri çok güçlü 
takip etmeleri ve bunda hem sistemin boyutunu, hem de parti 
boyutunu çok iyi görmeleriydi.PKK hareketinin ve sistemle 
çatışmasının anlamını, mücadelemize karşı sistemin belirlediği 
politikaları, bunun karşısında PKK’nin uygulaması gereken 
siyaseti, bunun ideoloji ile örgüt gücü ile bağlantısını, vb. 
hususları çok iyi değerlendirdikleri için, 14 Temmuz Direnişi o 
kadar büyük anlam kazandı. Yine o özle bağlantılı olduğu için, 30 
Haziran Eylemi büyük bir güç olarak ortaya çıkabildi. Yani Zilan 
arkadaş, eğer güncel siyasi gelişmeleri çok yönlü takip edebilme, 
yorumlama gücüne sahip olmasaydı, ne gelişmeleri bu kadar  
anlamlandırabilirdi, ne de onun eylem ve örgüt çizgisi ortaya 
çıkabilirdi. Parti Önderliği heval Zilan için şunu belirtiyordu; 
“sorun, onun askeri anlamda bir eylem yapması değil, o hangi 
çalışmada olsaydı, böyle bir patlamayı yaratırdı. Örgüt 
çalışmasına girseydi, örgütsel bir patlama yaratırdı; eğitim 
çalışmasına girseydi, bilinçsel bir patlama yaratırdı.” Sorun, 
ideolojiyi özümseme ve onun politik doğrultusunu ortaya 
koyabilmedir. Bununla bağlantılı olarak,  güncel gelişmeleri  sıkı 
sıkıya takip edebilme ve ondan sonuçlar çıkarabilmedir. Yine 
Avrupa’da Ronahi ve Berivan arkadaşların eylemi de, Avrupa’nın 
o dönemde partiye karşı yürüttüğü politikaları ve bunun yürütülüş 
biçimlerini algılama,  bunun tarihle, PKK ile, Önderlikle 
bağlantısı kurulmasaydı böylesi kahramanca bir eylem ortaya 
çıkamazdı.  

Bizim bundan sonraki gelişim seyrimizi de bu tarihsel 
mirasla bağlantılı olarak ele almamız gerekiyor. Özellikle 
halkın demokratik iradesini ortaya çıkaracak eylemselliklerle, 
her alanda kendi hakkını talep etmesi ve bunun eylem gücünü 
ortaya çıkarması gerekiyor. Bu, kadın açısından da geçerli. 
Parti ortamında bir taraftan erkek egemenlikli sisteme karşı 
mücadele ederken, diğer taraftan kadın partisi olarak savaşım 
vermek önemli. Bundan sonraki adımları atmada hedefe 
kilitlenmek gerekiyor. Kadın partileşmesi olarak bize biçilen 
misyona cevap olabilmek için, içinden geçilen sürecin tarihle 
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bağını kurmamız gerekiyor. Parti Önderliği; “Güncellik sıkı 
sıkıya tarihselliktir” diyor. Tarihi yorumlayamamak veya 
değerlendirememek, günceli de yorumlayamamayı getiriyor. 
Bu anlamda bizim bakış açımız genel olamaz. Kadın eksenli 
ideoloji ile değerlendirmek ve bu ideolojiyi hakim kılmak 
zorundayız. Bu anlamda Parti Önderliği’nin neden tarihi 
Neolitik dönemden başlattığını ve neden ısrarla bu süreci 
çözümleyip, bunu bizim gündemimize koyduğunu anlamamız 
gerekiyor. Kadın açısından yaşamın başladığı, bittiği ve yine 
kazanılacağı yer orası olduğu için o süreci yorumlamak bizim 
açımızdan önemli. Çünkü anaerkil süreç, kadın eksenli ideoloji 
ile yaşam bulan bir sistemdir. O sistemin yıkılışı da başka bir 
ideolojik sistemle oluyor. 

. Dünkü konuşmalarda bazı önemli tespitler yapıldı. Bir 
arkadaş alternatif olma gerekliliğinden, alternatif olunduğu 
ölçüde ancak güç olunabileceğinden bahsetti. Siyasette 
alternatif bir güç olabilmek için, en başta duyguda, düşüncede, 
ruhta alternatif olmak gerekiyor. Erkek egemenlikli sistem bu 
farkı yaratarak doğdu. Anaerkil dönemde kadının yarattığı bir 
duygu, düşünce gücü; kadının bir özü ve bunun yaşama 
damgasını vurma durumu vardı. Ne zaman ki buna alternatif 
bir duygu, düşünce ve ruh oluştu, o zaman onun üzerinden bir 
yapılanma ve bunu giderek ideolojik eksende bir sisteme 
kavuşturma durumu ortaya çıktı. O süreçleri incelerken, 
kendimizi, bir bilim adamı, sosyolog gibi ele alamayız. Bizim 
ondan farklı sonuçlar çıkarmamız gerekiyor. Kadın eksenli 
sistemin damgasını vurduğu, kendi özünde taşıdığı özellikler 
var. Bunlar bizim açımızdan ezberlenen ya da bilinen 
durumlar olarak kalmamalı. Bunun genelde erkek arkadaşlar 
tarafından algılanma durumu böyledir. Örneğin kadın, barış, 
demokrasi özdeşliği deniliyor, ama bunun söz düzeyinde 
kalması, anlamını yitirmesine neden oluyor. Kadının özünde 
çıkarsız, hesapsız üretime yaklaşımı, toplumun geneli için ve 
ortak bir paylaşım, ortak üretim ve ortak tüketim var. Çıkar ve 
hesap olmadığı için, yine birinin diğerinden üstünlüğü 
olmadığı için bir eşitsizlik durumu yok. Bu anlamda da, 
alternatif bir ruh olmayı gerektiren bir durum da yok. Fakat 
üretim biçimi değiştikçe, erkek üretim sahalarında farklı 



PJA III .KONFERANS TARTIŞMALARI 
 

 
 

57 
 

özellikler kazanmaya başladıkça bir yapılanma, farklı bir 
şekillenme de oldu. O ruhsal yapılanmadaki farklılık, düşünsel 
olarak kazanılan özellikler maddi zeminle bağlantılı olarak 
gelişti. Giderek farklı bir sistemin savaşımını getirdi. 
Farklılaşma, insanın insandan uzaklaşması biçiminde 
gerçekleşti ve o anlamda erkeğin insan özünden uzaklaşarak 
alternatif olma gerçeği var.  

Erkek sistemi buna dayalı ortaya çıkıyor. İnsanın özünden ne 
kadar uzaklaşıyorsa, o kadar farklılaşıyor. Farklılaştıkça alternatif 
olma durumu gelişiyor, bunun sistemini yaratıyor. Anaerkil 
dönemden sonra bir geçiş aşaması var; o süreçte üretim 
araçlarının el değiştirmesi, erkeğin üretime damgasını vurması 
belli bir hızda oluyor. Çok uzun bir süreci kapsamıyor. 2000 
yıllık bir dönemi kapsıyor. Tarım toplumlarında daha evrimsel 
iken, diğer toplumlarda daha devrimsel bir şekilde gelişiyor. 
Fakat o sürecin maddi yaşam koşullarının değişmesi çok uzun bir 
süreci almıyor. Ama onun ideolojik yapılanmasını, yani 
tanrıçalaşma kültürünü değiştirmek 2000 yıllık bir süreci 
kapsıyor. Bu anlamda erkek alternatif olmayı farklı boyutlarda 
erken sağlıyor, ama ideolojik boyutta o kadar erken sağlayamıyor. 
Çünkü kadının yarattığı ideoloji çok köklü olup, insanın özüyle, 
toprakla bağlantılı bir ideolojidir. Kökleri sağlam olduğu içih 
2000 yıllık bir boğuşma süreci, bir geçiş aşaması yaşanıyor. 
Kadının tanrıçalaşma gerçeğini yitirmesi, kaybettiği nokta oluyor. 
Ne zaman erkek, tanrıça yerine tanrıyı koyuyor, bir bütün sistem 
o zaman çöküyor. Buradan ideoloji-politika bağını kurmak 
gerekiyor. Erkek kendi sistemini ne zaman kalıcılaştırdı, ne 
zaman kökleştirdi? Erkek tanrı kavramını yani ideolojiyi 
yarattıktan sonra, sistemini kalıcılaştırdı. Çünkü onun sistemini 
yaratmak, kökleştirmek daha kolay. Bunun birbiriyle bağlantılı 
geçen süreçleri; maddi yaşam zemininden kaynaklı düşüncede, 
duyguda farklılaşma ve giderek bunun bilinç kazanmasıyla 
birlikte ideolojik bir sisteme kavuşarak, sistem gerçeğini açığa 
çıkartmasıdır. Köleci dönemin güçlü imparatorluklara sahne 
olması, devletin, ordunun orada başlaması bununla bağlantılıdır. 
Erkek egemenlikli ideoloji giderek gelişiyor ve kendi sistemini 
kuruyor. Kadının ilkel bir düzeyde de, olsa anaerkil sistemde 
maddi zeminden kaynaklı düşünsel bir güç kazanarak kendi 
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sistemini yarattığı gibi, erkekte de sistemini kurma böyle 
gelişiyor. Fakat toplumsal aşamanın başlangıcında olduğu için 
kadında çok köklü değil, ilkellik var. 

 Köleci dönemle birlikte insan düşüncesi gelişiyor. Feodal 
dönemde sistemi oturtmada daha farklı bir özellik var. 
Yahudilikten başlayarak, giderek tanrıçalaşma kültürünün ortadan 
kalkması, erkek egemenlikli sistemin simgesi olan tanrının onun 
yerine oturması ve tanrı kavramının da kutsal, dokunulmaz 
kılınması o sistemi kendi deyimiyle ölümsüz kılıyor. Ölümsüz 
olmasa da, binlerce yıl sürecek bir sistem ortaya çıkıyor. Bu 
bizim açımızdan önemli. Çünkü hala devam eden erkek 
egemenlikli sistemdir.  

Geçiş aşaması denildi. Belli yönleriyle o döneme benzetebiliriz. 
Anaerkil dönemden ataerkil sisteme geçiş, binlerce yılı aldı. 
Çünkü kurumlaşan bir sistem vardı. Bundan hareketle binlerce 
yıllık süren ve kurumlaşan egemen kültürü yıkmak da kolay 
değil. O kadar uzun sürmese de, bu da bir geçiş aşamasını 
gerektirir. Artık insanlığın gelişim seyri farklı; üretim araçlarının 
gelişimi, bunun yaşama yansıma düzeyi farklı. Oldukça zorlu bir 
süreç olacak ve bunu en başta bizim kadın olarak hissetmemiz 
gerekiyor. Başarmak için bu geçiş aşamasının zorluğunu bilince 
çıkarmak ve bunu göğüslemek gerekiyor. Örneğin reel 
sosyalizmin yıkılışından sonraki 10 yıllık süreç değerlendirildi. 
Parti Önderliği yıkılış gerekçesini, ideoloji ve politika yaklaşımını 
önemli bir neden olarak koyuyor. Yıkılışından günümüze kadar 
bir boğuşma süreci yaşandı. Hala hangi gücün ve düşüncenin 
hükmedeceği tam netleşmemiş. Bu yönlü ipuçları, zaman zaman 
öne çıkan güçler var, ama tam olarak bir hakimiyet kurma 
gerçekleşmedi. Bunu da biraz önce ortaya koyduğumuz o tarihsel 
aşamalarla ele almamız gerekiyor. Sosyalist sistem yıkıldığında, 
kapitalist sistemin en fazla yaygarasını kopardığı ve 
propagandasını yaptığı şey, sosyalist ideolojinin çöktüğü ve 
burjuva ideolojisinin tek hakim ve ölümsüz ideoloji olduğu idi. 
Bir anlamda da insanı maddi koşullar dışında farklı bir yaşam 
arayışına hapsetti ve bitirdi. Bu sistem, bu yaşam tarzı ve bunun 
dışında bir yaşam düşüncesinin insanda gelişmesine izin 
verilmedi. İnsan düşünceyle varoldu, hayvanlaşmadan çıktı. 
Kapitalist sistem insanı insanlığından uzaklaştırıp hayvanlaşmaya 
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yakınlaştırdığında varolabildi. Bunun için kendisini devam 
ettireceği zemin de ancak insanlığın hayvanlaşmaya yakınlaştığı 
zemin olabilir. İnsan düşünce ve ideolojiyle kendisini donatıp 
yaşamsallaştırdığında, kapitalist sistemin bitişi gerçekleşecektir. 
O yüzden kapitalist sistem, reel sosyalist sistemin bitişinde en 
başta ideolojiyi mahkum etti.  
İki buçuk yıldır uluslar arası komployu tartışıyoruz. ABD’nin 

mesajında partiye ilk sorduğu soru; “İdeolojinizden vazgeçiyor 
musunuz?” Askeri gücümüzü, halkı örgütleme düzeyimizi değil, 
tek ve ilk sorduğu soru budur. Alternatif olmak, öncelikle 
ideolojide alternatif olmayı getirir. Eğer ideoloji ve düşüncede 
alternatif olunursa, o sistem içinde belki yıllarca güçsüz 
kalınabilir, ama o sistemin tükenişini, yok oluşunu kendinde 
taşıyan bir öz olarak her zaman var olunur. Düşünsel olarak erime 
ya da aynılaşma veya her şeyi olduğu gibi kabul etme, o hareketin 
bitişi demektir ve böylesi bir durumu yaşayan bir sistem zaten 
tehlike olmaktan çıkar. Reel sosyalist sistem ne zamanki yaşam 
ve zenginlik ölçülerini yitirerek kapitalist sistemle benzeşti, 
binlerce insan kapitalist sistemin ürünlerine özendi, o zaman 
kapitalist sistem için alternatif olma gücünü yitirdi ve tehlike 
olmaktan çıktı. Sosyalist sistemi kapitalist sistemden ayıran 
düşünce, ideoloji ve ruhta aynılaşma yaşandı. II. Dünya 
Savaşı’nda belki Stalin’i birçok konuda eleştiriyoruz ama o ruh 
olmasaydı, o kadar kapsamlı bir direniş yaşanmazdı. 
Emperyalizmin bize dayattığı savaşta da böylesi bir gerçeklik var. 
Parti Önderliği bir değerlendirmesinde; “Ben ilkelliği her zaman 
kötü görmüyorum, uygarlığı da hiçbir zaman olduğu gibi 
sevmiyorum. İlkellik benim için daha anlamlı, çünkü ilkellikte 
insanlığın özü var” diyor. Aslında “ilkel” demek “ilk el” demek; 
yani “ilk”i ve “el”le üretilen ilk şeyi ifade ediyor. O yüzden de 
insan özüne en yakın ve doğayla en iç içe olandır. Bunun için 
Parti Önderliği kötü değildir diyor. Savaşı bundan uzaklaşma 
veya uzaklaşmama anlamında, bununla bağlantılı ele almak 
gerekiyor. Mevcut sistem de hala bunun üzerinden kavga 
yürütüyor. Kapitalist ideoloji insanlığa bir şey verecek bir ideoloji 
değil; insanlığın bitişini getiren ve derinleştiren bir ideoloji 
olduğu için ondan çok farklı bir şey beklemek mümkün değil. 
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Sosyalist sistem de sosyalist ideolojinin özünden uzaklaştığı için 
bir şey üretemiyor.  

Neden bize karşı uluslararası bir komplo gelişti? Çünkü biz, 
hem hala sosyalist ideolojinin üreten, canlı, hareketli olan yönünü 
ifade ediyoruz, hem de Ortadoğu zemininden çıkan bir hareketiz. 
YDD’nin özellikle SSCB’nin yıkılışından sonra  kavgasını en 
fazla Ortadoğu zemininde geliştirmesi tarihle bağlantılı. Çünkü 
Ortadoğu insanlığın gelişiminden bugüne kadar hep büyük 
ideolojilerin doğuşuna sahne olmuştur. Bugün dünyaya damgasını 
vuran 3 büyük din ve her üçünün de temelini oluşturan Zerdüştlük 
buradan doğmuştur. Yine büyük yaşam arayışıyla bağlantılı 
olarak, ideolojik üretim ve ideolojik gelişme buradan çıktı. YDD 
ise insanda ütopyayı, ideolojiyi yok etme iddiasıyla ortaya çıktı 
ve bunu yapmaya çalıştı. En fazla Ortadoğu’ya yönelmesi de 
Ortadoğu’nun bu tarihsel misyonuyla bağlantılı ve anlamlıdır. 
Düşüncede alternatif olma iktidarda alternatif olmayı getirir ve 
eğer düşüncede alternatif olmayı tüketmek istiyorsan, önce 
ideolojinin, hayallerin doğduğu topraklarda bu savaşı vereceksin 
ve orada nüve biçiminde de kalsa onu yok edeceksin ki, sistem 
tam ölümsüzlüğünü, yenilmezliğini ilan etsin. Ancak bu on yıllık 
süreçte YDD kendisini tam anlamıyla hiçbir alanda oturtamadı. 
Örneğin Yugoslavya açısından belli şeyleri elde etti, yine başka 
yerlerde en azından istediği biçimde bir doğrultuya çekti veya 
özünden tamamen boşalttı ama Ortadoğu’da bunu bir bütün 
yapamadı. Parti Önderliği; “Ortadoğu’da farklı bir güç var, 
coğrafyasından, toprağından ve tarihinden kaynaklı. Tabii salt 
maddi toprak anlamında değil tarihle bağlantılıdır.” diye 
belirtiyordu. O güç nedir? O güç PKK’yi, onun da içinde kadın 
hareketini açığa çıkaran özdür. Ve partinin bunu keşfedip, bunun 
üzerinden Kürt halkının ulusal demokratik hareketini 
geliştirmesidir. Uluslararası komplo da bu temelde ortaya çıktı; 
hâlâ o topraklar üzerinde kalıp, o tarihin başlangıcındaki iddiayı 
koruyarak, onun savaşımını veren bir hareketin kendisini bu denli 
güçlü ayakta tutmasından ve sistem karşısında alternatif olma 
iddiasını korunmasından kaynaklı geliştirilen uluslararası komplo, 
‘96’dan itibaren, ideolojik merkez olduğu için özellikle Parti 
Önderliği’ne kilitlendi. Sisteme karşı alternatif olma potansiyelini 
sürekli taşıyan güç Önderlikti. Hem Koordinasyonun, hem de 
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merkezin raporlarında, bu 10 yıllık süre içinde verilen kavganın 
belli sonuçları ortaya çıkardığı işlenmiş.  

Bu anlamda erkek egemenlikli sistem elbette ki bütün bu 
sonuçları yeniden değerlendirerek, buna göre kendisini yaşamsal 
kılacak yeni politikalar belirlemeye gidiyor. Özellikle sistemin 
değişik ilkelerindeki arayışlar da bununla bağlantılı olarak 
gelişiyor. Amerika’nın kendi içinde bir seçimle politikalarında 
bazı değişikliklere gitmesi, Rusya’nın yeniden kendisini 
yapılandırması ve insanlığın gidişatında söz sahibi olma 
istemindeki çabası bu anlamda belirtilebilir. Elbette bunun bize 
yansıyan boyutlarını ve bizim kadın olarak rolümüzün ne olması 
gerektiğini tartışmamız gerekiyor. Belirtileri olsa da bu gücün 
tamamıyla hakim olması söz konusu değil. Ortadoğu yaklaşık 200 
yıldır belirleyici olan politikaların merkezine oturduğu için, 
burası düzelmeden bir şey yapılamıyor. Bu yüzden Irak sorunu ön 
plana çıkıyor. Ortadoğu’ya sistemin kendisini oturtması, 
devamını sağlayabilmesi biraz da Irak sorununa düğümlenmiş 
durumda. Çünkü Irak hala bir direniş odağını temsil ediyor. 
Ortadoğu’nun genel tablosuna bakıldığında Filistin-İsrail ve Kürt 
sorununda Irak’la bağlantılı bir çözümsüzlük var. Türkiye’nin 
birinci dünya savaşımından beri Ortadoğu’da oturtulan sınırlarla 
ve yürütülen politikalarla bağlantısı var. Çünkü bunun üzerine 
oturan çıkarları var.  

Sistemin Ortadoğu üzerinden geliştirip büyüttüğü çıkarları var. 
Bu alandaki sistemin üreticisi bizzat Avrupa’nın kendisi ve bir 
yandan sistemin devam etmesi noktasında bir savaşım verilirken, 
bir yandan da artık değişim ve dönüşümün zorunluluğunu diğer 
egemen güçler gibi Avrupa’nın da kavraması söz konusu. Aslında 
Avrupa açısından net bir durum olmamakla birlikte, ikili bir 
durum ortaya çıkıyor; özellikle Almanya’nın ve Fransa’nın 
politikasında bu kendisini gösteriyor. Fransa’nın ki daha çok 
Irak’a verilen destekle ortaya çıktı ve ABD’den farklı bir çizgi 
izledi. Almanya’nın ise İran’la birlikte geliştirdiği ve buna 
bahardan beri Rusya’nın da ortak olduğu bir ittifak var. Bu 
ittifakla Ortadoğu’daki statükoyu korumaya yönelik belli bir 
politika yürütüldü. Ancak, Ortadoğu’daki statüko, her ne kadar 
belli devletlerin -Almanya, Fransa ve Ortadoğu’da da İran, Suriye 
gibi- yaşaması için gerekliyse, değişmesi de bir o kadar gerekli. 
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Bir arkadaş Suriye’nin değişmekten, yok olmaktan korktuğunu 
söyledi. Doğru, ama değişmemek de yok olmayı getirecektir. Bu 
nedenle aslında bu devletlerin de çok belirginleşmiş politikaları 
yok ve bu durum partiyle olan ilişkilere de yansıyor. Bir dönem 
tümden ilişkiyi kesen, stratejik değişimden dolayı partiyi kabul 
etmeyen bir yaklaşım hakim olurken; bir dönem sonra, ortaya 
çıkan farklı siyasal gelişmelerle partinin önemi artıyor ve bu defa 
da partiyle ilişkilenmeyi isteyen bir yaklaşım ortaya çıkıyor. 
Birçok devlet açısından bu değişkenlik hala devam ediyor. Bazı 
temel konularda tam bir belirginlik ve net olma durumu yok. Her 
devlet kendi çıkarını korumak gibi bir amaç güdüyor.  

Bu süreç değişim- dönüşümü zorunlu kılan bir süreç ve hem 
değişim zorunluluğu hem de kendini koruma kaygısı var. Dış 
mücadeleye de açık bir zemin olduğu için bu çelişkiler daha da 
karmaşık hale geliyor. ABD’nin, Avrupa’nın ve diğer ülkelerin 
her birinin  kendi çıkarları doğrultusunda farklı müdahaleler 
geliştirmeleri bu coğrafyayı hareketli ve çelişkiyi de daha 
derinlikli kılıyor. Bunun için de parti olarak, ne Ortadoğu’da belli 
bir statükoyu demokratikleşmeye gelmeme gibi gericilik 
temelinde koruyan devletlerin piyonu olmaya, ne de onların 
Türkiye karşıtlığını besleyen veya onunla bütünleşen konuma 
gelmemeye dikkat ederek, bağımsız politika doğrultusunu 
korumayı esas almak gerekiyor.  

Birçok devletin müdahale ettiği bir saha olduğu için sürekli 
uyanık olmayı; bunun için hem kendi özünü korumayı, hem de 
varlığını sürdürecek politik esnekliği ortaya koymayı gerektiriyor. 
Bu da bizim açımızdan önemli. Biz katı ideolojik kalıplarda 
kalarak,  bazı ilişkileri geliştirmeyi, bazılarını geliştirmemeyi 
seçemeyiz. Bu anlamda çok fazla bir lüksümüz olamaz. Bu yönlü 
bir esnekliği yakalamak zorundayız. Herkese kendi ideolojik 
doğrultumuzu dayatan, ona denk bir politikayı izlememiz 
gerekiyor. Örneğin; İran’la ilişkilenirken, İran’ın geçen yıldan 
beri bize dayattığı kimliksizleştirme, tamamen kendisine bağlı, 
YNK gibi piyon bir hareket konumuna getirme yaklaşımına 
dikkat etmek gerekiyor. Bu devletlerle ilişkilenirken kendi özünü 
koruma anlamında bir politikayı izlemek önemli. Aynı zamanda 
da ilişkilenmelerde süreci geliştirecek yön varsa onu ortaya 
koymak da gerekiyor. Örneğin bizim İran’ı da, Suriye’yi de 
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demokratikleştirme gibi bir sorunumuz var. Asıl gelişmeyi 
hızlandıracak olan nokta burasıdır. Çünkü Ortadoğu’daki sorunlar 
çözümsüz bırakılıyor. Bunu çözümsüz kılan temel nokta 
Ortadoğu’da halkların iradesinin gelişmemesi ve demokratik 
iradenin ortaya çıkmamasıdır. Bu nedenle politika yürütürken 
bunu açığa çıkarma gibi bir görevimiz var. Çünkü tarihten bu 
yana, özellikle son iki yüzyıla baktığımızda Ortadoğu’da oynanan 
oyunları boşa çıkarmanın köklü bir aracıdır bu. Bizim böylesi bir 
zeminde siyaset yaparken, bütün ülkelerin politik zeminlerini, 
müdahalelerini çözmek, tahlil etmek, boşa çıkarmak kadar halkın 
iradesini ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bu tüm alanlar için 
geçerli. Kürt sorunu Ortadoğu’da çözümlenmemiş bir sorun 
olarak kaldığı için, en dinamik sorun olma özelliğini de taşıyor. 
En dinamik ve en canlı bir olgu. Bunun için çelişkiyi sürekli canlı 
tutan bir olgu. Bu konuda avantajlarımız var. Ortadoğu’yu 
değerlendirdiğimizde, durumları çözebilecek güçlü bir ülkenin 
olmadığını çok açık görmekteyiz. İran statükoyla-değişim-
dönüşüm arasında sıkışmış bir ülke durumda. Reformcular ve 
Gericiler var. Bu güçlerde ise; sistem karşısında kendisini koruma 
ve ideolojiye sıkı sıkıya sarılmadan kaynaklı dogmatik 
yaklaşımlar var. Suriye’de Esad’ın ölümüyle iktidar değişikliği 
oldu ancak orada da sistemin kendi içinde zayıflıkları sözkonusu. 
Irak’ın durumu ise ortada. Bu anlamda bir bütün olarak ön plana 
çıkan temel dinamik Kürt sorunu oluyor. Bu, Türkiye açısından 
çok daha geçerli.  

Geçen yüzyılın başlarında sahip olduğumuz birçok dezavantaj 
vardı. En başta ulus olarak örgütlü olmama, sistem ve öncü sahibi 
olmama yine bilinç düzeyinin çok geri olması gibi bir 
gerçekliğimiz vardı. Bundan dolayı yüzyılın başında ortaya çıkan 
yapılanmanın çok dışında kaldık. Herkes tarafından politikaya 
alet edilip kullanılan, isyan ettirilip bastırılan, katledilen bir halk 
durumunda kaldık. Ve tükenme noktasına getirildik. Yeni 
yüzyılın başlangıcındayız. Belirttiğimiz diğer yüzyılın başındaki 
olumsuzlukların ortadan kalkma durumu var. Gelişen ulusal 
bilinçle, ulusal demokratik devrim gerçekleştirildi. Güçlü bir 
Önderlik var. Yine güçlü bir mücadele mirası var. Ama halk 
olarak hala çözümlenmemiş konumda olan bir sorunumuz var. Bu 
anlamda Ortadoğu’da en dinamik potansiyel oluyoruz. Bunu 
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kullanarak, değişim-dönüşüm yaratmak ve Ortadoğu’da 
politikaları boşa çıkartmak gibi tarihi bir misyonumuz var. Pratik 
olarak bu rolün, uluslar arası komplodan sonra çok belirgin ortaya 
çıkmaması, güçlü mevzilerin alınmaması, örgütün nereye 
gideceğinin belli olmaması uluslararası komployu belli bir 
doğrultuya kavuşturmakla daha kaba ve saldırgan konumda tuttu. 
Komplocu güçlerin PKK dağılacak, PKK’deki öncülük misyonu 
ortadan kalkacak, farklı bir Önderlik ortaya çıkacak şeklinde 
saldırıları gelişti. Egemen güçler gündemimize bunu böyle koydu. 
Bunun karşısında örgüt ancak bir buçuk yıllık süre içerisinde, 
Önderliğin konumunu tartışmalık konumdan çıkarabildi. Tüm bu 
beklentileri boşa çıkardı. Örgüt, örgüt olma gücünü hala koruyor. 
Zayıflıkları, yetersizlikleri ayrı bir konu. Bir bütün sistem içinde 
alternatif yaşam ve ideolojik güç olma durumunu koruyor. Partiye 
yönelik saldırılar da, politikalar da buna denk değişecek. Parti 
olarak belirttiğim boyutta bir güçlenme ve Ortadoğu’nun kritik 
bir coğrafyasında mevzi tutma var. Parti bu konuda sağlam bir 
mevzilenmeye geçti. Şu anda Ortadoğu’da dengeleri alt-üst eden 
askeri bir mevzilenmeye sahibiz. PKK olarak, böyle bir güce 
sahip olduğu için hesaba katılmak zorunda ama bir o kadar da 
sisteme ters olduğu için hesaba katılmak istenmemekte. Bunun 
çelişkisini sistem de kendi içinde yaşıyor. Mesela ABD, 
Türkiye’nin temel bir ittifakıdır ama temel çelişkilerden bir tanesi 
bizim üzerimizden gelişiyor. Sistemin kendi arasında çelişkili 
olma durumu Önderliğin esaret koşullarından tutalım günümüze 
kadar bizim üzerimizden gelişiyor. Gerçekten çözümlenmediği 
sürece, dünyanın genelini etkileyen bir konuma gelmiş. Çünkü 
kendisini o kadar örgütlemiş, yaymış, ideolojik güç kazanmış bir 
konumda. İdeolojik güçle gittiği her yerde örgütlü güç yaratıyor. 
Avrupa’da da olsa binleri ayağa kaldırabilecek bir sistemi var. 
Her zeminde, sadece Ortadoğu’da değil, bütün sistemi zorlayacak 
bir güce ulaşmıştır. Sistem bunu hesaba katmak zorunda. Ya 
imhayı, inkarı dayatacak, bunun da sisteme çok fazla zararı var. 
Ki bu denenmiş, iflas etmiş bir politika. Sistem bundan da bir 
sonuç çıkmayacağını biliyor. Yenisini kabul etmek te sistemin 
statükosunu zorluyor. Türkiye’yi, Avrupa’yı, Ortadoğu’yu çok 
zorluyor. Çünkü çıkarlarından vazgeçmek istemiyor. Böyle bir 
çıkmaz durum var. Bunu çıkmaz kılan, Parti Önderliği’nin yeni 
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stratejisi oldu. Tüm bu çözümsüzlüğün çözümünü ifade eden bir 
yaklaşım ortaya koydu. Bunun giderek yaşam zemini bulma 
durumu var. Çünkü insanlığın sorunlarına çok fazlasıyla cevap 
oluyor. Sadece Kürt sorununa değil, insanlığın içinde bulunduğu 
soruna çözüm oluyor. Parti Önderliği’nin savunmasının 
başlangıcında Demokrasi’yi bu kadar işlemesi bundandır. İnsanlık 
öyle bir konuma geldi ki, ya kendisini öyle bir konuma getirip, 
çözümsüzlük derinleşecek ya da bu noktadan bir çözüm 
çıkacaktır. Çözümsüzlüğün olduğu yerde çözüm çıkması daha 
yüksek. Böyle bir aşamada Parti Önderliği bu stratejiyi açıkladığı 
için, hem tüm dünyada, hem de Ortadoğu’da zemin bulan bir 
stratejik bakış açısı oluştu. Bu sistemi tehdit eden bir durum. 
Çünkü mücadeleden vazgeçen bir yaklaşım değil. İdeolojik 
özünden vazgeçmiyor, kendi özünü politik esneklikten tavizsiz 
pratiğe geçirmek istiyor. İnsanı bu temelde bilinçlendirip, 
örgütleyen bir strateji. Sistem bunun farkında. Clinton’un ‘99’da 
gelip, bu ideolojinin bazı şeylerine sahip çıkması bundandır. 
Önderlik şunu demişti; “dünyada beni öldürüp mezara 
koyuyorlar ama benim belirttiklerime de sahip çıkıyorlar.” Sahip 
çıkılması, tehlikesinden kaynaklanıyor. Ona sahip çıkıp, özünden 
boşaltacak, yozlaştıracak, düşünsel alternatif olmayı ortadan 
kaldıracak ve kendi içinde eritip, benzeştirecek. Böyle bir 
tehlikeden geçiyoruz. Bu nedenle stratejiyi yaşamsal kılmanın 
tüm yollarını bulmak ve ideolojiden ödün vermemek çok 
önemlidir. Bunun mücadelesinin en çok yoğunlaştığı alan 
Ortadoğu, onun içinde Türkiye’de Kürt sorunu en içinden 
çıkılmaz hale getirildi. Bu Türkiye toplumunu da çok etkiledi ve 
her anlamda Türkiye’de kaynayan kazan konumunu ortaya 
çıkardı. 15 yıldır kendini rantla yaratıyor. ‘93’le birlikte bu 
giderek derinleşti. Bunun sisteme zararı oldu. Potansiyel olarak 
değişime-dönüşüme en mecbur, en yakın ama bunun en zorlu 
olacağı bir sahadır. Bazı adımlar atılmak isteniyor, güç 
odaklarının çıkarları buna izin vermiyor. Sisteme hızlı giriş 
yapıyor. İMF’nin en son 1,5 milyon dolarlık yardımı vermekten 
vazgeçmesinin anlamı sadece ekonomik değil. Banka 
kapatılmadı, ekonomik paket yerine getirilmedi. Sistemin 
yapması gereken siyasi reformlar var. Türkiye’de belli bir kesim 
de bunun farkında. Sermayenin temsili bile bunu en radikal bir 
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şekilde dile getiriyor. Herkes demokrasiyi dile getiriyor. 
Önderliğin başlattığı süreç, bu tartışmayı daha fazla hızlandırdı. 
Sistemin objektif olarak buna ne kadar gücü var? Ki yok. Öz 
olarak bundan çok uzaklaşmış. Demokrasiye çok uzak ve bunu 
engelleyen iç sebepler var. Böyle bir süreçte yeni stratejimiz, 
Cumhuriyeti demokratikleştirmek istiyor. Bunun temel gücü PKK 
var. PKK Türkiye zemininde demokratik mücadele veriyor. 
Onların kendileri de ifade ediyordu, savaşın durduğu bir süreç 
aslında çok yönlü adım atılacağı bir süreç ama buna devlet 
yanaşmıyor, bu bir kayıptır. Önderlik de çok farklı boyutlarda 
daha önceki görüşme notlarında dile getirdi. ‘Neden kayıp oldu, 
neden gecikmeli oldu’ bunu da biz bütün arkadaşların hazır 
olduğu bir ortamda iki yıldır tartışıyoruz. Ancak geçen yıl ki 
örgüt içi mücadele, bu anlamda yaşanan sorunlar tabi bunu 
geciktirdi. Bizim açımızdan başlangıçta koyduğumuz yönler 
vardı. Bu süreci en fazla hızlandıracak temel dinamik kadındı. 
Kadının da yaşadığı o durum çok fazlasıyla geciktirdi, kayıp 
denilecek bir süreçti. Artık giderek bu durumdan çıkıp 
pratikleşmeyi yaşayacağımız bir süreç. Yani politikaya girişte 
temelden bununla bağlantılı. Bu yüzden önemli.  

Biz politikaya kadının girişini soyut kavramlar olarak 
tartışmıyoruz. İşte, kadın bilinçleniyor, örgütleniyor, büyüdükçe 
kendi kendisi politikaya giriyor, etkili oluyor. İşte biz burada 
duruyoruz, politik gücüz tabi olmuyor. Biraz öyle algılanan bir 
mantık zaman zaman çıkıyor. Bir zeminde, bir atmosferde 
politikayı belirlemek veya etkin bir güç olmak istiyorsak, biz o 
zeminde örgütlü güç olmak durumundayız. Örgüt yaratmak 
zorundayız, biz bunu yaratamadık. Türkiye zemininde hem genel 
PKK olarak, hem de kadın partisi olarak örgütleme zeminimiz 
zayıf kaldı, oraya çok fazla akamadık, stratejik değişim-dönüşüm 
paralelinde bir akışkanlık yakalanamadı. Bu önemli. Partinin bu 
konuda geçen yıldan beri başlattığı tartışmalar var. Özellikle, II. 
meclis toplantısı’ndan sonra bu dönemi hızlandırmak gerektiği, 
bunu giderek planlamaya kavuşturmak gerektiği ortaya konuldu. 
Öncesinde de tartışmalar vardı. Fakat örgütsel sorunlar buna 
zemin sunmuyordu. Ama özellikle II. meclis toplantısından sonra 
atılan adımlar da var, tartışma düzeyinin daha da kapsamlılaşması 
var. Bu konuda halen de çok büyük yetersizlikler var. Bu konuda 
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‘demokrasiye, barışa, öz olarak en yakın olan kadındır’ diyorsak, 
bizim bu konuda sorumluluğumuzu daha güçlü yerine getirme 
sorumluluğumuz var. Türkiye’deki süreci ilerletmek ne  ile 
mümkün, örgüt olmak ne ile mümkün, ideolojik güçlenme ne ile 
mümkün, tabi bütün bunları daha kapsamlı tartışmamız önemli. 
Çünkü çözüm biraz buralarda yatıyor. Biz ‘erkek egemenlikli 
sistemin en üst kurumlaşması’ diyoruz. Emperyalist sistemin 
Ortadoğu’ya müdahalesini kadın olarak boşa çıkarmak istiyoruz. 
Somut olarak, bu politikayı, bu siyaseti boşa çıkarmak istiyoruz. 
Sistemin Ortadoğu’daki şiddete dayalı olsun, kendi ideolojisini 
benimsetmesine dayalı olsun, farklı farklı yöntemlerle oturtacağı 
politikaları boşa çıkarmak istiyoruz. Kadro olarak bunu nasıl boşa 
çıkarabiliriz? Salt bunu burada tartışmakla, ideolojik olarak çok 
üst düzeyde bir yoğunlaşmayı sağlamakla veya özde alternatif 
olmakla, ruhta-duyguda alternatifi taşımakla yetmiyor. Direk 
somut bir etkide bulunmak gerekiyor. Somut etkide bulunmak ne 
demek? Sistemi zorlamaktır, bunun için de örgüt olmak 
gerekiyor. Biz geçen yıldan bu yana, 7. Kongre’den sonraki 
süreçte Türkiye’ye biraz kadro aktarabilseydik, somut ele alırsak 
orada bir örgüt düzeyi yakalayabilseydik, kültür sahasında, 
HADEP sahasında, kadının bütün çalışma sahasında bir savaş 
gündeme geldiğinde biz milyonları ayağa kaldırma gücüne sahip 
olabilirdik, bu bizim örgüt gücümüzdür.  

Politikada hazırlık sürecimiz ne kadar? Hazırlığımız güçlü ise, 
her anlamda hazırlık; düşünsel, örgütsel her boyutta hazırlığımız 
güçlü ise, önümüzdeki süreç ortaya çıkacak politikaya etki etme 
gücümüz de o kadar fazla olacaktır. Örneğin, biz şu anki 
durumumuzu ele alalım; HADEP’te yaşanan sorunlar var, kadın 
kolları var. İstanbul Kadın kolları sistemin en fazla yoğunlaştığı, 
en fazla liberalleştirdiği çalışma tarzına sahip. Çünkü kendi 
önünde bir alternatif olma durumunu barındıran bir çalışma yok. 
Oraya ruh ve zenginlik katan kadındır, çok canlı gençlik ve kadın. 
Son gelen bilgilere göre o çalışmayı liberalleştirme yaklaşımı var. 
Bir arkadaş belirtti; sistemin yok etmesine gerek yok, bizim 
kurumlaşmamız kendi kendini tasfiye ediyor. Çok doğru. Biz şu 
ana kadar çok farklı müdahaleler yapmak durumundaydık. Ancak 
gündemimizde olmadığı için yapamadık. Baştada koydum, bizim 
uğraştığımız sorunlar çok farklıydı. ‘99’la birlikte, Önderliğin 
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stratejik değişim-dönüşüm başlatmasıyla birlikte bizim 
hazırlıklarımızın olması gerekiyordu. Çünkü Başkan bizi çok 
önceden uyarmıştı, belli boyutlarda uyarılar vardı. Hazırlıklar 
nasıl olmalı, örgüt bilicinde netleşmeyen kadroyu sen nereye 
göndereceksin, hangi zemine sen müdahale olarak 
göndereceksin? Örgütsel sorunlarımızda da tartışacağız, çok 
kapsamlı tartışmak gerekecek. Daha bir aradayız, ortak bir 
çalışma yürütürken, örgütsel bir mantığımız yok. Nereye 
göndereceksin? Yani hangi çalışmayı yürütecek? Hala işin gerçek 
boyutundan ziyade zaman zaman işin dedikodusundan çıkmayan 
bir tartışma düzeyini yürüten bir kadro, nereye giderecek, ne 
yapacak, gidip kime neyi öğretecek? Gidip hangi kitleye öncülük 
yapacak? Böyle olmuyor tabi. Biz niye müdahale edemiyoruz, 
niye yapamıyoruz? Bazılarının yorumladığı gibi; ‘örgüt tutucu 
yaklaşıyor, işte niye göndermiyor,’ tarzında değil. Onlarca yıl 
eğittiğimiz kadroya böyle harcama temelinde ‘git’, diyemeyiz. 
Onu eğitip, hazırladıktan sonra göndermek gerekiyor ve şimdi 
ona gelişte bir tempo sorunu, ağırlığı  yaşanıyor. Konsey 
raporunda da geçti; Başkan’ın bir sözüyle ifade ediliyordu. 
“Hedef ne kadar büyük ise, çaba o kadar büyük olur.” 
Bazılarımızın hedefleri daha mangadan, bazılarımızın takımdan, 
bazılarımızın karargahtan, bazılarımızın bulunduğu Güney 
sahasından çıkmamış. Nereye gideceğiz, ne yapacağız? Müdahale 
etmek bununla çok bağlantılı. Giden arkadaşlardan haber geliyor, 
kimisi kendisini kaybetmiş, kimisi gitmiş oturmuş, akrabasının 
evinden çıkmamış. Biz milyonlarca insan içerisinde hangi 
arkadaş, hangi evde kalıyor araştıracağız, müneccim gibi 
perspektif sunacağız ve o da çalışma yapacak. Çalışma sahasına 
kavuşmuş, güç almış, süreci bilen ve iş yapacak bir kadrodur ama 
senden bekliyor. Böyle bir kadro göndermenin anlamı yok. Böyle 
bir kadro gidip orada milyonları değil, iki insanı örgütleyemez, 
evden çıkmamış. Kimisi gitmiş girmiş, oranın sorunları çok ağır 
olduğu için altında eziliyor. Şimdi bir iki yıl daha böyle yaşamak 
bizi yozlaştırır. Bizim bu süreci hızlandırmamız gerekiyor. 
Sadece kadın öz olarak, burada da alternatif olma durumunu 
koruyacak ve böylelikle yozlaşmayacağız tarzında değil. Burada 
kadının da yaşadığı zorluklar var. Eğer içsel savaşım güçlü 
olmazsa, bir yozlaşma yaşayacak. Bizim bu durumu 
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değiştirmemiz gerekiyor, hızlandırmamız gerekiyor. Başkan, her 
görüşme notunda diyor ki, ‘silahların bırakılması için bir çözüm 
olmalı.’ Önderliğin en fazla koyduğu süre 5 yıl. Hesap yapma 
anlamında ele alırsak, bunun iki yılı geçti, üç yılı kalmış. Başkan 
bu süreci belirlerken, bizim bütün gerçekliğimizi hesaba katarak 
belirliyor ve ona göre politikalar geliştiriyor.  
Şimdi bu zeminde, Ortadoğu'da önemli dengeleri stratejik 

olarak bu kadar etkileyen bir mevzilenmeyi iki-üç yıldan daha 
fazla yürütmemize kimse izin vermez. Bütün dünyanın elini 
uzattığı bir yer ve sen gelmişsin burada oturmuşsun diyorsun 
‘şurası senin, burası benim.’ Kanla alındı, mücadeleyle alındı. 
Tabi bizim hakkımız alacağız, bizim topraklarımız ama bu kolay 
olmayacak, bir savaşla olacak. Farklı politikaları ortaya çıkaracak. 
Şimdi bunun karşısında alternatif gücümüzün olması lazım. Savaş 
başladığında Türkiye, Avrupa ve her yer ayağa kalkmalı. Bunun 
temel öncülüğünü de kadın yapmalı. Başkan diyor ki, “zihniyet 
değişimine ihtiyaç vardır.” Savunmasını bu kadar uzun 
yapmasının nedeni devrimi yaratmaktır. Türkiye’de zihniyetin 
gerçekten değişmesi gerekir. İdam bile bir-iki yıl tartışılıyor, zar-
zor kabul etme noktasına getirildi. Bir Kürtçe dili pratik olarak 
tartışılıyor. Şimdi öyle o kadar çok derinleştirilmiş bir kompleks 
olayı var, üzerinde farklı politikalar var ki; bir yasa olarak 
geçmemesi için üç ay daha mecliste elde bırakıldı. Şimdi bunun 
oluşması için zihniyet değişmeli. Zihniyet niye değişmiyor? 
Kadın yaşamın içinde yok. Kadın yaşamda yok, politikada yok, 
renk yok, farklı bir şey çıkmıyor. Dolayısıyla şuna inanmıyoruz. 
Türkiye’de kadın siyasete girmediği sürece, kadın yaşama 
hükmetmediği sürece, Türkiye’de farklı bir mantık çıkmaz, 
zihniyet çıkmaz. Çünkü yürütülen genel politika kendi kendisini 
üretiyor. Yani kendi kendisini tüketiyor ve farklısını bulamaz, 
çıkaramaz. Kadın kurtuluş ideolojisinin önemi burada 
kaynaklanıyor. İdeoloji-politika buradan kaynaklanıyor. 15 yıl 
bize karşı savaş yürütüldü. Başkan, şu tespiti yaptı; “Türkiye’de 
bu kadar çok özel savaşın yoğunlaşması, yürütülmesi 
Türkiye’deki erkek karakteriyle bağlantılı.” Şimdi bizim onu 
değiştirmek gibi bir sorumuz var. O kadar erkek karakterinde 
derinleşmiş bir sistem. O karakter hiçbir şeyi tanımıyor, hoş 
görüyü tanımıyor, eşitliği tanımıyor, bu halkın kimliğini tanımaya 
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bile tahammülü yok. Belli bir kesimden oluşuyor. Ama o kesim 
çok cılız. O cesareti göstermek, o adımı atmak gerekiyor ve bu 
konuda kadının rolü çok büyük. Bizim bu boyutları çok derin 
hissetmemiz gerekiyor. Şimdi siyasal gelişmeyi dinlerken olumlu-
olumsuz şeyleri anlamak için hissetmek lazım.  

 Sistem milyonlarca insanı ezen bir sistemdir. Bu sistem böyle 
devam ettikçe, kadının yaşadıklarını, halkın yaşadıklarını 
hissetmemiz gerekir. Bütün  bunları hissetmek gerekiyor ki, 
siyasal gelişmelerde bir sonuç, bir perspektif geliştirelim. Bazı 
arkadaşlarda bilgi var ama şöyle kalıyor; kendi bilgisini arttırma 
yerine, genel erkek mantığından çok uzak değil. Siyasal gündemi 
izleyip bir değerlendirme gücü kazanmak tarzındaki birikim, 
bizim için çok fazla gerekli değil. Tabiki burada anlamak, 
yorumlamak önemli bir güç olarak görülmekle küçümsenmiyor 
ama sadece bu yetmiyor. Biz o gelişmeleri niye ve hangi amacı 
yaşamsal kılmak için takip ediyoruz? İdeolojimizle nasıl 
bağlantılandırıyoruz? Bizim için en büyük silah ideolojiyi kitleye 
ulaştırmaktır. Kadın kurtuluş ideolojisi kitleye ulaştığı taktirde bu 
hareket ölümsüzdür, bu hareket bitmez. PKK’nin sürekliliği, 
güçlülüğü nereden geliyor? PKK milyonlara ulaşmış. Arkadaşlar 
Panel konuşmalarının çok ideolojik kaldığını, halkın anlamadığını 
söylüyor. Biz de farkındayız, tartışıyoruz ama neden 
çıkamıyoruz? Çünkü biz hala örgütsel sorunların içerisinde 
boğuşmaktan çıkamıyoruz. Gelişme var, bu reddedilmez ama hala 
yetersiz. Zaten şöyle bir konum vardı. Yıllarca kendi yapısı 
içerisinde elitleşen bir yönetim gerçekliğimiz vardı, biz kendi 
yapımıza inememe sorunlarını tartıştık. Bırak halkı kendi 
yapımıza inemiyorduk. Yapı-yönetim durumu, elit kalma, 
tabakalaşma, şimdi kendi yapısına inemeyen, 24 saat yaşamını, 
savaşı, ölümü, her şeyini paylaşamayan bir yönetim, öncülük 
gücü kitleye ulaşamaz. Önce bizim o engeli kaldırmamız 
gerekiyor. Bu engel belli yönleriyle pratik olarak aşılıyor. 
Anlayışta tespiti yapıldı. 3. Kadın Kongresi bunları çok kapsamlı 
tartıştı. Ona yönelik bir buçuk yıl bir pratikleşme süreci yaşadık 
ve şimdi kitleye inme, kitleye kendini taşırma sürecindeyiz. Bunu 
güçlü yaşamamız gerekiyor. Bu konuda hata yaparsak 
kaybedeceklerimiz çok. Bu yıllar hızlandırılmış süreçler olduğu 
için küçük hatalar ve ayrıntıların bir o kadar kaybettirebileceği bir 
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süreçtir. Bizim o yüzden hata yapmamamız gerekiyor. Tempoyu 
buna göre ayaralamamız, gecikmememiz gerekiyor. Bir 
kadromuzu kitleye gönderip konuşmasını istesek, bir aile ile ne 
konuşacağını bilemiyor. Bu anlamda halktan bir uzaklaşma var. 
Neden gidilemiyor? Çünkü halkın yaşadıklarını tam olarak 
bilmiyor, takip etmiyor, ilgi duyulmuyor, bireysel dünyalarla 
sınırlı kalınmış. Toplum için siyaset yapan biri, toplumdan 
kopmuşsa, o kişi neyin siyasetini yapıyor? Bu anlamda 
ideolojimizin ismi bile Kadın Kurtuluş İdeolojisi; kadını 
kurtarmanın programını yaptık. İdeolojisi, politik doğrultusu var 
ama bunun pratik uygulaması, politikası zayıf. Biz pratik 
politikaya giriş yapmak zorundayız. Bu sadece Kürt kadını 
boyutuyla değil, bir bütün dünya kadınının kurtuluşuna cevap 
olma anlamında gerekiyor.                                                      
Kadına dayalı politikaya girmek nedir? Biz bütün dünyada bunu 
nasıl tartışacağız? Ekonomi politikanın temelini oluşturur. 
Ekonominin dayandığı temel sektörlerde potansiyel güç kadındır. 
Örneğin; giyim, kozmetik, reklam sektörü; bunların hepsinin 
dayandığı temel güç kadındır. Eğen bu potansiyeli bilinçlendirip 
örgütlendirirsek, sistemi yıkma gücümüz de olur. Bu örnek, bir 
hayal gibi de gelebilir, ama tüm dünyada bir sektörü hedefleyerek 
milyonlarca kadını örgütleyelim; kadın çalışmasın, üretilen 
malzemeyi almasın o sektör çöker. Zor ama olmayacak, imkansız 
bir şey değil.  

Bu sistem bizim üzerimizden kendisini yaşatıyor ve biz hala 
gücümüzün farkında değiliz. Politika sadece panelde iyi 
konuşmak, halka güçlü propaganda yapmak değildir. Politikanın 
pratik adımlarını da atmamız gerekiyor. Türkiye’yi ayakta tutan 
turizm sektörüdür; bütün reklamlar, tüm moral kaynağı turizmdir. 
Turizme vurulacak bir darbe, Türkiye’nin sistemini çökertecektir. 
PKK’nin o gücü var. Eğer Başkan’a hassas yaklaşılıyorsa, bu 
Başkan’ı çok sevdiklerinden değil, bu gerçeği bildiklerindendir. 
Bu Önderliğin yarattığı bir güçtür. Başkan, sadece Türkiye’yi 
değil, kapitalist sistemi esir alan bir ideolojisi var. O sistemi esir 
alıyor, gücü buradadır. Bu anlamda bizi esir alan sistemi bizim de 
esir alma gücümüz var. Fakat biz bunun farkında değiliz. Örneğin 
geçen yıl Avrupa’da bir Kadın Üniversitesi kuruldu ve bütün 
öğretim üyeleri, öğrencileri kadın. Bu konuda takip etmediğimiz 
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için net bir bilgimiz yok. Belki de sistem kendi kadrosunu 
üretecek. Sistem, 21. Yüzyılın ön plana çıkan çelişkisi olan cins 
çelişkisini özünden boşaltmak isteyecektir. Dünkü tartışmalarda 
da belirtildi; halkları ve kadını tehdit eden ideolojik yaklaşımları 
var ve bizim bunları tespit edip, tartışmamız gerekiyor. Sistem 
kendi zemininde bunu tartışıyor. 

Ancak bir gerçeklik de biz burada hala tartışalım, Türkiye, 
Kürdistan’da örgütleniyor. Örneğin; gidiyorlar, Batman, Şirvan 
gibi bir yerde aerobik salonu kuruyorlar, kadınları öyle 
çekiyorlar. Bu bizim yarattığımız bir boşluktur. Batman intiharları 
bizim en büyük özeleştirimizdir. Batman’da 100’e yakın kadın 
intihar etti. Bizim iki yıllık gecikme dediğimiz durumun somut 
sonucu işte budur. Biz geciktik; bu bizim sorumluluğumuzdur ve 
biz bundan kaçamayız. Sistemi tahlil etme sorunumuz yok. 
Sistemin gerçekliğini ortaya koyuyoruz. Ancak  biz Türkiye’de 
pratik politikaya  giremediğimiz için, o kadınlar intihar etti. Biz o 
kadınlara ulaşıp, onları eğitemedik, bilinç veremedik, bilinç 
kazandıramadık, sistemin yarattığı yanılgıları aştıramadık. 
Özgürlük, güç, kadın, erkek, sistem ve yaşam gücü nedir? O 
intiharlar yaşam arayışından gelişti; o yaşamı kadın olarak artık 
kabul etmiyor. Babanın, geleneklerin baskısı onları intihara 
götürdü. Parti Önderliği;“o insanları aileler katletti” diye 
belirtiyor. Kadın o sistemi artık kabul etmiyor, ama gücü yok. 
Onu yaşamayı artık kabul etmemesi anlamlıdır. Eskisi gibi 
“yaşam budur, yaşayacaksın” dayatmalarını artık kabul etmiyor. 
Bu çok önemli bir nokta; “ben, bu yaşamı yaşamaktansa, ölmeyi 
tercih ederim, kendi ölümümü kendim belirlerim, ama bunu 
yaşamam” diyor ve biz bunu diyen kadına ulaşamıyoruz. Kadında 
red bilincinin ya da o duygunun gelişmesi bir güçtür. Bizim ona 
ulaşıp örgütlememiz gerekir, potansiyel güç budur. Biz bunun 
üzerinden örgüt olabilir, politikaya girebilir ve Türkiye’yi alt-üst 
edebiliriz. Pınar Selek tek başına Batman’a gidiyor, birkaç 
kadınla konuşuyor ve Türkiye’nin gündemini üç gün dolduruyor. 
Bazı girişimleri yapmak çok zor değil. Kadına dayalı politikaya 
girmeyi, bu şekilde somut tartışabilmek gerekir.  

Pratik politikaya girmeyi bir örnekle daha değerlendireceğim; 
güç-kadın ilişkisi, politika-kadın ilişkisi konularında hala bazı 
yanılgılar var. Kendine dayalı politikaya girmek, parti ortamını da 
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bir politik ortam haline getirirken, partiye karşı, birbirine karşı bir 
politika yapmak anlamında ele alınmamalı. Bu ortam bir politik 
zeminse, bu ortamın da bir dili, mücadele yöntemi var. Bunu 
yakalayamayan bir örgüt gücü olamaz; biz olamadık. Çünkü biz 
en başta örgüt dilini yakalayamadık. Bu anlamda örgütlü 
gücümüzün ne farkına vardık, ne de bunu içinden geçilen zorlu 
aşamaları aştırma, parti çizgisini oturtma noktasında 
kullanabildik. Bu anlamda ne tasfiyeci çizginin farkına varabildik, 
ne de çözümler geliştirebildik.  

Bir arkadaş örnek vermişti; buraya gelen bir ana buradan 
giderken, “burası kadın dergahı, kadının kabesidir, herkes burayı 
öperek girmeli” demiş. Bunu, yüzünü kadına dönmeyen kadına 
örnek göstermek gerekiyor. Politikada hala gücü başka yerde 
arayan kadına bir eleştiridir. Bu kadar örgütlü kadın gücüyle 
yaşamanın anlamını bilmeyen kadına bir eleştiridir. Kadın bunun 
farkına varmazsa, ne burada ne de başka bir yerde zaten 
politikaya getiremez, politik güç olamaz.  

Biz geçen yıl yaşadığımız bazı sorunları Başkan’a  
aktardığımızda; “ben geçen gün bir mektup verdim, odur benim 
diyeceğim, dedikoduyu bırakın ideolojik özümseme önemlidir” 
dedi. Bizim sorunlarımızı dinlemedi bile. İdeolojik özümseme 
olmazsa, politikaya giriş olmaz. Batman intiharlarında Başkan 
bizi eleştirdi. Kadın partisi olarak bizim sığınma evleri gibi, bazı 
çözümleri üretmemiz gerekirdi. Biz çözüm üretmek için; 
öncelikle önce kendi ortamımız olan kadın zemininde, sonra 
genel parti ortamında ideolojik-politik duruş nedir, politik 
olmanın dili, yöntemi nedir? Bunu iyi öğrenmek durumundayız. 
Hala birbirimize karşı bazı basit kurnazlıkları politika olarak 
hesaplarsak, biz politikanın içine giremeyiz; bu şekilde girersek 
Ortaçağ’daki, saraydaki, kapitalist sistemdeki kadını aşamayız, 
ancak o kadar olabiliriz. Çünkü, o kadın da hala bizim aşma 
mücadelesi verdiğimiz özellikleri taşıyordu. Kadın köleliğinin, 
kadın çirkinleştirilmesinin özelliklerini taşıyordu.  

Kadın, çok az da olsa, insanlığın el değmemiş en temiz özünü 
ifade ediyor. Bu kadar kirletilen dünyada, insanın kendi özünden 
uzaklaştırıldığı bir ortamda, kadın, insanın en temiz özünü temsil 
ediyor. Bu günümüz kadın gerçekliği anlamında değil, kadının 
özü, ulaşması gereken bir öz anlamında anlaşılmalıdır. Kadın 
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kendi özünden uzaklaştırılarak, çirkinleştirilen bu dünyanın bir 
parçası ve çirkinleştiren bir boyutu haline gelmiştir. Buna, 
geçmişteki gibi yanılgılı yaklaşmamak, oluşan düzeyi de görmek 
gerekir. Güzelleşmeye, ortak paylaşıma, eşitliğe yaklaşan anlamlı 
bir düzey ortaya çıktı. O anlamda biz kendi rolümüzü, siyasette, 
bütün yaşamda, insanlığın o el değmemiş özünü açığa çıkarma, 
onu harekete geçirme ve bütün dünyada onu örgütleme olarak 
belirlemek durumundayız. Hangi politikaya girersek girelim, 
hangi siyaseti belirlersek belirleyelim, bunu nasıl ve nerede 
yaparsak yapalım bizim temel amacımız ve görevimiz budur. 
İnsana hayvanlaşmayı dayatan bu sistemin bir temel zemini olan 
insandaki o özellikleri eriterek, insanda el değmemiş olan o temiz 
özü ortaya çıkarmak, insanın eşitlik ve barış arayışını, özlemlerini 
ayaklandırmak gerekiyor. Kadının tarih gücü olacaksa, bu 
anlamda bir tarih gücü olmalı. Bizim Türkiye zemininde de 
yapacağımız budur. Belittiğimiz gibi, kadında bir arayış oluşuyor, 
ulaşamıyoruz, intihar ediyor. Bunu Türk anaları da yaşılor. 
Türkiye’de hiç intihar eden kadın yok mu? Orta Anadolu’da, 
Ege’de, Karadeniz’de kadın olmanın acılarını taşıyan, yaşayan 
kadın yok mu? Var. Belki de bizden daha çok yaşıyor. Bütün o 
kadınlara ulaşıp, örgütlemek, politikaya çekmek gerekiyor.  

Politika nedir? Milyonların taleplerini bir idiolojiye kavuşturup, 
onun üzerinden siyaset yapmaktır. Bu anlamda, bizim politikamız 
cins mücadelesi üzerinden gelişecek. Erkek arkadaşların 
yaklaşımında hala da  varlığını koruyan, kadının politikayla 
bağlarını koparan, “sizin siyasetle bir alakanız olmamalı, kadın 
siyasete girince çirkinleşiyor” anlayışıdır. Bu geçen yıl çok 
yapıldı. Böyle bir şey olamaz. Bu, aslında yine kadını iradesiz, 
örgütsüz bırakmanın bir gerekçesi yapılıyor. Eğer bir politika 
yürütmeyeceksek, neden örgütleneceğiz? Ölçü ve ilke 
kazanmanın, bir duruş sahibi olmanın ne anlamı var? 
Kürdistan’da yaşam politikayla kazanıldı. Bunu, en ustaca 
yaşamsal kılan Başkan APO oldu. Eğer yaşamı kazanmak için 
politika o kadar gereksiz olsaydı bunu Başkan yapmazdı. Parti 
Önderliği en çok ezilen ve insanlıktan düşürülen bir halk için bir 
ideoloji belirledi ve politika yarattı.  Bunu, yaşam için çok gerekli 
olduğu için yaptı. Çünkü Kürtler örgütsüz, politikasız 
bırakıldıkları için yaşamda kaybettiler. Başkan bu halka bir 
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siyaset kazandırdı, şimdi sokaktaki insan bile siyaseti konuşuyor. 
PKK’nin, Önderliğin gücü budur. Genel için bu ne kadar 
geçerliyse, kadın için de geçerlidir. Siyasetin dışına düşen bir 
kadın, sıradan bir kadındır. Niye örgütlensin, bilinçlensin? Bu 
yanılgıları bizim aştırmamız için, siyaset-kadın bağlantısını, güç-
iktidar-kadın bağlantısını iyi kurmak gerekmektedir. Bunun pratik 
duruşunu, öngütsel boyutunu iyi belirlemek gerekir. Karar 
tasarılarında daha da somut tartışılabilir.  

Partide nasıl ki her anlamda bir yeniden yapılanma süreci varsa, 
Türkiye’de de yeniden yapılanma süreci vardır. Bu yeniden 
yapılanmaya PKK’nin girmesi ne kadar önemliyse, onun en aktif, 
dinamik gücü olan kadının da girmesi gerekir. Herkes kendi 
yerini alacak, kendini mevzilendirecek Türkiye’de doğrultuya 
girecek, ondan sonra biz yine oturmuş, kökleşmiş bir sisteme 
karşı savaş vereceğiz. Türkiye bu gün en olduğu bir süreçten 
geçiyor. Kadın, kendi rengiyle ne kadar bu yeniden yapılanmaya 
katılırsa, o kadar politikada bir güç olmayı yakalayabilir. Bunun 
bir tarihsel dönemeç olarak anlamını, önemini ve aciliyetini 
bilmek önemli. 

 
 - ARKADAŞLAR hem uluslararası düzeyde, hem bölge 

çapında, hem de Kürdistan’da siyasal durumları, olası gelişmeleri 
koydular. Burada temel çelişki nedir, noktasında da belli görüşler 
geldi. 21. Yüzyılda temel çelişki olarak öne çıkacak olan cins 
çelişkisinden bahsedildi. Önderliğimizin öngörüsüyle bu durum 
tartışılmaya başlandı. Hem gerici, hem de ilerici güçler kadın 
sorununun birincil derecede öne çıkacağının farkındalar. Ve 
herkes kendi cephesinden soruna el atıyor. Temel çelişkiler, 
elbetteki toplumsal çelişkiler olarak önümüze çıkacak. Ulusal 
çelişkiler hemen hemen ortadan kalktı; halkların rolü olmasa da 
bir biçimde çözüldü. Sınıf çelişkileri de belli oranda gündemde. 
Ancak bunun yanında ulusal çelişkiler tümden çözüldü, biçiminde 
bir yanılgıya da girmemek gerekiyor. Öyle olsaydı, 
Kürdistan’daki savaş olmazdı. Rusya’da, Balkanlarda bu sorun 
tümden çözülmüş değil; İrlanda’da, Bask bölgesinde devam eden 
mücadele var. Bunların hepsi ulusal eksende verilen mücadeleler 
oluyor. Tümden çözülmedi ama birincil çelişki olarak da 
gündemde değil. Bunu da görmek gerekiyor.  
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Küreselleşmeden bahsedildi. Bu, bir bütünen sermayenin 
globalleşmesi olarak da görülebilir. Bu anlamda; “teknik ne kadar 
gelişse, dünya o kadar küçülür” diye bir söz de var. Globalleşle 
dünyayı küçülterek daha rahat yönlendirebilme, yürütebilme ya 
da emperyalist sermayeyi çok daha rahat dolaştırabilme şeklinde 
anlaşılmalıdır. Dünyanın her köşesine çok daha rahat ulaşıp, 
sömürebilme; ve bunu çok kolay teknik yöntemlerle yapma 
çabasıdır. Yoksa gerçekten, varolan sınıf çelişkisini ya da cins 
çelişkisini ortadan  kaldırma biçiminde bir genelleşme değildir. 
Zaten karşı tarafta bu sistem büyük oranda hakim.  

Azınlıkta olan muhalefeti harekete geçirerek, sürükleyici güç 
haline getirmek çok önemli. O zaman çoğunluk haline gelebilir. 
Yoksa her zaman muhalefet olarak kalır. Bu gün dünyanın her bir 
parçasında ve ulusunda farklı farklı çelişkiler öne çıkıyor. Bunlar 
temel çelişkiler değil. Örneğin bir yerde sanayileşmeye karşı çok 
yoğun tepkiler gündeme geliyor, diğer bir taraftan ekonomik 
anlamda bir çelişki ortaya çıkıyor. Yine bir tarafta çevre sorunları 
çok belirgin öne çıkıyor. Bunlar asıl temel sorundan uzak 
oldukları için sistemi bir bütünen hedefleyen, kapsayan mücadele 
tarzları olmuyor. Bu çok parçalılık nedeniyle fazla sonuç alıcı da 
olmuyor. Bunu da görmek gerekiyor.  

ABD’nin bu noktada, küreselleşme yada YDD politikasıyla 
beraber, ABD-İngiltere ekseninde dönen yeni politikaları var. 
Derviş’i, bir sistemin müdahalesi olarak ele aldığımızda, 
Türkiye’nin ekonomik-siyasal yapılanmasına bir müdahaledir. Bu 
bir müdahaledir, ancak çok başarılı bir müdahale olduğunu da 
söyleyemeyiz. Arkadaşlar emperyalist güçlerin Ortadoğu’daki 
sorunları çözmek istemediklerine de vurgu yaptılar. Bana göre bu 
tek yanlı bir bakış açısı olur. Bazen de çözemiyor. Önderliğin Irak 
için belirlediği; “artık yenemezler” sözü bu anlamdadır. Her 
zaman çözmek istemediğinden kaynaklanmaz bu. Çoğu zaman 
gerçekten çözüm gücü olamaz. Örneğin; Yugoslavya’daki 
olaylara müdahalesi böyledir. Orada sorunlar çözülmedi aslında, 
sadece donduruldu. O kanayan bir yara ve devam edecek. Orada 
yaşanan çelişkiler farklı bir biçimde gündeme gelecek çünkü 
çözülmedi. Çözüm nedir, uzlaştırmadır. Hiçbir güç, hiçbir güçle 
uzlaştırılmadı orada. Sadece bazı kesimler, özellikle ilerici 
kesimler bastırıldı, gerici kesimler öne çıkarıldı. Bu, çelişkinin 
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farklı bir biçimde gündemde kalması demek oluyor.  
Emperyalistler kendi politikaları, ideolojik yapılanmaları gereği 
bu sorunlara çözüm olacak durumda değiller. Böyle bir beklentiye 
girmek zaten yanılgıdır.  

Bizim uzlaşmadan yada sorunların çözümünden anladığımız 
şudur; hemen her arkadaşın da konuşması arasında geçti; güç 
olma olayıdır. Karşı taraftakinden istenilmiyor, beklenilmiyor, 
sadece kabul ettiriliyor. Bunlar çok farklı şeyler. Bugün devletten 
de beklenen biraz o oluyor. Önderlik bir görüşme notunda 
belirtiyordu; “üstten beklemek, bize bir şeyler verin biçiminde bir 
beklenti  çok büyük bir yanılgıdır”.  İşte bu noktada ABD her 
istediği zaman çözemez. Çözemediği açığa çıktı. Şimdi mesela 
bölgede bir istikrar istemez mi? İster. Ortadoğu’da kendi lehine, 
bir istikrar yaratmak istiyor. Belki dünyanın tanımadığı en küçük 
güçlere bile dengede bir rol vermek istiyor, ama bunlar çok fazla 
çözebileceği, onun politikasının cevap olabileceği sorunlar değil. 
Ulusal çelişkileri ortadan kaldırmak için, ulusal çıkarları 
kesinlikle gözetmek gerekir. Sınıfsal çelişkileri gözetmek gerekir. 
Cins çelişkisi de öyle. Toplumsal çelişkilerin hemen hepsi de bu 
şekilde çözülebilir. ABD bunlara cevap olabilecek durumda değil. 
Bunu belirtmek istedim. Acaba istemediği için mi çözüm 
olmuyor? Hayır. İstese de olmaz. Çünkü öz dinamiklere dayalı bir 
gelişme olmazsa  gerçekten sorunların çözümü noktasında 
eşitlikçi, özgürlükçü bir yaklaşım, dengeli bir yaklaşım 
sağlanmazsa sorun yine gündemde kalır. Bastırmakla, 
susturmakla, bazı kesimleri tasfiye etmek, bazı kesimleri öne 
çıkarmakla bu sorunların çözülemeyeceği açıktır. Bir kesimin 
tepkilerini dindirip, bir kesimin tepkilerini her zaman canlı tutmak 
anlamına da geliyor.  

Arkadaşlar kadını kazanma noktasını da belirttiler. Ben başta da 
belirttim. Hemen her gücün kendi ideolojik bakış açısı dahilinde, 
kendi çıkarlarını esas alarak kadın sorununa bir el atma durumu 
var. Arkadaşlar bazı örnekler vererek, yaratılmak istenen kadın 
tipi üzerinde yoğunlaştılar. Bunları çok etkili şeyler olarak 
görmek gerekiyor. Kadında zaten oturmuş bir ideolojik bilinç, 
kendi çıkarlarını esas alan bir örgütlülüğe ulaşma durumu yok. 
Genel anlamda belirtiyorum. Bunun için ona yapılan her 
müdahale onun için ilgi çekici gelir, bir değişiklik olur. Onun 
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arayışlarına cevap olsun olmasın, kesinlikle oraya kanalize olur. 
Örneğin; Kürdistan’a Cumhurbaşkanı eşiyle birlikte gitti. 
Arkadaşlar bazı örnekler verdi. Ama şunun karşılaştırmasını 
yapalım; PKK gibi ya da PJA gibi örgütlü bir güç var, bölge gücü 
olarak örgütleniyor. Bir de Cumhurbaşkanı ile birlikte giden eşi 
var. İdeolojik, politik, felsefik olarak bunu karşılaştıralım. 
Aslında biri hiçbir şey değil. Cumhurbaşkanı’nın eşi olarak gitti. 
Sıfatı bile öyle. Her hangi bir kurumu temsilen, herhangi bir 
kadın adına bir sıfatı temsilen dahi gidemiyor. Hangi kadın partisi 
adına, hangi kadın örgütü adına, hangi kadın değerleri adına 
gidiyor?  Sadece bir erkeğin eşi olarak gidiyor. Bunun yanında bir 
de biz kendimizi kıyasladığımızda; ideolojik-politik olarak 
yakalanan düzey gerçekten çok önemli. Dünyada bile bu düzeyde 
örgütlenmiş, kendisini bağımsızlaştırmış –her şeyiyle 
bağımsızlaşmış demiyorum ama- bu düzeyde halen kıyaslanacak 
bir güç bile bulamıyoruz. Ama biz neden iftar edemiyoruz 
noktası, bizim için çok çok önemli. Kadının arayışı var. Biz kadın 
neden kayıyor, biçiminde bir yanılgıya girmeyelim. Biz de bile 
biraz örgütsel boşluk oluyor. Bu anlamda 7. Kongre öncesi ve 
sonrası durumlar çokça tartışıldı. Biraz siyasi boşluk oldu. Bizden 
ne kadar kaymalar oldu. Bazılarımızın nereye kaydığı, gerçekten 
ne istedikleri bile belli olmadı. Biz de bile en ufak bir siyasi 
boşlukta bu kadar kayma oluyorsa, halktan bunu çok daha fazla 
beklemek gerekir.  Demek ki politika, boşluk yaratmamaktır. Bir 
de, sürekli aktif güç olmak, saldırı pozisyonunda kalmaktır. Ben 
şu noktada bir tehlike görüyorum, şöyle bir yanılgı yaşanırsa çok 
tehlikeli olur; bu kadar kazanım var, artık bundan sonra gerileme 
olmaz. Hayır! Çok daha büyük kazanımlar elde etmiş halklar, 
hareketler var. Ama yerinde saydığı için kaybetmiştir, 
durağanlaşmıştır ve geriye çark etmiştir. Bir aşamaya geldik, 
zaten bu kadar bilinç oldu, kadın bundan sonra kaybeder mi? 
Eder. Eğer aktif pozisyonunu, saldırı pozisyonunu yitirirse  
gerçekten kaybeder. İdeolojik güç, potansiyel, iyi niyet, kazanma 
istemi ne olursa olsun, bir politika süreklileştirilemezse, aktif 
pozisyonda tutulamazsa kaybeder. Bu kadar yoğun ve ince tarzda 
yürüttüğü tasfiye etme mücadelesi var. Fiziki bir yönelim olmasa 
da, ince bir tarzda hareketin tasfiyesine, en azından kadına 
alternatif bir bakış açısının oluşturulmasına çalışılacak.  
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Gerici güçler bizden çok daha fazla avantajlara sahip. En başta 
maddi koşulları çok fazla. Maddi koşulları kullandıkları zaman, 
birçok şey bizim aleyhimize dönebiliyor. Ama bizim de, yasal 
düzenlemeler olsaydı, koşullar el verseydi de gitseydik, şeklinde 
bir yanılgıya kapılamayız. Ben kesinlikle şunu belirtmek 
istiyorum; Türkiye’de hiçbir yasal düzenleme Kürdistan kadını 
için geçerli değildir. Cumhuriyet’in ilanıyla oluşturulan Medeni 
kanun yasası, kadın hakları için düzenlenmiş. Tek eşlilik, çalışma 
hakları, oy kullanma hakkı vs. birçok hak var. Örneğin 
dövülmeme hakkı var ama Kürdistan’da hala bu yasanın zerre 
kadar bir işlerliği yoktur. Çok evlilik durdu mu? Gerçekten kadın 
kocasından bağımsız, oy kullanabiliyor mu? Ya da çalışabiliyor 
mu? Bu basit örnekler de bile görülen, yasal düzenlemelere 
takılıp kalamayız. Ya da bize olanaklar sunulsun, kurumlar açılsın 
biçiminde bir yanılgıya da giremeyiz. Koşulları biz zorlamak 
durumundayız. Zorlamadan yasal düzenlemeler, koşul ve 
kurumlar oluşmaz. Biz çalışarak kurum yaratalım, kurum alarak 
çalışmayalım. Biz böyle tersinden gelişen, emekten koparan, 
hazır bekleyen ya da koşullara kendisini bu kadar endeksleyen bir 
tutumun içerisine giremeyiz. Bu yanılgı olur. Mesela.....arkadaşın 
da belirttiği, stratejik, can alıcı birçok önemli alan var. 
Arkadaşlarla tartışmalarımızda birçok alanın çalışmaları gündeme 
geliyor ve hangisi tartışılsa o hemen çok öncelikli bir hal alıyor. 
Demek ki bizim için hepsi çok stratejik ve çok önemli. Ama, buna 
karşı bizim duruşumuz, kadro yapılanmamız çok zayıf, cılız ve 
sallantılıdır. Bu alan çalışmaları için,sadece arkadaşları eleştirme 
değil, bir bütünen hazırlık boyutunda belirtiyorum. Ama böyle 
ürken, ne kadar dayanacağı belli olmayan bir duruşla birbirimize 
çok fazla güven veremiyoruz.  
İdeolojik olarak bir sorunun çözümlenmesi, Önderlik ve parti 

tarafından hemen hemen güncel olarak çok net konuyor. Bu 
noktada biz çok fazla boşluk yaşamıyoruz. Yine politik 
belirlemelerde de çok fazla sorun yaşamıyoruz. Günceli,de 
geleceği yorumlarken de güçlü bir perspektif ortaya çıkıyor. Fakat 
gelip takıldığımız nokta, bunu kim yapacak? Bu ideolojik ve 
gerekleri kim yerine getirecek, bu kadar güncel soruna kim cevap 
olacak noktasında zorlanıyoruz.  
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Uluslararası düzeyi değerlendirirken, Ortadoğu’yu ve özellikle 
Kürdistan’ı bazı özgün yanlarıyla çok farklı ele almalıyız. Tarihi, 
geçmişi anlamak bizim için çok anlamlı ama özgün yanı da çok 
çok önemli. Bir yazarın bir sözü vardı; “Batı her zaman özgürlük 
ister, Doğu’da her zaman adalet ister.” Batı’nın günümüzde 
ulaştığı ya da ulaşmak istediği özgürlük anlayışından bizim çok 
hızla kopmamız gerekir. Bunun çok sahte bir özgürlük, çok 
kandırmaca bir yaşam olduğunu, toplumu çürüten, yozlaştıran bir 
özgürlük olduğunu görmemiz gerekiyor. Batı adaleti de aynı 
şekilde sahtedir. Batı’da çok yoğun adaletsizlik olduğu için adalet 
o kadar ön plana çıkıyor. Bence şöyle bir karşılaştırma da 
yapılabilir: Batı’nın özgürlüğünü, kadın ve erkek açısından 
değerlendirdiğimiz zaman, doğunun orjinine gerçekten 
dayandırılacak bir özgürlüğü, bunun yanında gerçek bir adaleti de 
yaratmak önemli oluyor. Özgürlük deyince, bazen hayali bir 
istem halini alıyor. En önemlisi de şu: İstiyoruz ama batıya 
özenerek, o içi boş özgürlüğü istiyoruz ve bunu da zaten yaratmak 
değil, bekliyoruz. Bu yanılgıdır.  

Bunun yanında, kadının kendisini değiştirmesi kadar, erkeğin 
de kendisini bu noktada değiştirmesi gerçeği var. Dün ..... 
arkadaşın da belirttiği gibi, aslında, sistemin en çok kurbanı ve 
aracı olan erkektir. Bunu da erkeğin görmesi gerekiyor. Bu 
noktada bizim yetersizlerimiz yaşanıyor. Günceli anlamaya 
çalışırken, kopuk ele alıyoruz. Kadın boyutunu ön plana 
çıkarıyoruz ama erkek ne yapmalı, ya da bizim erkeğe bu noktada 
yaklaşımlarımız nasıl olmalı, erkek nasıl dönüşmeli bunları ele 
almıyoruz. Biz bütün bunları genel örgüt olarak çözümlesek de, 
politika da çözümlemek zorundayız. Bizim politik 
yaklaşımlarımız da olmalı. Nasıl bir erkek politikası 
geliştirileceği, Kongre tartışmalarında ve kararlarında çok açık 
ortaya çıktı ama pratikte geliştirilmedi. Bu anlamda birçok 
sorunumuzu güncelleştiremedik. Hala o eski çekimser, kapalı, 
varolanla yetinen, küçük başarılarla mutlu olan ve onları yeterli 
gören bir konumu sergiliyoruz. Bu çok açık ortada.  

Ortadoğu’da kadın gerçeği birbirinden çok ayrı değil. Ulusal ve 
toplumsal sorunlar birbirine çok yakın. Bunları ele alırken, 
Ortadoğu’daki politikayı, dengeleri, erkek egemenlikli 
yaklaşımların ve dönüşmesi gereken toplumsal sorunların bir 
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bütününü ele alarak hareket etmek durumundayız. Biz koşullara 
bağımlı bir hareket olarak asla kalmamalıyız; beklentili bir ruh 
haliyle, asla aktif pozisyonumuzu yitirmemeliyiz. Bu ulusal sorun 
noktasında olduğu kadar, kadın sorunu noktasında da hep günceli 
yakalamalıyız. Yoksa hem bir zorlanma, hem de bir gerileme 
yaşanır. 

 
MERKEZİLEŞME SORUNLARIMIZ VE KADRO 

GERÇEKLİĞİMİZ 
 
- BİRİNCİ gündem maddemizde yürüttüğümüz tartışmalarla 

radikal bir mücadele yürütmek için, ideolojinin önemi bir kez 
daha önümüze çıktı. Siyasi mücadelenin önemi, ortak bir görüş 
olarak kendini hissettirdi. Neden biz mücadelenin öneminden 
bahsediyoruz? Gelişen süreçle, sisteme karşı alternatifini 
koyuncaya kadar mücadele etme zorunluluğumuz var. Bunun tarz 
ve yöntemi, örgütsel duruşu nasıl olacak? Önümüzdeki günlerde 
bunun üzerinde daha ağırlıklı olarak duracağız. Neden ideoloji, 
örgüt, örgütlenme? Bunların hepsi bir amaç içindir. Bu 
mücadelenin yürütülebilmesi için amaç çok net olmalı. Bu esaslar 
temelinde, bu konferanstaki tartışmalarımızla bir kez daha ortaya 
çıktı ki; mücadeleyi daha ideolojik, radikal, örgütsel yürütmeliyiz. 
Bundan sonuç çıkarılabilir. Buna göre merkez çalışmalarımızı 
değerlendirmek için ikinci gündem maddemize 
geçiyoruz.Merkez, yönetim olma konularını bu bölümde ele 
alacağız. Raporda kısmen var. Kongreden bu yana örgütsel ve 
merkezi sorunlarımız, hepsi içine giriyor. Arkadaşlara söz hakkı 
vereceğiz. Yine örgütsel boyutta halk hareketi, serhildanlar, 
kurumlaşma ayrı ayrı ele alınacak. Raporda bölüm bölüm 
konulmuştur. PJA Koordinasyonu’nun Akademi çalışması da ayrı 
ele alınacaktır.  

En fazla sancısını çektiğimiz sorunlar, 7. Kongre sürecindeki 
örgütsel sorunlarımızdı. Bu, kongrede kapsamlı değerlendirildi. 
Raporda da var, ama ne kadar aştığımız tartışma konusudur. 3. 
Kongre’de en çok mahkum edilen merkezdeki dengeci, uzlaşmacı 
anlayış ve kişilik özellikleriydi. Bunun örgüte, kadroya ve halka 
olan yaklaşımlarda yansımasımaları tartışıldı ve mahkum edildi. 
Bu anlamda anlayışta, yaklaşımda, ideolojide, duyguda, 
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düşüncede çizgiden bir uzaklaşma olmuştu. Merkez, yönetim 
şahsında bunlar kongrede konuldu, düzeltilerek bir düzeye 
kavuşturuldu. Kongreden bu güne kadar ne kadar aşıldı? Bunun 
etkisi yönetimde ne kadar yaşanıyor? Bunların üzerinde yeniden 
tartışmak gerekiyor. I. ve II. PJA Meclis Toplantılarında da 
bunlar tartışıldı. Tüm güçlere aktırılarak, üzerinde duruldu. Ama 
bu yetmiyor, çünkü bunlar temel noktalarımızı oluşturuyor ve 
eğer merkezde, yönetimde tüm boyutlarıyla bunlar çözülürse, 
çıkacak sorunların da önü alınır. Bütün PJA tarihi boyunca bunlar 
ele alınabilir ve bugün tarz, üslup, yoğunlaşma, hakim olma, 
yönlendirme düzeyi, bunun kadroya, stratejiye yaklaşımını ele 
alabiliriz. Halk hareketini de ele alacağız, ama örgütümüz kendini 
ideolojiye ne kadar kilitledi, ne kadar kilitlemedi, ne kadar 
çizgiye girdi, ne kadar anlayışlar mahkum edildi, ne kadar düzey 
yakalandı, bu yönlü geliştirilecek bir tartışma önemlidir. Bu 
kapsamda arkadaşlar tartışmaya katılabilirler. 

 
- MERKEZİLEŞME sorunlarımız üzerine raporda da ele 

alınmıştı. Ama genelde kongre süreci sonrasını değerlendirirsek, 
dile getirilen noktalar değişmezse, bazı tehlikeleri getirecektir. 
Pratikte de ortaya çıktığı gibi, kollektif olabilme, kendini yönetim 
olarak görme, sorunların ağırlığını görüp, ona göre her yönlü gece 
gündüz kendini katarak sorunların üzerine gitme zayıftır. Bazı 
arkadaşlar da çaba görüyoruz ve bu saygı da uyandırıyor. Ama 
bunun yanında eski tarzı sürdürmek, yapı da “acaba eski şeyler mi 
yaşanıyor” düşüncesini götürüyor. Arkadaşların bazılarına da 
kendine güvensiz ara yönetim denmişti. Eğer bu kadar radikal bir 
hareketle sen kendini ara yönetim olarak görürsen, elbette bu tüm 
çalışmalara yansıyacaktır. O zaman kendini tam katmama, ürkek 
yaklaşma ortaya çıkacaktır ve çıktı da. Bunun yanında eski 
eksikliklere düşmeyelim kaygısından kaynaklı ürkek yaklaşımlar 
ortaya çıktı, bu yapıya da yansıdı.  Eski tarz, yeni tarz hangisidir? 
Bunda netleşmeme, daralmalara ve net olarak sorunların üzerine 
gidermemeye neden olmuştur. Yapı bu güçsüzlüğü görünce, o 
güçsüzlüğü, kendini yaşatma zemini yapıyor. Yapının bu 
yaklaşımı elbette doğru değildir. Ama katılımsızlığı, güçsüzlüğü 
kendisi için izah konusu yapabiliyor. Okunan raporlardan ve 
pratiklerden anlıyoruz ki, bir denge oluşturuluyor. Bayan 
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yönetimleri ya kendi arasında ya da erkek yönetimiyle 
uyumluluk, sorun çıkmasın, işleri yürütelim, suni gündem 
çıkmasın adı altında denge oluşturulmaktadır. Bunun ortaya 
çıkaracağı durumu tam bilince çıkarmasam da, hareketimiz 
liberalizm tehlikesiyle karşı karşıyadır. Üstte yaşanan bu durum 
altta yaşananla birleşince, radikal olan hareketimiz için bir 
tehlikedir. O nedenle öncelikle merkezdeki liberalizm tarzı 
yıkılmalıdır.  

Bununla birlikte eğitim devresinden çıkan kadrolar pratik 
sorunlara çözüm olamıyor, zayıf kalıyorlar. Kadroda köklü 
değişiklik nasıl yaratılabilir? Bu konu önemlidir. Çalışmalara 
kollektif tarzla yaklaşılmadığında, bireysel tarzın öne çıkmasıyla, 
tekleşme tehlikesi de yaşanıyor. Bazı arkadaşlar her alanda 
katılmak istiyor, bazı arkadaşlar ise güvensiz yaklaşıyor. Bu 
biçimde, tarzda birbirini bütünleme olmuyor. Olayları ideolojik 
ele almada ve sorunları çözmede yüzeysellik var. Bir koşuşturma 
var ama sonuç almada cüzzi kalıyor. Planlama yetersiz olduğu 
için, sonuç alınamıyor. Kadın örgütlülüğü açısından da var olan 
düzey kabul edilemez. Kurumları genişletmek gerekiyor çünkü bu 
düzey önümüze koyduğumuz planlamaya ve üstlendiğimiz 
misyona cevap olamıyor. Akademi zemininde varolan 
kurumlaşmalar da cevap olamıyor. Daha fazla genişletilmelidir. 
Şubeleri açılmalıdır. Yoğun bir çalışma yürütülmeli ki, etkili 
kılınsın. Akademi zeminini neden daha iyi değerlendiremedik? 
Bunun nedenleri arasında yönetim tarzında dengecilik, kendine 
güvensiz yaklaşım, liberal uzlaşmacı tarz, bazı kesimlerde kendini 
yönetim görmeme, onun ağırlığına göre yaklaşmama hususlarını 
önemli görüyorum. 

 
- ÇOK zorlandığımız geçmiş süreçte, merkez görevinin 

üstlenilmesini, görevi üstlenen arkadaşların yaklaşımını kadın 
hareketi için önemli buluyorum. 7. Kongre’den sonra net bir 
merkezi kimlikle katılım sağlanamadı. 7. Kongre sürecindeki 
yaşanan sorunlar, 3. Kongre’de ideolojik boyutta ele alındı. 
Yaşanan sorunlar çok ağırdı ve bundan dolayı ideolojiyi yaşamsal 
kılma, yapıya taşırma anlamında merkez çok derin bir 
yoğunlaşma yaşayamadı. Aslında kadın yapısı olarak 
sorunlarımıza, 7. Kongre’de ve sonunda yaşanan patlama ile bir 
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nokta konuldu. Bu süreci derin tahlil etmede yoğunlaşma 
yetersizdi. Bundan dolayı bunun pratikleştirilmesinde en başta 
merkezde olmak üzere bu kadar zorluk yaşandı. Örneğin 7. 
Kongre’den sonra hala tam bir netleşme yaşanmadı. Bundan 
dolayı sürece katılamamamızın izahını, çok ucuz şeylerle 
yapabilmekteyiz. Bu gerek kadro, gerek yapı düzeyinde “işte 
şöyle tamamlayamadım, netleşmedim” gibi gerekçelerle, 
duruşumuzu izah etmekteyiz. Aslında bu süreç daha güçlü 
olabilirdi. Yapı ve kadro olarak kendimizi bu sürecin akışına 
bırakmamızdan dolayı doğrultunun pratikleştirilmesinde oldukça 
zorlanma yaşandı. Bizden istenen, bu süreçte daha yoğun bir 
yoğunlaşma düzeyinin yakalanmasıydı. Kadın olarak bu iki yıl, 
içerisinde neleri kaybettiğimizi tartışıyoruz. Konumumuz nedir? 
Ne kadar sürecin gerisinde kaldık? Önderlik karşısındaki 
konumumuz zaten bir suç durumudur. Özellikle pratik boyutta, bu 
sürece cevap olmak için güçlü bir çaba harcanmadı. Her birimiz 
bu durumu farklı bir biçimde izah ettik. Kadro olarak diyorduk ki, 
bir kez daha hata yapmamak için hele biraz düşüneyim öyle 
kendimi katayım. Bu biçimde sürece kendimizi dayattık. Bazıları 
da, bu konan doğrultu acaba nasıl sonuç verecek, diye bekliyordu. 
Merkez içinde de çoğunluk ‘biz ara yönetimimiz’ diyerek kendini 
dayattılar. Bu biçimde her birimizin bu tür yaklaşımları süreci bu 
boyuta getirdi.  

Sorgulamamız gereken esas nokta merkez ve kadro olarak, 
süreci neden daha hızlı yürütemedik? Bu süreç neden bu kadar 
ağır yürüdü? Aslında hedefimize doğru giderken birçok şeyden 
korkuyoruz. Belki 7. Kongre’ye kadar böyle bir yaklaşıma anlam 
verilebilir. 3. Kongre’den sonra, her şeyden önce kadın yapısı 
birbiriyle barışmalıydı. Çünkü öyle bir düzeye geldi ki, 
birbirimizi tanımıyorduk. Öncülük etme ve açılım sağlamada 
cesaretli olunamadı. Bundan dolayı bu süreç çok ağır yürüdü ve 
yönetimin kimliği belirginleşmedi. Çoğu zaman erkeğin 
gerçekliğini tahlil edip, yargıladığımız da tutuculuğunu engel 
olarak koyuyorduk. Ama aslında bu gerçeklik biraz da bizde 
temsilini buluyordu. Belki de bizi 7. Kongre sürecine götüren bir 
nokta da buydu. Kendimizi yenilemede zorlanıyoruz. Meclise 
yeni giren arkadaşlarda kendini yönetim görmeme anlayışı 
yaşandı. Fakat eski arkadaşların da bunda rolü vardır. Bu kadar 
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yeni arkadaşın katıldığı bu süreçte, bu kadar etkisiz kalmaları ve 
öne çıkmamalarının temelinde kollektif olamamanın ve birbirini 
işletmemenin payı vardır. Yeni arkadaşların kendilerini katmaları 
yönünde çok çaba harcanmadı ve bu nedenle de belirgin olarak 
sürece damgalarını vuramadılar. Sürecin 3. Kongre çizgisi 
temelinde gelişmemesi ve kadronun eğitilmemesinde zayıflığın 
bir nedeni de buydu. Mesela koordinasyon raporunda “kadın 
tecrit konumundan çıkmamıştır” diyor. Eğer 3. Kongre süreci iyi 
tahlil edilirse, bunların hangi boyutta ön plana çıktığı 
görülecektir. Hem cinsine hem de erkeğe karşı olan kaygılı 
yaklaşım, kadını kendi kabuğuna çekilmeye götürdü. Mesela 
askeri karargahta bayan yönetimi iki defa eğitim gücünün içine 
gelmemiştir. Farklı nedenleri de olabilir, ama temelinde kendini 
kabuğuna çekme vardır. Bir anlamda kendini savunmaya almadır.  

Bu süreçte öncülüğü sahiplenme tavrı sergilenmedi. Dikkat 
edilirse, bunun çok farklı yansımaları ortaya çıktı. Bahar 
sürecinde de bu kendini çok farklı biçimlerde ortaya koydu. 
Arkadaşlar bunu bir düzenlemeyle halletmeye çalıştılar. Bu 
anlamda kendi temel çalışmalarında bu düzeyde bir uzaklaşma 
yaşandı. Halbuki 3. Kongre’de biz bu anlayışı mahkum etmiştik. 
Yönetim üstte, elit kalıyor. Kadın hareketinin bugüne kadar en 
temel sorunu, yapı-yönetim bütünselliğinin belirgin olarak ön 
plana çıkamamasıdır. 3. Kongre bunları çok derin yargıladı. Bir 
yandan böyle bir durum yaşanırken, diğer taraftan da yapıda bu 
çizginin nasıl pratikleştirileceği konusunda beklentili bir durum 
ortaya çıktı.  Neden pratik doğrultu kazandırmada bu kadar geç 
kaldık? 3. Kongre’den sonra yaşanan en temel sorun buydu. Tabii 
ki bu dile getirdiğimiz durumları kadrodan kopuk ele alamayız. 
Çünkü üstün duruşu yapıya yansıyordu. Kadroda sorumluluk 
daha alt düzeyde olup, o da kimliksiz bir katılım sergiledi. 3. 
Kongre’den bu yana kadro da belirgin bir rol oynayamadı. Bu 
farklı bir destek sunmadı. Kadroda “kendimi dayatıp, bir de ben 
yük olmayayım, kendimi biraz katayım ki benim net olmadığım 
söylenilmesin”anlayışı gelişti. O nedenle kadro cılız kaldı. Bizden 
sürece karşı vicdani olarak rahat olmak için de daha iyi bir katılım 
isteniyordu. Fakat bu çok fazla istendiği gibi olmadı. Bireyler, 
alanlar, yönetimler bir çok yerde tek başına bırakıldı, böylece 
ortak ruh yakalanamadı. Bu da önemli bir noktadır. 
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- MERKEZİLEŞMENİN oturtulması demek, örgütün 

oturtulmasıdır. Önümüzdeki süreç için önemli iki noktaya 
değineceğim. 3. Kongre’den sonraki süreçte merkezilerimiz vardı 
ama sadece adı merkezdi. Geçmiş yönetimde parçalanma vardı ve 
bundan çok zarar gördük. Örgütün tüm işlerini 3 arkadaşın 
şahsında gördük. Bu anlayış hala kendisini sürdürüyor. Yine de 
bazı arkadaşlar bu sürecin yürütülmesinde vardı. Elbette ki bu, 3. 
Kongre’den sonra tehlikeli bir durumdur. Eğer gerçekten 
merkezin oturmasını istiyorsak merkez kendisini merkez 
yapmalıdır. Aynı zamanda kadın yapısı da merkezini merkez 
olarak görmelidir. Merkezi sadece birey olarak görmemelidir. 
Bazılarını seçerek değil, bütün hepsini yönetim ve merkez olarak 
görmeli ki, örgüt oturtulabilsin. Elbette ki merkezimizden 
kendisini geliştirme, ideolojide derinleştirme boyutunda bir 
beklentimiz var. 

Eğer yönetimimiz bizimle diyalog içinde olmazsa, sorunlarımızı 
çözmezse biz kiminle bu işi yürüteceğiz? Aslında mahkum edilen 
beklentilerimiz fazla anlaşılmadı. Hem merkezde hem yapıda bu 
ortaya çıktı. Merkez ile yapı arasında diyalog konusunda zayıflık 
yaşanıyor. Özellikle yapının sorunlarının tanınması, bireylerin 
gerçekliğinin ortaya çıkarılması açısından dialog gereklidir. 
Çünkü bazı kesimler kendini gizliyor ve tam ortaya çıkmıyor. 3. 
Kongre’de mahkum edilen anlayışlar ve ortaya çıkan çizgide 
birçok boyut hala anlaşılamamıştır. Belki eğitim ve bazı 
hususlarda diyaloglar olmuştur. Ama bu daha fazla 
derinleştirilmelidir. Çalışmalarda bir aktiflik sağlanmış ama bir 
kesim arkadaşlarda oturtulsa da, bir kesiminde tempo ağırdır. 
Merkezde yaşanan bir aktiflik, yapıya da yansımaktadır. Geçmişte 
gördüğümüz zarar da merkezden kaynağını alan boşluktan dolayı 
yaşanmıştır. Bunun yapıya da yansıması oluyordu. Bu boşluğu 
doldurmak için merkezde ideolojik ve örgütsel anlamda daha 
aktif bir katılım olmalı ve çevresini daha fazla işletebilmelidir. 
Önümüzde kritik ve tehlikeli süreçler var. 

 
- MERKEZ raporları, alan raporları okundu. 98’de Önderlik 

genel parti için merkezileşme sorununu, bu anlamda varolan tarzı, 
yani sadece isim anlamında merkez olup, herkesin kendine göre 
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bir tarz yürütmesini eleştiriyordu. Ortadoğu Konferansı’nda 
merkezileşmenin ölçüsü nedir, konusu tartışıldı. Merkez kimdir? 
Merkez olan, nasıl olmalıdır? Bunlar kadın için de temel alınması 
gereken bir sorundur. Bizde bu esas üzerinden, merkezileşme 
sorunumuzu tartışma konusu yapabilelim. Merkezileşme 
sorunumuzun temelleri neye dayanıyor? Merkez olamamamızın 
tarihi temelleri de vardır. Fakat bu sürekli aynı biçimde 
yaklaşılacak bir kader değildir. 

7. Kongre’den bu yana yaşanan sorunları kısaca koymak 
istiyorum. Krizin derinlikli boyutu kadın örgütü içinde 
yaşanıyordu. O süreçte merkez ve yönetim olmak, görev 
üstlenmek, her şeyden önce bütün eksikliğine rağmen büyük bir 
cesaretti. Devrimci bir sorumluluk gerekiyordu ki, buna güç 
getirebilsin. Biz de yakından biraz takip ettik. Tüm zorluklara 
rağmen bu cesaret gösterildi. Kadının yaşadığı sorunlar ve tarihi 
gerçeklik karşısında iddia sahibi olmak oldukça önemliydi. Fakat 
bundan sonra gerçekleşen pratiği değerlendirmek gerekiyor. 
Kadın 3. Kongresi’nden sonra sorunları ele almada bir cesaret 
sergilendi. Merkezileşme ve yönetim sorunlarımız bir kere daha 
tarihin ele alınmasına neden oldu. Özellikle 3. Kongre’de, kadın 
hareketinin kendi içinde eleştiri, özeleştiri mekanizmasını 
işletmesiyle önemli gelişmeler yaşandı. Eleştiri yapmak ve 
özeleştiri vermek için de bir güç gerekliydi. Alınan kararlar eski 
tarzın tamamen aşılıp, yerine yeninin konulması yönünde oldukça 
kapsamlı kararlardı.  

Tüm bu çalışmaları sadece bir kısım arkadaş yürüttü. Merkez 
düzeyde bazı arkadaşların çabalarıyla, kadroda varolan bunalım, 
yaşanan boşluk aşılarak, kararlaşmada bir mesafe yakalandı. 
Ancak kongrede ulaşılan karar düzeyinin, bir bütünen 
pratikleştirildiği söylenemez. İstenen gelişme düzeyi tümüyle 
yakalanamadı, ancak bunun yanında önemli gelişmeler de 
yaşandı.  

Bir çalışmada bireyler kendini sorumlu görmezse, mecburen 
bireysel tarz ortaya çıkar. Bunun için kollektif tarz merkez 
içerisinde oturamamış. Merkezde bir çaba, emek olsa da bu tek 
başına yeterli değildir. Yaşanan süreci kriz olarak 
değerlendirdiğimizde, eğer parti partileşmek için seferberlik ilan 
ediyorsa, Özgür Kadın Hareketi için de herkesin çalışmaya 
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katıldığı bir seferberliğin ilan edilmesi gerekmektedir. Eğer hala 
bazı sorunlar devam ediyorsa, bunun bir nedeni de ara yönetim 
anlayışındandır. Anlayışı burada yargılamak gereklidir. Bazı 
arkadaşlarımız hala bu yapının net olmadığını söylüyorlar. Ve 
yine bazı eski arkadaşlar, rahatlıkla bu merkeze inancımız yoktur, 
diyebiliyorlar. Bir kısım arkadaşın bu düşünceyi temsil etmesi 
nedir? Demek ki bir boşluk görüyor ki bunları rahatlıkla ifade 
edebiliyor. Merkezde boşluğun doldurulmaması ve rolün 
yeterince oynanmaması bu anlayışların devam etmesine neden 
olmuştur. Merkezde sürekliliğin olmadığı bazı yerlerde boşluğun 
doğmasına neden olunmuştur. Örneğin halk hareketi karargahında 
pasif olma durumu yaşanmıştır. Merkezde yaşanan bu tür sorunlar 
nasıl aşılacaktır? Güçlü eleştirilerle ve alternatifi konularak bunlar 
aşılabilinir.  

Bundan önce de bu konuları tartışmaya koyuyorduk ama bu 
kadar cesaretli ve  inançlı ilk defa burada tartışılıyor. Resmiyette 
kendi sorunlarımızı tartışma ve çözüm olma, bunu alanlara 
taşırmada zayıflık yaşanıyordu. Ama bu konuda  ortalama bir 
düzey tutturulmuştur. 

 
-MERKEZ çalışmasını 3. Kongreyle ele almak istiyorum. 7. 

Kongre’den önce, merkezileşme boyutunu ele aldığımızda, 
merkezileşmekten ziyade merkez olamama noktası göze 
çarpmaktadır. Özellikle çizgi temelinde merkezileşip, bu temelde 
çalışmayı yürütme  noktasında hem elitleşme, hem de sapma 
yaşandı. Bunun günümüze kadar da etkilerini görmek mümkün. 
Olumsuz anlamda hem kadro, hem de çalışmalar üzerinde etkileri 
oldu. 3. Kongre’de bunlar ele alındı. Bu noktada belirgin olarak 
yaşanan, güvensiz yaklaşımlardı. Yönetimsel boyutta, kongre 
çizgisi temelinde kendini yaygınlaştırma noktalarında eksiklikler 
var. Kaygılı yaklaşım, parçalı duruş, yine kendini yönetim 
görmeme ve tekelleştirme vb. yaklaşımlar çok barizdir. 
Çalışmaya yönelirken, güçlü bir duruş sergilenmedi. Birçok 
arkadaşta toyluk olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşların çabaları 
var, fakat kendini kurumlaştırma, bir kurum olarak örgütleme de 
ciddi zayıflıklar var. Bunun yansımaları meclis toplantısına kadar 
kendisini gösterdi. Özellikle o süreçte,  yönetimdeki parçalı duruş 
birçok şeyi gidermede ertelemeci yaklaşımı beraberinde getirdi. 
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Kollektif bir tarz tutturmada, yine kadın eksenli bir yönetim 
tarzını oturtmada yaşanan ciddi eksiklikler var. Böylesi bir 
duruşun,  hem kadroya, hem de çalışmalara yansıma boyutu var. 
Örneğin; Askeri Karargah yönetimi, buraya gelmeden önce bir 
çok şeyi yargıladı, fakat yürütülen tarzda çok farklı olmadı. Belki 
yaşanan acemilikler vardı, fakat bu o kadar aşılamayacak bir şey 
değildi. Ama, bazı arkadaşlar müthiş koşuştururken, bazı 
arkadaşlar da kendilerini sınırlandırdılar. Bu noktada, bir bütün 
elitleşti diyemeyiz ama, çok fazla da işin içine girme olmadı. Her 
alanda, biraz  daha bireysel bir tarz hakim kılındı. Bu çalışmalara 
da çok yansıdı. Bu nedenle, ulaşılmak istenen tempo, yine süreci 
yakalama boyutunda bir bütünsellik sağlanamadı. Fakat, meclis 
toplantısından sonra, belli bir  toparlanma yaşandı, yine bazı 
şeylerin ciddiyeti anlaşıldı. Örgütsel olma, çalışmaların ağırlığını 
his etme noktalarında adımlar atıldı ama, bunu yaygınlaştırmada 
sınırlı kalındı. 

3. Kongre sonrasında yeni merkezi arkadaşların göreve gelirken 
önlerine koydukları program; kongre aktarımının yapılıp, yeniden 
yapılanma ve  katılımı güçlendirme noktaları idi. Fakat merkez 
çalışmaları sınırlı kaldı. Esas olan görevleri üzerindeki 
ihmalkarlık çalışmaları uzun bir süre zorladı. Yapıyı netleştirme, 
yaşanan sorunları çözme, inanç tazeleme noktalarında çalışmalar 
sınırlı kaldı. Bu durum kendisiyle beraber daha farklı sorunları da 
doğurdu. Merkezi arkadaşlarda duygusal yaklaşımlar gibi. 
Gelişen bu duygusallık, gerçek görevler ve örgüt işleri üzerinde 
ihmalkarlığı da geliştirdi. Kadın yapısı üzerinde ağırlığını 
hissettirmede, kendini kabul ettirmede sorunlar çıktı. Bazı 
arkadaşlarda ise; yeni merkezi kabul etmeme, yönetimi kabul 
etmeme gibi yaklaşımlar boy gösterdi. Aslında bunun altında; 
örgütü kabul etmeme, hatta Önderliğin belirlediği yeni stratejiyi, 
yeni çizgiyi kabul etmeme vb. yanılgılı yaklaşımlar yatıyordu. 
İdeolojide  yoğun çelişki yaşanıyordu fakat, bunun yanında 
gelişen duygusal yaklaşımlar üzerinden de müthiş bir şekilde, 
tasarruf geliştirilmek isteniyordu. Merkezden savaşçıya kadar her 
arkadaşta bu gibi yaklaşımlar açığa çıktı. Tüm bu olumsuzluklara 
rağmen bir çok çalışmada yürütüldü fakat, sakat, yetersiz 
yönlerini de değerlendirmek gerekmektedir. Örneğin; kongreden 
sonra gelişen savaş sürecinde, kongre aktarımları tam olarak 
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yapılamadı. Yapının netleşmemesi katılımlarada yansıyordu. 
Katılımlar genelde kendine göre idi. Yönetim bazında ise; ya 
çalışmalara hiç katılmama, kendini bir kenara çekip gerekçe 
olarak erkeği gösterme, yada kendini genel çalışmalara katıp, 
özgün çalışmaları bir kenara bırakma yaşandı. Her iki çalışmayı 
birlikte yürütme ve dengede tutma  da eksik kalındı. Üst 
yönetimde kısmen de olsa koordineli bir  çalışma yürütüldü fakat, 
orta kademinin sorunları daha ciddi idi. Birçok kez üzerinde 
tartışılmış, toplantılar yapılmışsa da, netleşme, ikna olmada zayıf 
kalınmıştır. Şimdiye kadar birçok defa “bu arkadaşın tarzı şöyle, 
kendini örgüt olarak görmüyor” tartışmalarını çokça yürüttük. 
Bırakın yöneticiyi, bir kadro, bir savaşçının bile içine girmemesi 
gereken durumlar, orta kadememizde yaşanıyor. Tabii bu 
yaklaşımlar yapı üzerinde de etkili oluyor. Şimdiye kadar, yapı 
yönetimine inançsız yaklaşıyor ve bazı noktalarda çelişki 
yaşıyorsa; temel sorun orta kademededir.  

Bir kadının kendisine alması gereken ölçü nedir? Yöneticilik 
ölçülerimiz ne olmalıdır? Bu konuda bir karmaşa yaşanıyor. Son 
yıllarda, hassas noktalarda karşı karşıya gelmemek için; bazı 
çalışmalara katılma durumumuz oldu fakat, bazı arkadaşlarda, 
“genel çalışmalara  katılıyoruz, o zaman dilediğimizi de 
yapabiliriz”anlayışı yoğun yaşandı. Ölçüde netlik yok, yöneticilik 
tarzımızda bu çok net görülüyor. Yöneticilik tarzımızda istikrarlı 
bir duruş zayıf. I. Hamleden bu yana; 4 ay içinde 5 kere 
yönetimimiz değiştirildi. Koordine düzeyinde ki arkadaş, aynı 
zamanda, cephe karargahının da üzerinde duruyor. Sürekli 
değişiklikten ziyade, o arkadaş ciddi olarak görevinin başında 
olsun, kazanım kesinlikle daha fazla olur. Bir arkadaş işleri 
toparlayıp, düzene koyana kadar düzenlemesi oluyor ve yerine 
yeni bir arkadaş geliyor. Bu tarzdan kaynaklı olarak da uzun bir 
süre boşluk yaşanıyor. Bu  nedenle, düzenlemeler noktasında 
daha dikkatli ve planlı bir çalışma yürütülürse kazanımın çok 
daha fazla olacağına inanıyorum,  

 Biz yaşananları sadece günümüzle değerlendiremeyiz. 3. 
Kongre ile beraber merkezileşme sorunlarımız ortaya çıktı 
diyemeyiz. Belki 3.Kongre ile birlikte üst düzeyde açığa çıktı 
ama, tarihsel olarak da ele almak durumundayız. Çünkü, ‘87’den 
itibaren merkez olma ve kadın çalışmalarını oturtma yönünde 
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sürekli sorun yaşadık. Tarihsel gelişimi iyi irdelemediğimiz için 
ya da yorumlayıp, güçlü bır tahlilden geçirmediğimiz için, 
merkezileşme sorunumuz bugüne kadar devam etti. Bu süreçleri 
incelediğimizde; merkez olmaktan ziyade, cins bilincinden uzak 
bir örgütlenme biçimi var ve bu nedenden ötürü, bir türlü 
kurumlaşamadık. Kendimizi bir bütün bu çalışmalara adama 
noktasında, halen bir zorlanmayı ve yetersizliği yaşıyoruz. Bu da 
daha çok, kurum olarak sistemimizi oluşturmada kendimizi 
tümden adapte etme ve bu işi sahiplenme noktasındaki 
yetersizliklerden kaynaklanıyor. Temel sorun nedir? Aslında tüm 
sorun, cins ve sınıf savaşımını yürütmek için bilinç düzeyimizin 
yetersiz oluşudur. Her süreçte bir anlayış ya da birey 
savaşımımıza damgasını vurmuştur. Kabul ret ölçülerimizin 
oturtulmamasından, ideolojiyi yaşamsal kılma noktasındaki, 
yetersizliklerimizden kaynaklanıyor. Merkez düzeyine 
baktığımızda, her arkadaşın kendisine göre bir cins savaşımı 
vermesi söz konusu. Yani sistemini oluşturmada ve tam olarak 
pratikleştirmede bir  bütünsellik yok. Kollektif bir tarzdan ziyade, 
cins savaşımı yürüten, kurumlaşmayı oturtmaya çalışan her 
arkadaş, daha çok kendine göre hareket ediyor ve bu da ortamda 
bireyselliğin gelişmesine neden oluyor. İster istemez bu 
yaklaşımlarda kurumlaşmanın önüne engel teşkil etmektedir. 
Tarihsel bilinç düzeyimizde ve tarihimizi sorgulamada yine 
bunun sonuçlarını tahlil etmede ciddi yetersizliklerimiz var. 
Bunlar mahkum edildi ve bizzat Parti Önderliği tarafından da çok 
derin çözümlenmesi yapıldı. Son iki buçuk yıllık süreçte, uzun bir 
süre toparlanamamamızın asıl nedeni; yaşadıklarımızdan sonuç 
çıkarmama ve kendi yaşadıklarımızla, örgütün içinden geçtiği 
sürecin bağlantısını tam olarak kuramamamızdan kaynaklanıyor. 
Teorik anlamda sorunu görme var ama, kendimizde ısrar ve 
tekrardan kaynaklı aşma pek gerçekleşmiyor. Ve dönemin 
isteklerine cevap olabilecek bir merkez düzeyi de yakalanamıyor. 
Bu açıdan da sürekli kendisini tekrarlayan ya da dönemin 
isteklerıne cevap olabilecek bir merkez düzeyi açığa çıkmıyor. 
Günümüzü değerlendirdiğimizde; belli bir gelişim, bir sorgulama 
olsa da, sürecin bizden istedikleri ya da, bize biçilen misyona 
cevap olamamaktadır. 
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Ayrıca merkez düzeyinde yaşanan diğer bir sorun ise; dar  ve 
kendini sürekli sınırlandırmadır.-ki bu mantık günümüze kadar da 
devam etmektedir. Örneğin; ya kendisini YJWK gibi Avrupa ile 
sınırlandı ya da YAJK gibi ülke ile. Yine, partileşme süreklerine 
baktığımızda; ya kendisini parti olarak görmeme ya da kendini 
genelleştirmeme gibi eksiklikler yaşandı. Ve bu da kendimizi 
sistemlileştirmemizin önünde engel teşkil etmekle beraber, bizi 
marjinalleştirdi. Kendi içimizde kök salma gerçekleşti ama, 
filizlenme, dal budak salma noktalarında kendimizi fazla 
geliştiremedik.  

Kadronun kitleden uzak ve kopuk olmasının bir nedeni de yine 
bu dar kalan gerçekliğimizdir. Yine, bir çok merkezde, kadın 
tarihini bir bütün olarak ele almaktan ziyade, kendisiyle 
sınırlandırma yaşandığı için, yaşanan gelişmeye bir ivme 
kazandırmak gerekirken, bu yapılamadı ve eklektik bir duruş 
açığa çıktı. Gelişim düzeyi de çok kopuk oldu. Gelişen her sürece 
paralel olarak bir tasfiyeciliğinde gelişmesinden kaynaklı olarak 
belimizi uzun bir süre doğrultamadık. Çünkü; bütünselliği 
yakalamaktan ziyade, daha çok,kendi tarzımızı esas aldık. Kadın 
çalışmalarının gelişimini ‘93’ten itibaren ele almamız ve daha 
önceden yapılan zemin hazırlama çalışmalarına anlam 
veremediğimiz ıçin, kadın hareketi olarak gelişim seyrimiz hep 
eklektik olmuştur. 3. Kongre’de bu yaklaşımların hepsi, birçok 
yönüyle mahkum edildi. Özellikle günümüzde, stratejinin 
değişimi ile beraber, kadının siyasal tartışma ve gelişmelerde ki 
rolü artmıştır. Kadının kendisini çok iyi sistemlileştirip, 
planlaması gerekiyor. 3. Kongre ile beraber, alternatif bir  
gerçekliğimiz çok çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Şu ana 
kadar da, onun yakıcılığını çok keskin bir şekilde hissediyoruz. 
Ama hala da bu konuda, güncele denk düşecek bir pratik 
sergileyemiyoruz. Kendi içimizden çıkamadığımız, dünyaya 
açılamadığımız için, evrenselleşemedik. Sürekli olarak kendi iç 
sorunlarımıza ilişkin tartışma yürütmek, belki belli bir süre için 
gerekliydi. Fakat,  bu  süreçten sonra dışa açılımı nasıl 
gerçekleştirebiliriz noktalarında tartışmamız gerekiyor. Ancak bu 
şekilde kendimizden çıkabiliriz.  

Bir diğer nokta ise; 3. Kongre’ den sonra, kadın hareketini 
sahiplenme noktasında yetersizde olsa bir çok adım atıldı. Bu 
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insana moral veriyor. Ama hala yapı ile bütünleşme noktalarında 
ciddi yetersizlikler yaşanıyor. Bu da merkezin parçalı duruşundan 
kaynaklanıyor. Yaşanan sürecin beraberinde getirdiği kaygılar ve 
ürkeklik tempoyu yavaşlatmıştır. Yönetime yeni gelen 
arkadaşlarda eski tarzda uzun bir süre ısrar ettiler. Bu da yeni 
süreçte üstlendiğimiz görevleri tam anlamı ile yerine 
getiremememize neden olmuştur. Bir kısım arkadaş ise; bu 
boşluklar üzerinden kendisine yer edinmeye çalıştı. 3. Kongre’ de 
aldığımız kararların yaşamsallaşmasına belirttiğimiz bu hususlar 
sürekli engel olmuştur. Bu nedenle; gelişim süreci aksadı ve 
istenen düzeyde gelişme kaydedilemedi. Akademi çalışmalarına 
baktığımızda; kadın yapısını örgütlülüğe çekme, yine belli bir 
moral düzeyine ulaşma sağlanmıştır. Bu gelişmeler güç veriyor 
fakat, merkezimizde ki yetersiz ve yanılgılı yaklaşımlar, 
çalışmaların istenildiği gibi güçlü geçmesi önünde engel teşkil 
ediyor. Halk hareketinin Ortadoğu çalışmalarından kopuk olduğu 
bir gerçeklik. Partinin en üst düzeyinde temsilini yapan arkadaşlar 
orda olmasına rağmen, halk hareketi merkezinde ki kadının 
gelişim düzeyine baktığımızda fazla tatmin etmiyor. Birbirini 
tamamlayan ya da besleyen bir duruş yoktur. Daha çok giden her 
arkadaş kendi tarzını dayatmıştır ve bu da doğallığında sonuç alıcı 
olmamıştır. Bazı arkadaşlar şahsında yaşanan bireysel hırs ve 
kariyerist yaklaşımlar, yönetim ve yapı arasına uçurumlar 
oluşturmuş ve yapıda derin bir güvensizliği beraberinde 
geliştirmiştir. Merkez düzeyinin kadroya talimat verebilecek 
kadar ciddiyeti kalmamıştır. Ne kadar üstten talimat gelirse 
gelsin, kadro ile yapı bütünleşmemişse o talimat dikkate alınmaz, 
ya da alınsa bile, yaşamsallaştırma boyutu çok zayıf kalır. Yani, 
üstteki parçalı duruş direk yapıda yansımasını bulmuştur. 

 Askeri alan çalışmalarında da kollektivizmden uzak, birbirini 
tamamlamayan ve en önemlisi de; yapıya inmeyen, üstte kalan bir 
tarz hakimdir. Avrupa meclisinden bugün merkezi konumdaki iki 
kişinin ihanete gitmesi, insanı gerçekten düşündürüyor. 
Sorumluluk nedir? Merkezin kadroya yansıması nasıl olur? 
Burada müthiş bir sorumsuzluk olduğu net görülüyor. Kendini 
doğru planlayıp programlayamama, yine doğru çalışma sahalarını 
tespit edememe, beraberinde parçalı bir duruşu da getiriyor. Tabii 
ki bu yanılgılı yaklaşımları değerlendirirken, geçen 2-3 yıllık 
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sürecide göz ardı etmemek gerekiyor. Tüm bu olumsuzlukların 
yanı sıra, Önderlikle tekrardan buluşma, iradeyi açığa çıkarma ve 
inancı tazelemeye yönelik bir çok adım da atılmıştır. 

Yine gündemimizi uzun bir süredir işgal eden ve hala da yer yer 
zorlayan itirazlar önemli bir sorun olarak, örgütümüzü 
zorlamaktadır. Bu itirazlarda kadro gerçekliğimizin yanı sıra, 
terfilendirme hataları da olduğunu göz ardı edemeyiz. Net bir 
kadro politikamız yok ve bu da bireyin gelişimini hedeflediğimiz 
halde, kazandırmaktan ziyade kaybettirebiliyor. Son zamanlarda 
üzerinde durulmaya çalışılıyor, fakat hala yetersizlikler var. 
Birçok arkadaşın görev sahasına itiraz etmesi, isabetli 
görevlendirememeden kaynaklıdır. Tabii bunun yanında kadroda 
da, yeni sürecin üzerimize yüklediği misyonu anlamamanın da 
payı büyüktür. Hala yeni sürece girme, rolümüzü görme 
noktasında bir yetersizlik var. Bu aynı zamanda merkezin kendi 
yansımasının bir sonucu olarak gelişiyor. Yani yeni süreçteki 
görev ve sorumluluklarımıza, çalışmaları oturtmamızdaki 
yaklaşımlarımızda hala geçmiş bakış açısı var. Çabalar olsa da 
hala bir uçtan bir uca kayış görülebiliyor. Erkeğin egemenliğine, 
sistemine girildi, denerek yer yer bu çabaları geriye çeken 
yaklaşımlar da var, kendi sistemimizi çok iyi 
oluşturamadığımızdan, genel çalışmalar içinde kendini oturtma, 
güç durumuna getirmede bir zayıflık, yetersizlik var. Yani bir gel-
git yaşama durumumuz var. Bu açıdan da ideolojik anlamdaki 
yetersizlikler, bireyselliklerimizden kaynaklanan yönler, 
merkezleşmemizi olumsuz yönde etkilemektedir.  

 
- ÖRGÜT, kadın için  kendi potansiyelini, var olan 

parçalanmışlığını aşıp, bir güç konumuna gelebilmesidir. 
Bu anlamda kadın, hem tarihte hem  de PKK içinde 
kendine verilen her görevi almışsa da,  tarih sahnesinde 
kendine ait bir gücü, partisi, örgütü olmadığından  
yürütmüş olduğu çalışma farklı sınıfların ve kesimlerin 
hizmetine girmiştir. Kadına yönelik PKK içerisinde ‘87 
sonrası yapılan çözümlemeler ve ‘90’dan sonra kadın 
potansiyelindeki artıştan sonra yapılan örgütlenme 
biçimiyle,  YJWK, YAJK ve PJA  biçiminde 
örgütlenmiştir. Günümüze geldiğimizde kadın örgütlü bir 
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güce yavaş yavaş dönüşebiliyor ve kendisini ifade etme, 
kendi rengini çalışmalara katabilme boyutuyla yoğun bir 
mücadele içerisindedir. Fakat biz şunu da gördük; PKK 
içerisinde bu olanak kadına verildiği zaman, özellikle 
kadın boyutuyla ele aldığımızda kadının rengini 
çalışmalara vermesinin öyle çok basit olmadığıdır. 
Şimdiye kadar tartıştığımız konu, örgütsel, merkezileşme 
ve kurumsallaşma durumumuzun yetersizlikleri oldu. 
Birazda, şimdiye kadar yürüttüğümüz çalışmalara nasıl 
renk verdiğimizi tartışabilmeliyiz. 

-     Eğer kadın kendi içerisindeki potansiyelini 
örgütlemezse, doğru örgüt anlayışına ulaşmazsa, 
çalışmalarda da başarılı olamaz. Demokrasi barış 
mücadelesi diyoruz. Bunda en aktif rol oynaması gereken 
kadındır. Fakat örgütsel durumumuzu ya da 3. Kongrede 
alınan kararları değerlendirdiğimizde acaba biz bu rolü 
oynayabildik mi? Ya da gerçekten bu öncülük misyonuna 
denk adım atabildik mi? Hem kurumlaşma, hem de yapı 
ve yönetim gerçekliği boyutuyla olsun yaşanan 
yetmezlikler var. Kongrede alınan kararlar, kadın 
çalışmaları boyutuyla güçlü bir katılım sergilememizi 
gerektiriyordu. Mesela PJA ismi konulduğunda evrensel 
boyutu konuldu. Yani sadece  Kürt kadını partisi değil, 
tüm kadınları temsil eden bir parti olduğu belirlendi. Bu 
parti kendi içerisinde toplumun tüm sosyal, siyasi, 
ekonomik, askeri sorunlarına cevap olmayı içermektedir. 
Çalışmalarımıza baktığımızda, özellikle merkezi ve  
kurumlaşma boyutunda toplum içindeki sosyal, ekonomik, 
siyasal, askeri sorunlara cevap olabilmede zayıf 
kalmaktayız. Avrupa örgütümüzü değerlendirdiğimizde, 
evrenselleşme boyutunda ne kadar zayıf kalındığını 
görebilmekteyiz. Yani biz kendimize şunu esas aldık; 
sistemin için girerek savaşmayı. Sistemi döndüren 
çarkların her birini yavaş yavaş işlevsizleştirerek kendi 
ellerimizle o çarkı döndürmeye başlayacağız. Fakat  bizde, 
tam olarak rolünü üstlenme, içine girme ve sistemin 
karşısında alternatif olma boyutu oldukça zayıf kalıyor. 
PJA, YDD’ye karşı alternatif bir yaşam tarzı, örgütlülük 
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olarak  kuruldu. Bir yıldır yürütülen çalışmalarımıza 
baktığımızda, özellikle merkezileşme ve kurumlaşma 
boyutunda yaşanan yetersizlikler, örgütlenmeyi olumsuz 
etkiliyor. Örgütsüzlüğün ya da örgütleme boyutunda 
yaşanan yetersizliklerin esas kaynağı; özellikle örgüt 
anlayışında, ilişki tarzında, yaşam tarzında yaşanan 
yetersizliklerdir. Mesela en çok mahkum ettiğimiz anlayış, 
örgütten kopuştu. Halen örgütle tam bir bütünleşmeyi 
yakalama, bunun ilişki tarzını, yaşam tarzını oturtma 
boyutunda yaşanan yetersizlikler var. Doğru, kopuşu 
reddettik, tekrar bütünleşmek istiyoruz. Ama yaşadığımız 
sınıfsal yaklaşımımızdan ya da kendimize göre özgürlük 
anlayışımızdaki yanılgılardan bütünleşmede zorlanma var. 
Bu gerçekten zorluyor. Bu anlamda yürütülen merkezi 
çalışmalarda  şu iki anlayış kendini çok fazla gösteriyor. 
Genele katılım boyutunda bir çekingenlik, tereddüt ve 
korku var. Verilen misyon, genel içine girmeyi, geneli de  
beraber sürüklemeyi gerektiriyor. O anlamda  çalışmada 
öncü olmak gerekiyor. Fakat şu yaklaşım çok ortaya 
çıkıyor: “Eğer genelin içerisine girersem yok olurum. 
Genel içerisinde bir şey yapamam, işlevsizleşirim, orada 
bazı tavizler vermem gerekiyor.” Mantığı ortaya çıkıyor. 
Bu da tabi genel içerisinde bir duruşu bir iradi duruşu 
sergilemekten çok sürükleyen olmaktan çok sürüklenen 
olmayı getiriyor. Yani bazı karargah çalışmalımızda 
ortaya çıkan yaklaşım budur.  

- Diğer bir boyut ise, Önderliğin PJA’ya biçtiği 
misyonun genel çalışmalar içerisinde onu ele almaktan 
ziyade salt bir cins çalışması olarak ele alma yaklaşımı 
var. Bu, ideolojide derinleşmemeden, ya da 
yaşamsallaştırmadaki zayıflıklardan kaynaklanıyor. Bu tür 
yaklaşımlarda sonuç almaktan ziyade, süreci geliştiren 
değil, zamana bırakan, bazı noktalarda netleşmeyen 
duruşların pratiğe kendisini yansıtması olarak ele 
alıyorum. 

-  En zayıf kalan noktalardan biri de kurumlaşma 
boyutu oldu. Merkezi yürütülen bir çalışma olduğundan, 
ona göre kadro hazırlama, işleyiş tarzını ayarlama ve 



PJA III .KONFERANS TARTIŞMALARI 
 

 
 

97 
 

yürütme boyutuyla zayıf kalındı. Daha fazla açılım 
sağlayabilmemiz için kurumlaşma boyutu gerekiyordu. 
Fakat kurumlaşma boyutu daha çok küçük birimler, küçük 
çalışma alanları olarak ele alındı ve yürütülmeye çalışıldı 
ve daha çok yürütülmekten ziyade sembolik kaldı. 
Derinleştirilmedi, temel atıldı ama küçük bir birim olarak 
kaldı. Bizi en fazla zorlayan boyut ve çalışmalarımızın 
oturtulmamasının nedeni de kadro politikamıza dayanıyor. 
Çünkü kadro politikamızda, kadroyu yeteneğine, gücüne, 
kabiliyetine göre yetiştirme, derinleştirme, çalışma 
sahasına göre yetkinleştirme ve göndermeden ziyade biraz 
boşlukları doldurma temelinde yaklaşım var. Bu yaklaşım 
kadronun tıkanmasını getiriyor. Ve eğitim politikamızı 
değerlendirmemiz gerektiği ortaya çıkıyor . Yani eğer 
verilen eğitimle kadro tam yetkinleştirilememiş ve salt 
boşluğu doldurma temelinde bir yaklaşım varsa o zaman 
orada hazırlanan bir kadro değildir, sadece kısa vadeli 
çalışma alanlarını doldurmak için hazırlanan bireyler var. 
O anlamda kadro politikasını ele almamız gerek ve 
çalışmalar içerisinde kendi kendine yetebilecek, cevap 
olabilecek kadro yetiştirmemiz gerekiyor. Esas 
noktalardan biri bence bu. Eğitimsel boyutuyla da ilişkisi 
var. Yani bir yıldır bazı şeyler uzun vadeli ele alındı. 
Kongre kararlarının içselleşmesi gerekiyordu. Fakat bu 
çok uzun vadeye taşırıldı ve kadro da bazı derinleştirilmesi 
gereken boyutlar yetersiz kaldı. Diğer çalışmalar 
boyutuyla daha çok yoğunluk verilmesi gerekirken bu 
zayıf kalmıştır. Uzun vadeli olduğu için sürecin gerisinde 
kalmayı beraberinde getirdi. Sürece zamanında girememe 
salt kendi çalışmalarımız açısından değil, Genel PKK 
çalışmaları içinde oynamamız, sahiplenmemiz gereken bir 
rol var ama bu misyonu sahiplenemeyen bir duruş var. 
Tabi bunun kadro gerçekliğiyle de bağlantısı var. Fakat 
yönetim bazında ben iki boyutta ele alıyorum. Bir, 
gerçekten aciliyetin farkında olmayan duruşlar, süreç 
karşısında net olmamış duruşlar, iki, tarzda ve tempoda 
istenilen noktayı yakalayamayan, yani süreç boyutunda 
bazı netleşmeler var ama tarz ve tempo yakalamada hala 
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yetersizliği olanlar, eski ile yeni süreç arasında sıkışanlar 
diye bir terim kullanıldı. Aslında eski ile yeni süreç 
arasında sıkışma, belli boyutlarda olsa da fakat bence bu 
kişinin kendi kendini kandırmasından kaynaklanan bir şey. 
Yani eski de kabul edilecek çok fazla bir şey yoktu bunu 
herkes de biliyordu. Bu eleştiriliyordu  ama halen yeniye 
ulaşmadığından dolayı eskiyi isteme, ısrar, rağbet etme 
olayı var çünkü yeniye ulaşamama durumu var. Kendini o 
anlamda donatmama durumu var. 

-  Örgütsel durumumuzu değerlendirmemiz 
gerekirken en fazla önem vermemiz gereken hem ideolojik 
boyutta derinleşme, hem de dönem görevlerine cevap 
olmada ciddi bir yoğunlaşmanın yaşanmasının 
gerektiğidir. 

 
 
 
 
 
 
 

- MERKEZ raporu okundu, hatırladığım kadarıyla 
Parti Önderliği’nin “Özgürlük, örgütsüz olmaz.” Diye bir 
belirlemesi vardı. Benim değerlendirmelerim bu çerçevede 
olacak, çünkü en temel sorunumuz özgürlüğe olan 
yaklaşımımızdır. Özgürlüğe ne kadar kendimizi kilitleme 
sorunudur. Ortaya çıkan tüm diğer eksiklikler bunun 
örgütsel, ilişki, yaşama ve görevlere yaklaşım boyutudur. 
Tüm bunlar özgürlüğe yanılgılı yaklaşımlarımızın 
yansımasıdır.  Önderliğin bu belirlemesi, 7. Kongre öncesi 
yani eski yönetim için yapılan bir belirlemeydi belki ama 
bir o kadar da bundan sonraki süreç açısından tüm 
yönetim ve PJA militanları için de geçerlidir. En temel 
sorunumuzu Önderlik, “Amacında net olan yöntemini 
bulur.” belirlemesinde çok net ortaya koyuyor. Tüm 
sorunlarımızın bu eksende değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Şimdi eski yönetimin durumuna fazla 
girmek istemiyorum. Çünkü bunun tartışması 7. 
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Kongre’den günümüze kadar hala devam etmektedir. Yine 
III. Kongrede geçmiş sürecin değerlendirmesi çok güçlü 
yapıldı. Eski yönetimin yaşadığı en temel sorunlardan bir 
tanesi bir türlü örgüt olamama sorunuydu. Yaşanılan, bir 
örgütlülük değil de tam tersine bir örgütsüzlük 
durumuydu. Tabi ki kazanımları da oldu ama biz bu 
süreçte geçmişe dayanarak kapsamlı değerlendirmeler 
yapamayız. Yani geçmişi inkar etmeyecek bir temelde 
eksikliklerini ortaya koymak gerekiyor. Geçmiş yönetimin 
örgütsüzlüğü özellikle özgürlüğe olan yaklaşımında 
kendisini açığa vurdu. Bu 3. Kongrede mahkum edildi. 
Neydi bu? En genel anlamda küçük burjuva özgürlük ve 
örgüt anlayışı tüm merkeze yansıdı, kendi içindeki 
ilişkilenmeden tutalım yapıyla ilişkilenme tarzına kadar 
yansıdı. Yapıyı görevlendirmeye kadar yansıyabildi. Tabi 
bunlar mahkum edildi, tümüyle giderildi, artık yaşanmıyor 
demek de çok fazla doğru olmaz. O anlamda bu süreç 
açısından da önemli ve gerekli hususlardır.  

- Bizim özgürlüğe kilitlenme noktasında var olan 
eksikliklerimiz ister istemez bizim örgüte olan 
yaklaşımımızı da belirler. İlişkilerimize, yaşam tarzımıza, 
bakış açımıza yansır. Yani bu anlamda PJA olarak, burada 
en fazla değerlendirmemiz gereken, bizim kendimizi 
gerçekten ne kadar özgürlüğe kilitlediğimiz noktasıdır. Bu 
hepimiz için geçerli olmakla en fazla da merkez güç 
açısından geçerlidir. Çünkü öncü güçtür, yeni merkez 
bunu  kendisinde gerçekleştirdiği oranda yapıya da 
yansıması bulacaktır. Yeni sürecin gelişiminde yapı 
içerisinde iradesel bir duruş açığa çıktı. Yani burada 
sadece merkez için belirleyici olmadığı görülüyor. 
Geçmişte de bu görüldü ve kaybettiğimiz en temel nokta 
da bu oldu. Yani ideolojiye değil de, bireylere bağlanma, 
bireyleri esas alma kaybettiren en temel nokta oldu. Tabi 
ki şimdi bu noktada bir gelişim var ama bunun 
doğrultusunu, yöntemini yakalamakta önemli. Bu durum 
farklı şeyleri de beraberinde getirmemeli. 
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- - MERKEZİLEŞME sorunlarımız başından beri 
en temel sorunlarımızdı. Örgüt olma sorunlarımız vardı ve 
olacak da. Önemli olan bizim bu sorunları çözüm 
noktasındaki yaklaşımlarımızdır. 

Merkezileşme, örgüt olma, irade 
olmadır, güç olmadır. Yine bir anlayış 
düzeyine ulaşmadır. En fazla bu konuda 
yakıcılığını gösteriyor. Merkezileşme, 
tüm sahalara kendi bakış açısını ve örgüt 
anlayışını oturtmadır. Yoksa salt 
merkezin oturtması gereken bazı 
işleyişleri veya çalışmaları yürütme 
değildir. Bizim için bu hiç öyle değildir. 
Bizim bir özgürlük ölçümüz, bir örgüt 
anlayışımız vardır. Merkezde bulunan her 
arkadaş, bulunduğu sahada merkezin 
anlayışını taşıyor demektir. Raporlarda 
her bir arkadaşın kendi sahasıyla sınırlı 
kaldığı belirtiliyor. Peki, acaba kendi 
sahasına ne kadar hakim olmuş ki, diğer 
sahalara hakim olabilsin. Yani her 
arkadaşın bulunduğu sahada Kadın 
Kurtuluş İdeolojisini oturtması, bir bütün 
görevlerini yerine getirmesi 
merkezileşme anlamına geliyor. 
Merkezde bulunan her arkadaşın ayrı bir 
görevi vardır ama bu, anlayış düzeyinde 
iradi güç birliğine ulaşmama ve kendi 
sahasında kendi tarzını dayatmayı 
beraberinde getirmemeli. Aksi taktirde 
merkezileşme ve örgüt olma sorunlarımız 
da ortaya çıkacaktır. Bu sorunları hala 
aşamamakla mantık olarak da hala 
kavrayamadık. Bu konuları objektif 
değerlendirmek önemlidir.  

PJA karargahında yeni sürece katılım 
var. 3. Kongre’de, sadece son birkaç yıl 
değil, tarihsel olarak Kürt kadını 
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değerlendirildi. Yeniden bir 
örgütlenmeyle yeni bir sürecin 
başlatılmasının yanı sıra, partimizin 
başlatmış olduğu yeni süreç, hem kadın 
hareketi olarak, hem de PKK olarak yeni 
bir başlangıç oldu. Yani o anlamda 
elbette ki çok zorlukları da vardı. Hala da 
yaşanıyor. Yeni sürecin vermiş olduğu 
zorluklar ve bundan kaynaklı bir türlü 
adapte olamama durumları vardı. Nasıl 
bir tarz, nasıl bir yöntem sorunu yaşandı. 
Önderlik de belirtiyor; yeni sürece denk 
bir yaklaşım ve tarzın oturtulması 
gerekiyor. Şimdi bu ne kadar oturtuldu 
dan ziyade, bunun ne kadar mücadelesi 
ve çabası verildi? Biz hep ne kadar 
oturtuldu diyemeyiz. Bu bir süreçtir, 
mücadelesi verilir ancak yeni 
değerlendirilirken daha çok nereye kadar 
mücadele verildi, ne kadar çabası verildi 
boyutundaki bir değerlendirme önemlidir. 
Şimdi yeni bir sürece giderken belli 
sorunlar zorluklar oldu. Bazı şeyleri 
kafasında netleştirmeme, çelişkiler 
yaşama, objektif değerlendirildiğinde 
kullanılma anlamına gelir. 

 Eski yönetim ve yeni yönetim ayırımı 
yapıldı. Tartışmalar yürütüldü. Bunun 
karşısında III. Kongre’yle birlikte seçilen 
bir merkez oldu. Yaşadığı zorluklar da 
oldu ama yapının da yeni yönetime karşı -
genelleştirmek çok doğru olmasa da- 
güvensiz yaklaşımları açığa çıktı. Bu 
güvensizlik, özellikle buraya geldikten 
sonra, başlatılan eğitimde kendisini daha 
fazla açığa vurdu. Değerlendirmelerden 
tutalım görevlere yaklaşıma kadar 
yansıyordu. Kış devresinde kalan 
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arkadaşlar belirttiler. Bir düzenleme 
yapıldı, hemen hemen bütün arkadaşlar 
bu düzenlemeyi reddetti. Kendi 
düzenlemelerini kabul etmediler. Bu 
resmen örgüte kafa tutma demekti. Bütün 
bunlar eski ve yeni yönetimin çelişkisine 
dayanarak yapılıyordu. Bu bizim yapı 
gerçekliğimizi ifade ediyor. Onun dışında 
bizim bir de merkez gerçekliğimiz ve 
yönetim yaklaşımlarımız var. Bence onu 
da değerlendirmek gerekiyor. 

 Yapıda yönetime karşı güvensizlik 
varken, yönetim de o dönemde bunları 
çok fazla dile getirdi. Bu kış devresinde -
bütün merkezi arkadaşlar için 
demeyeceğim- sürekli yapıya siz yeni 
yönetime güvenmiyorsunuz, siz bize 
güvenmiyorsunuz diyorlardı. Bu 
toplantılara çok fazla yansıyordu. Bence 
bu doğru bir yaklaşım değildi. Yaşanan 
bir süreç vardı, yapıda çelişkiler yoğundu. 
Yönetimin bu tür değerlendirmelerini 
doğru bulmuyorum. Genel olmasa da 
yönetimde de kendine güvensiz 
yaklaşımlar vardı. Ortaya çıkanlar onun 
bir yansımasıydı. Bu bir süreye kadar 
böyle devam etti. Bunun nedenlerini 
kısmen koydum. Başka bir nedeni ise; 
yapıda da bu yaklaşımı suistimal edenler 
çıktı, kullandı. O anlamda da çok doğru 
bir yaklaşım değildi. Bazı şeylerin 
savaşını vermek zordu, biz de onu görüp 
hissediyorduk. 3. Kongre sonrası 
arkadaşların yaşadıkları zorlanmaları 
görebiliyorduk. Yapıya güven vermek, 
pratik adımlarla gerçekleşecek bir 
olaydır. Bu sadece sözle ifade edilerek 
uygulanmaz. O süreç aşıldı. Ben ilk 
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süreçler açısından değerlendirme gereği 
duydum. Bazı şeyler vardır ki, çok fazla 
hissettirilmemelidir. İnsan çok zorlansa 
bile hissettirmemelidir. Onun dışında 6 
aylık bir süreçtir. Daha fazla, buradaki 
yönetime ilişkin gözlemlerimi belirtmek 
istiyorum.  

Arkadaşlar farklı düzeylerde dile 
getirdiler. Değerlendirmemin başında 
örgütlü güç olma konusuna değinmiştim. 
Eski yönetim en fazla bu noktada 
kaybetti. Örgütsüzlüğü ile kaybetti. 3. 
Kongre sonrası süreçte arkadaşlar en 
fazla bu noktada yoğunlaştılar. Özellikle 
kadın yapısına örgütlülüğü hissettirme 
üzerine yoğunlaştılar. Bizim için de en 
fazla gerekli olan buydu. Kadının 
genelde, bugün de yaşadığı eksikliklerdir. 
‘Nasılsa kadın ortamı’ mantığıyla halen 
de bu tür durumlar yaşanıyor. ..... 
arkadaşın daha önce bir değerlendirmesi 
vardı. “Nasıl olsa ana karargaha, ana 
kucağına gidiyoruz, bize sahip çıkar” 
şeklinde yaklaşımlar var.  Bunun 
mücadelesini vermek çok önemlidir. Bu 
süreçte onun çabası yönetim tarafından 
verildi. Bu gerekliydi. Hatta bazı 
işleyişleri oturtma ve keskin tavır koyma 
noktasında bir netlik vardı. Sadece söz 
noktasında değil, pratikleştirme 
boyutunda da çaba vardı. Bu gerekiyordu 
ve bundan sonrası içinde gereklidir.  

 Eski yönetim özgürlüğe kilitlenme adı 
altında örgütsüzlük yaşadı. ‘Nasıl olsa 
kadın ortamıdır, biz bazı konularda 
birbirimizi korumalı, savunmalıyız, erkek 
zemininde birbirimizi eleştirmemeliyiz’ 
mantığıyla birçok şeye göz yumuldu. 
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Bunlar böyle dile getiriliyordu. Böylelikle 
merkez, o süreçte de kendi içinde çok 
fazla eleştirel olmadı.  
Şimdi de örgütlülük yaratılmak 

isteniyor. ‘Kadın eksenli, kadının 
rengiyle, kadınca bir yaklaşım’ diyoruz. 
O noktada gözlemlerime dayanak şu 
eksikliği belirtmek istiyorum. Tümüyle 
zayıf ve eksik demiyorum ama biraz da 
kadının psikolojisini anlayarak bir tutum 
belirleme noktasında eksiklikler 
yaşanıyor. Onun dışında özellikle 
karargah bünyesinde, sayıları oldukça 
fazla meclis düzeyinde arkadaşlar var. 
Herhalde ilk defa karargah bünyesinde bu 
kadar çok arkadaş bir arada bulunuyor. 
Bence bu kadar çok arkadaşın karargah 
bünyesinde bir arada kalması arkadaşları 
işlevsiz bırakıyor. İşlevsiz bıraktığı gibi 
örgütlülüğün temel birliği  noktasında 
bazı yetersizlikler çalışmalara 
yansıyabiliyordu. Biz bir yoğunlaşma 
grubuyduk. Arkadaşların her biri bir şey 
söylüyordu. Bu doğalında yaşanan bir 
durum. Çünkü sayısı fazla olan bir meclis 
bulunuyor. Karargah bünyesinde o kadar 
kapsamlı çalışmalar da yok, herkes 
kendisini işletmek istiyor. Biz 
yoğunlaşma grubu olduğumuz için çok 
yakından gözlemleyemedik belki ama bu 
kadar merkezin bir arada olmasına 
rağmen yapıyla yakından ilgilenme 
boyutu da zayıf bırakıldı. Kurumlaşma 
boyutunda değerlendirdik. PKK ve kadın 
hareketi içinde kurumlaşmanın henüz 
yeni yeni oturtulmaya çalışıldığı bir süreç 
oluyor. PJA açısından amatörlükler 
olabiliyor. Bundan sonra kurumlaşma 
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boyutunda daha ciddi bir yoğunlaşmanın 
olması gerektiği vurgulandı. Hem ülke 
içinde, hem dışında kurumlaşmanın 
olması gerektiği vurgulandı ve bunun 
adımları da atıldı. Mesela bir vakıf var, 
Özgür Kadın Akademisi boyutunda farklı 
farklı yoğunlaşma grupları var. 
Arkadaşlar ara yönetimi değerlendirdiler. 
Böyle bir anlayışı ortaya atmak çok doğru 
değil. Yönetim yönetimdir. Kongre bir 
irade bu yönetimi seçiyor. Ara yönetimi 
ortaya atan kim o zaman? Çok fazla 
doğru değil. Merkeze yeni alınan 
arkadaşlar arasında eleştirilmesi 
gerekenler var. Onların bu süreçte 
görevlerine sahip çıkma durumu 
ayrıyetten ele alınması gereken bir konu. 
Fakat bunu ara yönetim  olarak koyma, 
hala eskiden kalan bazı yaklaşımları 
kırmadığımızı gösteriyor. Hiçbir arkadaş, 
PKK’ye gelirken merkez olarak gelmedi. 
Kimse bir yerlere tapulu değildir. Onu 
netleştirmek gerekiyor. Ara yönetim 
demek şunu ortaya atmak anlamına 
geliyor; soruşturmaya alınan arkadaşlar 
bir süre sonra yine gelecek ve bunlar 
düşecek.  Bu doğru değildir. Bir yandan 
eleştiriyor, merkeze yeni katılan 
arkadaşların kendilerini yeterli düzeyde 
katmadıklarını ve kendilerini yeni 
gördüklerini söylüyor. Bir diğer yandan 
da, ara yönetim denilerek bu besleniyor. 
Bazı şeyler biraz da dayatılıyor. Bu 
anlamda bir çelişki yaşanıyor. İlk 
süreçlerde cesaretsiz, ürkek yaklaşımlar 
olduysa da bunu çok fazla 
yadırgamamakla anlam verebiliyorum. 
Yeni başlatılan bir süreçti. Bir çok 
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arkadaş meclise yeni seçilmişti. Geçmiş 
pratik bir bütün mahkum edildi. Yeni bir 
pratik sürece girmenin cesaretsiz ve ürkek 
yaklaşımları oldu. Bazı şeyleri psikolojik 
boyutta da ele almalıyız. Sadece örgütsel 
yöntemlerle değil. Özellikle kadın söz 
konusu olduğunda, psikoloji çok 
önemlidir. Ama bu süre çok fazla uzatıldı. 
Eleştirilmesi gereken konu budur. 
Raporda, ‘bayan arkadaşlar bir bölgede 
erkek arkadaş olmadığından dolayı genele 
bakıyor, dolayısıyla özgün çalışmalara 
katılamıyor’ deniliyor. Şimdi burada 
genele katılmanın avantajını görmek 
gerekiyor. Sadece özgün çalışmalarla 
yetinmek değil, önemli olan, genele kadın 
rengiyle, onun bakış açısıyla katılmak ve 
kadın kurtuluş ideolojisini genele 
yaymaktır. Bunu bir dezavantaj olarak 
değerlendirmek yanlıştır. Keşke böylesi 
bir fırsat her yerde olsa, tüm eyaletlere, 
tüm kurumlara bayan arkadaşlar baksa. 
Ama nasıl? Bayan arkadaşlar kendi 
rengini katmalı.  Ben bunları 
belirtiyorum. 

  
- KADININ politikaya girmesi noktasında önemli 

değerlendirmeler yapıldı. Bu nokta önemliydi, bizim 
tartışmamız gerekiyor. Parti olmak, politikaya girmek 
anlamına geliyordu. Bu tespit yapılmıştı. O halde, 
politikaya giren gücün nasıl bir güç olması gerektiği 
noktasında da eleştiri, değerlendirme ve özeleştiri 
gerekiyor. O açıdan politikaya girmek, bir kere öz güç, öz 
güven, merkezileşme, müdahale gücünü kendisinde 
yaratma olayıdır. Bu anlamda merkezi-yönetimsel 
çalışmaları, bir karargah ve alan yönetimlerini ele alırken, 
ekseni dar tutturulan bir çalışma olarak değerlendirmek, 
önümüzdeki süreci perspektif açısından dar bıraktıracaktır. 
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O açıdan Önderliğin tespitleri vardı. Geçmişte hep şu 
noktayı belirtmiştir. Şöyle  diyordu; “kadın çalışma  
yürütmek istiyorsa, ulusal mücadeleyi kendisine her 
zaman esas almalıdır.” Yani ulusal mücadelenin gelişim 
seyrini değerlendirmeli ve ondan ders çıkarmalı. Önderlik 
diyordu, “ben niye Ankara’da devletle bir masaya oturma 
politikasına, mücadelesine girmedim? O zaman beni 
dikkate alabilecek bir şey yoktu. Yani güç yoktu 
Ankara’da. Ondan dolayı, ben Ankara’da şunu 
belirtebilirdim. Kemal Burkay’ın dediği gibi; gelin Kürt 
sorununu masada çözelim. Ama hangi güçle, hangi politik 
perspektifle, hangi mücadele gücüyle bunu yapacaktım?” 
Demek ki, o zaman konulanla 1993’ten beri somutlaşan, 
giderek en son Parti Önderliğinin ortaya koyduğu yeni 
süreçle somutlaştı. Çünkü artık Önderlik bunun karşısında 
çok rahat ve net şunu diyebiliyordu, ‘ben şu noktada, şu 
çizgide şunları koyabiliyorum, tartışabiliyorum.’ 
Önderliğin böyle bir gücü var ve bunu rahatlıkla 
söyleyebilir. Bugün İmralı’da yeni bir süreç değiştirilmek 
istendi. Yeni bir strateji sürece dayatılmak istendiyse bu, 
PKK’nin kat ettiği aşama, Önderlik şahsında ortaya çıkan, 
özgüce dayalı bir politikaydı, bunun  rahatlığıyla 
politikaya giriyor. Önderliğin bazı konularda, 1970’lerde 
söylediklerini, bugün farklı bir tarzda, farklı bir düzeyde 
ve farklı bir dille ortaya koyma durumu var. Bunlar şu 
açıdan önemlidir; biz sorunumuzu tartışırken, belki 3. 
Kongrede genişçe ele alınmış ama şunu da söyleyeyim, o 
mücadelenin kendi içinde verdiği bir rahatlama da var. 
Tabii ki eski ve yeni yönetim olayını ortadan kaldırmak 
gerekiyor. PKK içinde bir kişi gelir-gider, görev alır ve 
tekrar gelebilir. Fakat o yaklaşım bu yönetim üzerinde 
politik bir baskı uygulamadır. Bu arkadaşların kendi 
zayıflıklarından da kaynaklanabilir. Hepimizin 
zayıflığından kaynaklı yönler var ama bu bir politik baskı 
aracına dönüştü mü, -zaten kendisine güvenmeyen bir 
yönetim var, görev noktasında sorun yaşayan bir güç- bu 
konuda ciddi bir zorlanma yaşar. Bu açıdan bazı 
yaklaşımları daha radikal eleştirmek gerekiyor. Bu 
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çalışmanın merkezinde yer alan arkadaşlar olarak 
kapsamlı bir özeleştiriye ihtiyaç duyduğumuz 
kanısındayım. 

-  Birey olarak bunu çok rahat belirtebilirim. Eski 
Sovyetler Birliği’nde, Rusya’da politika yapmanın önünde 
hiçbir engel yok. Erkek arkadaşlardan kaynaklı da hiçbir 
engel yok. Tam tersi yönetimsel olarak en aktif 
olanlardandım. İsteseydim genel çalışmalarda da, özgün 
çalışmalar da çok şey yapabilirdim. Kaba anlamda hiçbir 
sorun yoktu. Fakat kendimin engel olma durumu vardı. Bu 
açıdan özellikle bu konferanstan bazı sahalara ciddi 
müdahalelerin geliştirilme ihtimali var. Kadın boyutunda 
daha pratiksel bazı müdahalelere ihtiyaç vardır. Bu açıdan 
kendimizi kandırma mantığından, onun pratiğinden 
uzaklaştırmamız gerektiğine inanıyorum. Kendi şahsımda 
bunu yaşadım. Pratik anlamda bazı müdahaleler, bazı işler 
yapma gücüm olsa da politikaya girme konusunda, o 
noktada girdiğim anda bazı gerçekliklerle karşı karşıya 
gelme durumum var. Partinin genel bir stratejik yaklaşımı 
vardı. O stratejik yaklaşım çerçevesinde benden, Bağımsız 
Devletler Topluluğunda yönetim adına politika yapmam 
isteniyordu. Ama politika yapabilmem için diplomasinin, 
kitle örgütlenmesinin, kurumlaşmanın  mantığını bilmem 
gerekiyordu. Bu noktalarda insanları çalıştırma, doğru 
mevzilendirme, bunun mantığını, pratik politikasını, 
tutumunu, duruşunu geliştirmem gerekiyordu. Bununla da 
kendi durumumu gördüm. Genel çalışmalara 
yetişemiyorsun, yetişemediğin oranda da özgün çalışma 
kendi başına bir sahadır. Bu noktada eleştiri gelmişse, 
yerinde eleştirilerdir. Ama bizim temel sorunlarımız 
bunlar değil. Temel sorunlarımız –ben bunu Rusya’daki 
değerlendirmelerimde koydum- bazı değerlere dayalı 
geliştirdiğimiz yaklaşımlar, bizi bir çok noktada çok ciddi 
yanılgılara götürdü. Bunu kendi açımdan çok rahat 
söyleyebilirim. Bunu söylerken kaba anlamda bir 
özeleştiri olarak söylemiyorum. Bu iki yıldır politika 
yaptım, hangi noktada tıkandığımı, güç olamadığımı, 
müdahale edemediğimi çok iyi gördüm. O açıdan kendini 



PJA III .KONFERANS TARTIŞMALARI 
 

 
 

109 
 

kandırma mantığından, özellikle kadın merkezi olarak, 
yine yapısı olarak kendimizi kurtarmamız lazım. 
Geldikten sonra bir toplantı yaptık, arkadaşlarda şöyle 
dedi, “biz Bağımsız Devletler Topluluğu’na 
gitmeyeceğiz.” Öyle gitmek isteyen kadronun gitmemesi 
daha iyi. Geçmiş politikaya göre -geçmiş politika derken, 
PKK’nin politikasında ya da PJA’nın çalışma 
perspektiflerinde farklılıklar yoktu, bizim yaklaşımımızda 
ciddi terslikler vardı- sanki gideceksin, klasik anlamda 
kitleye, “PKK bu kadar büyük bir harekettir, PJA böyle bir 
harekettir, bu kadar örgütlenmişiz, bu kadar savaş 
yürütmüşüz” diyeceksiniz ve herkes gelip çalışmada yer 
alacak, katılacak, bunda belli bir güç alacağız, bu güce 
dayalı pratik politikada müdahale gücü olacağız. 
Politikada çok ezberci, çok sıradan, çok klasik yaklaşım ve 
davranışlarımız var. O açıdan merkez nedir, bir kez bunu 
tartışmamız lazım. Geçmişte tartışılmış, ona bir şey 
demiyorum. Bir kez şunu görmek lazım. Kadın çalışması, 
özellikle kadın merkezi olarak bizim kendi öz gücümüze 
dayalı bir politikamız yok, yoktu. Bunu görmemiz lazım. 
Olmadığı için, biz 3. Kongrede bu kadar kapsamlı bir 
müdahale -partinin geliştirdiği  bir duruş vardı- yapmak 
zorunda kaldık. Biz 2. Kadın Kongresi’nde kendi 
gerçekliğimizi tahlil edebilme gücünü gösterseydik, bu 
müdahaleyi kendimize yapabilseydik, daha gerçekçi bazı 
sonuçlara çok daha erken gidebilirdik. Ama bunun 
kaynakları ve temelleri vardı. Bunu göremedik. Biz kendi 
özgücümüze, emeğimize, çabamıza dayalı bir kadın 
hareketini geliştiremedik. Bu çok somut. Bu, bizi hangi 
yanılgılara götürdü?  

- PKK içinde iktidar olmak, genelde iktidar olmak 
anlamına gelmiyor. Bizim halk olarak iktidar olma 
problemimiz var. Biz çok güçlü bir müdahale gücüyüz. 
Fakat ciddi bir mücadele içindeyiz. Bizim henüz 
karşımızdaki güçten, kendi içimizdeki sorunlarımızdan ve 
son yönelimlerden kaynaklı yaşadığımız ciddi sorunlar 
var. Bu açıdan politikayı içe çevirmek, içte bir iktidar 
mücadelesine dönüştürmek ve bunu kariyer problemi 
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haline getirip, sorunu PKK içinde kilitleme yaptığımız en 
önemli hataydı. Bu hatanın nedenleri de vardı. Bu açıdan o 
sorunu çok basit, birkaç arkadaşın bir durumu olarak ele 
almak yanılgısına düşmek istemiyorum. Arkadaşlardan 
kaynaklı yanlar vardı, farklıydı, arkadaşlar değerlendirdi. 
Ama Önderlik geliştirdi. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, bize 
geliştirilen eleştiriler de ve yıllarca yetiştirdiği kadrolar da 
hemen hemen hepsi Önderliğe aitti. Bu konuda Önderliğin 
duruşu, eleştirisi, tutumu belliydi. Ama bu noktada bizde 
yaşanan yanılgı neydi? Önderliğin geliştirdiği bu düzeye 
dayanarak basit bazı şeylere gittik. Bu özgüce dayalı bir 
örgütlenme değildi. Bunu söylerken ‘kadın mücadele 
etmedi, hiç savaşmadık, hiçbir şey yapmadık’ anlamında 
demiyorum. Biz de pratik sürece katılmış ve yer almış 
arkadaşlarız. Bir mücadelenin perspektifi nasıl oluşturulur, 
mesela kadın partisinin perspektifi nasıl oluşturulur? Bu 
konuda kadın ciddi bir çalışma yapmadı. Önderlik 
diyordu; “arkadaşlar budur, pratik politikası da böyle 
gelişecek.” Biz ona göre kendimizi örgütlüyorduk. Kadın 
ordulaşmasını, I. Kadın Kongresi’ni ve YAJK 
örgütlenmesini Önderlik başlattı, ardından bütün 
çalışmalar Önderliğe dayalı bu çerçevede geliştirildi. 
Bununla birlikte çok önemli bir kadın potansiyeli PKK 
içerisinde güç oldu. Bu bizi ciddi bir yanılgıya götürdü. 
Sanki bir hareket geliştirmekle her türlü müdahaleyi 
yapabilme gücünü yakalamışız yanılgısına gittik. Fakat 
insan kendi gerçeği ile karşı karşı geldiği zaman durumun 
hiçte öyle kolay olmadığını görüyor.  

Bu konferansla birlikte Türkiye’ye, Avrupa sahalarına, halk 
hareketlerine, askeri sahalara ve kurumsal çalışmalara da farklı 
müdahaleler gelişecek. Sadece müdahale anlamında değil, 
yenilenme ve açılım gerekecek. Ya biz bu konumumuzda ısrar 
edeceğiz, marjinalleşeceğiz ya da kadın hareketi geniş  
perspektifle  politikaya girme cesaretini gösterecektir. İlk kez 
böyle bir düzeyde politikaya girmek için düşünsel anlamda ciddi 
bir yoğunlaşma gerekiyor. Gittiğim alandan koşar adım geldim. 
Hiç iş yapmadım anlamında değil ama ben kadın merkezinde, 
parti yönetiminde yer alan bir arkadaşım ve benden beklentiler 
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farklı düzeydeydi. Orada politika ve diplomasi yapmanın 
imkanları çok fazlaydı. Kitleyi örgütlemenin de imkanları vardı 
ama niye yapamadım? Bende oluşan bir bakış açısı, bir perspektif 
ve bir şekillenme vardı.  Bu, yaratıcı olmada, yeniyi yakalamada, 
dönemin perspektiflerini doğru yorumlayıp doğru 
pratikleştirmede beni zorladı. O açıdan kadın bakış açısını 
politikaya hakim kılmak biraz da merkezi çalışma anlamına 
gelecek. Merkez olarak geçmiş sorunlara takılmaya artık gerek 
yok. Çünkü kadın kongresi bazı şeyleri önemli oranda çözmüş ve 
sonrasındaki tartışmalarla önemli bir düzey yakalanmış. Fakat şu 
noktada da zayıflıklarımız var; “o arkadaşın problemi var, bu niye 
böyle.” Biz bunu kaldığımız pratik sahada da çok yaşadık ve parti 
bizi şu noktada eleştirdi, "eğer sizin çalışma yürüttüğünüz saha 
bireylerin şu ya da bu durumlarından dolayı zorlanıyorsa, bu sizin 
çalışmalarınızı yürütmenin önünde engel oluyorsa o zaman sizin 
orada örgütlendiğiniz, güç olduğunuz, çalışma yürüttüğünüz 
anlamına gelmez.” Tek tek bireyler çalışmaları etkileyebilir, hatta 
zorlayabilir. Kadın merkezi olarak esas ele alabileceğimiz;   A 
veya B kişisinden yine şu- bu arkadaştan kaynaklı tutum, sınıf 
yaklaşımı, cins yaklaşımı sürecektir, ama bu bizi fazla 
etkilememelidir. Bu noktada hep zorlanmalar olacak. Hatta bu 
çerçevede Saadet, Melsa, Azime gitti. Avrupa çalışmalarından 
çok bu bir merkez durumuydu. Melsa ve Saadet’in durumu 
Avrupa’ya bağlanabilir ama Azime’nin durumu orasıyla 
bağlantılı değil. Ama bizim geçmişten beri yaşadığımız 
problemler vardı, mesela o suni dengelerle, sınıf yaklaşımıyla, 
birbirini idare etmeyle, kendi içerisinde sınıf mücadelesi 
vermeme ile işler yürütülemez. Bu konuda erkek mantığını çok 
eleştirdik, ‘katmıyor, tartışma zeminine imkan sunmuyor, 
eleştirisel görüşlere tahammüllü değil, kendi mantığını egemen 
kılıyor’ dedik. En çok bu noktada dayatıcı olduk ve birbirimizi 
zorladık. Genel ölçü bireyler değil de, PKK ve  Özgür Kadın 
Hareketinin çizgisi olsaydı, belki bugün Azime, Melsa ve 
Saadet'in konumu da farklı olabilirdi. Suni  dengelerle birbirini 
idare eden, politikanın mantığını bilememeden kaynaklı, güç 
olmayı doğru çözümlememe durumu yaşandı. Bu kadar büyük bir 
Kadın Hareketi, PKK içerisinde önemli bir düzeyi yarattı. ‘O 
zaman biz buna dayanarak, her türlü şeyi yapabiliriz, hatta PKK 
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dışına da çıkabiliriz’ gibi yaklaşımlar içine girdik. Bütün 
arkadaşlar şunu çok iyi biliyor; PKK dışına çıkan her hareket ve 
her birey bitmiştir. Bu konu çok somut, PKK dışındakilerin 
konumu çok net. Şu veya bu kişi boyutunda kitlenin tutumu 
nettir. Kitleye göre, ‘bir şeyler yapılacaksa PKK yapacak, 
yapılamayacaksa kimse yapamayacak.’ Bu konuda kendi 
içerimizde yaşadığımız yanılgılar bizi en uç noktalara götürdü. Bu 
çerçevede merkezi değerlendirirken, önümüzdeki süreçte çalışma 
sahalarımıza ilişkin yapacağımız müdahale gücünün perspektifini 
oluşturmamız gerekiyor. Bu  konuda eğitim, yönetim, kadro ve 
kurumlaşma politikamız nedir? Perspektif durumumuz nedir? Bu 
noktada ciddi eksiklikler var. Mesela Türkiye’ye yönelik 
politikayı, merkez geliştirecek elbette. Bunun çalışmasını merkez 
yürütecek, bunu yönetim oluşturacak. Şimdi yönetimimizin 
durumunu arkadaşlar pratik olarak koydular. Yaşanan durum hala 
şu, ben doğruyu şu arkadaş şahsında buluyorum, şu arkadaşta şu 
eksikliği görüyorum.stediğimiz kadar siyasal saha çalışmalarını 
eleştirelim, çok fazla gerçekçi olmaz. Çünkü eleştiri yapabilmek 
için, müdahale gücünü kendisinde yaratmamız gerekiyor. 
Arkadaşların değerlendirmesinde eleştiri göremedim, ben de 
yapamıyorum. Bu toplantıya gelirken şu mantıkla geldim, ‘çok 
köklü bir özeleştiri gerekiyor.’ Bu, sadece ‘özeleştiri olsun’ diye 
değil. Eğer biz politika yapacaksak, çalışma yürüteceksek, bu işin 
merkezinde yer alacaksak bu çalışmanın gerekliliklerini de yerine 
getirebilmeliyiz. Halkın bizden beklentisi var. Siz bir yere 
gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki; Kadın Hareketi bu kadar gelişkin, 
perspektifi, ideolojisi, politikası, yürüteceği çalışma budur. 
Bunlar herkes, özellikle bizim taban tarafından kabul ediliyor. 
Fakat işin müdahale boyutuna, pratikleştirme boyutuna gelince 
tıkanıyoruz, iş yapamıyoruz. Bu bizim düşünce düzeyimizden 
tutun, pratik müdahale boyutuna, insana yaklaşımımıza kadar çok 
farklı ve çok boyutlu yansıyor. O açıdan politika yapmak sadece 
bazı çalışmaları sıradan değerlendirmek değildir. Mesela bir 
arkadaş kalktı merkezi bir çalışmayı değerlendirdi. Bir merkezi 
çalışmada yer almak, PJA meclisinde yer almak anlamına gelmez. 
Burada içine girilen temel yanlış; ‘mesela Rusya’da parti, kadın 
çalışmasını yürütemediyse, bunda benden kaynaklanan yön nedir, 
ben bu noktada netleşmemişsem kendimden kaynaklanan 
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nedenler neler’ sorularını soramamızdır. Buradan kaynaklanan 
boyutları göremezsem, karargahta, koordinede olan arkadaşları 
bir çok noktada eleştirebilirim, eleştirilerim de var.  

Bir Türkiye sahası ve Bağımsız Devletler Sahasında siyasi 

çalışmalar vardı. Bunu somut koyacağım, bu sahalara yönelik 

perspektifleriniz neydi? Arkadaş gidiyor ama ne için gidiyor? 

Bu konuda artık farklı bir yaklaşımı geliştirmemiz gerekiyor. 

Ben niye Bağımsız Devletlere gidiyorum? Belki o süreçten 

kaynaklıydı, niçin gittiğimi, ne çalışma yapmam gerektiğini, 

mantığının ne olduğunu iki yıl sonra ancak anlayabildim. Bu 

çok abartılı görülebilir fakat bir buçuk yıl bu konuda bizde 

netleşme yaşanmadı. Çünkü farklı bir çalışma sahasıydı ve 

benden de farklı şeyler istendi. Bu konuda hiçbir hazırlığım 

yoktu. Yıllardır askeri çalışmalarda yer alıyordum. Askeri 

çalışmaların bende geliştirdiği bir bakış açısı vardı. Benim 

kişiliğimden kaynaklı yetmez, yanılgılı yanlarla birleşince 

BDT’de politika yapmak yerine, oturdum seyrettim. 

Avrupa’da çalışma yürüten arkadaşlar da öyle. ....... arkadaşta 

bence öyleydi. Biz bunu görmek durumundayız. Politika nasıl 

yapılır, bu işin merkezi çalışması nasıl yürütülür, müdahale 

gücü nasıl yapılır? ....  arkadaşın bir belirmesi vardı, 
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“dünyanın en merkezi çalışma sahalarında, politikanın 

merkezinde Moskova’dasınız, politika yapmaktan uzaksınız. 

Doğru bir politika yapın”diyordu. ‘Ben diplomasiyi nasıl 

oluşturdum, insanlar nasıl çalıştırılır? Rusya’nın genelde Kürt 

sorununa iki politik yaklaşımı var, bu konuda yararlanmasını 

bilmediğim için bir çok noktada boşa çıktım. Bizim 

çalışmalarımız kadın açısından da böyle. Mesela Türkiye’ye 

müdahale edeceğiz. Bu konferanstan sonra gidecek arkadaşlar 

olacak. Orada kendisini kurumlaştırmış bir durum var. Bunlar 

bizim örgüt sorunlarımız. Herkes orada bir kurumun başına 

geçmiş. Giderek kadroyu tasfiye etme yaklaşımı var. Bunu 

rahatlıkla arkadaşlar görmeli. Ama giden de nasıl gidiyor? 

Gidende şu mantıkla gidiyor, ‘ben gideceğim, müdahale 

edeceğim eskisini yıkacağım, yenisini kuracağım.’ Bu da 

sonuç vermiyor. O zaman siyaset yapmak çizgiye hakim 

olmaktır. Çizgiye hakim olmak, çok büyük bir tahammül 

gücünü ortaya çıkarmaktır. Tahammül gücüyle politikayı sağa 

yatırabilir arkadaşlar ve bundan da orta yolculuk muazzam bir 

çıkar sağlar. Bugün Bayrampaşa’da örgüte dayatılan bir durum 
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var. Onlar, Önderlik için ‘PKK Genel Başkanı’ diyorlarmış. 

İki gün önce ‘Önderliğimiz’ diyorlardı ama şimdi ‘PKK Genel 

Başkanı’ oluyor. Bunlara karşı kadın mücadele edecek. Böyle 

örgüt olacağız. Çizgiye hakim olacağız, bunun tahammül 

gücünü geliştireceğiz, onları dışlamayacak, içimize  çekeceğiz 

ama çizgiyi de hakim kılacağız. Bunun gücünü kendimizde 

yaratmamız lazım. Konferansta her arkadaş ‘ben politikaya 

katılacağım’ dediği anda kendisini yatırması lazım. Bu 

noktada herkesin netleşmesi lazım. Bunu söylerken merkez ya 

da kadro eleştirilmesin demiyorum. Bütün bunlar, özelde 

merkezin sorunlarıdır. Merkez yeniden bir planlama yapacak, 

müdahale gerçekleştirecek, perspektifini oluşturacak, 

kararlarıyla birlikte anlık perspektiflerini de oluşturacak. O 

merkezin problemidir.  

Merkezin sorunları kapsamlı. Geçmişte Önderlik 

yürütüyordu, Önderlik diyordu; ‘şu kuruma şöyle müdahale 

edin, şunu şöyle yapın.’ Bu pratik müdahaleydi. Şimdi yine 

yapıyor ama şimdiki pratik müdahale, onun düşünce gücü, 

yoğunluk düzeyi kadın merkezine aittir. Politika yapma, 
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diplomasi geliştirme, kurumlaşma kadın merkezine aittir. 

Kadın karargahlaşmasında, özellikle Akademide çalışma 

yürütüldüğünde hepimiz açısından biraz sorumluluğunu 

hissederek yürütmemiz gerekiyor. Özeleştirimde de 

koyacağım, geçmişte şuradan-buradan kaynaklı yaşadığımız 

bazı sorunlar vardı ama bunlar netleşti. Dengeler de oluştu ve 

bu dengeleri sadece altı arkadaş oluşturmadı. Bazı arkadaşlar 

‘yeniden dengeler oluşuyor’ dedi. Yeniden dengeler niye 

oluşabilir, ben zayıfsam, bu konuda hesaplarım varsa, kendimi 

şu veya bu düzeyde yaşatma mantığım varsa tabi ki yeniden 

dengeler oluşturacağım. Mesela ........ arkadaş ya da bir 

yönetim şu an sorumludur. Gelişen mücadele de biraz ondan 

kaynaklıdır. Bunu söylerken ‘ben olsaydım bu olmazdı’ 

anlamında söylemiyorum, hepimizin yaşadığı problemlerdi.  

Geçmişte kendisini netleştirmeyen, kadın çizgisinde 

kendisini ikna edemeyen kadın potansiyeli tehlikeliydi, bugün 

de tehlikelidir. Kadın çizgisinde netleşmek şu anlama 

gelmiyor, genele katılmamak. Biz genele niye katılmadık, onu 

da koymamız lazım. Genelde belli bir hakimiyet var. II. Kadın 
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Kongresi değerlendirilirken ki değerlendirilmesi de gerekiyor. 

Arkadaşlar da değerlendirmiş olabilir. Önderlik yakalandı, 

sorumlu olduğumuz bir kadın gücü vardı. ‘Biz elimizde olan 

yetkiyi, gücümüzü genele katarsak, yönetim-merkezileşme-

kadro, bir bütün katılım sorunlarımızdan ötürü 

kaybedebilirdik. Bu konuda kişilikten kaynaklı özgüven 

sorunu yaşanıyordu. Hangi tutum sahibi olacak, o gücü 

gösterip mücadele edebilecek mi. Bunu genele de mal 

edebilecek mi? Bu noktada da ciddi problemler yaşandığı 

kanısındayım. Genele katılmak, o gücü kendisinde 

bulabilmektir. Kopuş denilirken, egemen mantıktan kopuşla 

partiden kopuşu aynı mantıkla değerlendirdik. 

Bireysel yetenekler, pratik politikada bir müdahale gücü 

olma bu süreçte çok önemlidir. Kadın hareketi kendi içerisinde 

de, belli bir süredir başlatılan bu mücadeleyi geliştirmesi 

lazım. Derinleştirirken de bir tarafa yükleme tarzında değil. 

Yine bir kesim arkadaşta güvensizlik, bir diğer kesimde 

kendini geri çekme, bireysellik tarzında da olmamalı. Yeni 

katılan arkadaşların bir çok sorunu yaşaması doğal ama bizde 
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yaşanan, ‘Kadın Hareketini hep birilerine ait görme” mantığı 

var. Şimdi de arkadaşlar, Kadın Hareketini varolan merkeze 

ait görebilirler. ‘Bu merkezin çalışmasıdır, onların çalışma 

sürecinde sorunlar yaşandı’ diyebilirler. Zaten birilerine ait 

görüldüğü için de, bu konuda iddia, mücadele ve kararlılık 

geliştirme, tutuma tabi olma durumu gelişmedi. Çünkü 

‘birilerine aittir, o birileri her zaman bu çalışmanın başında 

olacaktır, o zaman diğer arkadaşların bu konuda iddia sahibi 

olmalarına, kendilerini geliştirmelerine gerek yoktur’ şeklinde 

bir mantık yaşanıyordur. Bu kurum kimseye ait değildir. Kim 

bunun pratik duruşunu, düşünce düzeyini geliştirirse o, 

çalışmanın başında olacaktır. Yoksa bu süreçte, dışında 

kalacaktır. Hala küçük hesaplar çok fazla. Eleştirilerimizi 

resmiyete dökmek konusunda, Kadın Hareketi çok radikal bir 

tutum geliştirmek durumunda. Çok radikal bir özeleştiriye 

ihtiyacımız var. Bu, bizim geliştiğimiz, netleştiğimiz anlamına 

gelecek.  Kadro da bu konuda netlik kazandığı oranda, 

çalışmalarda başarılı olabilecektir. Bazı arkadaşlar görüşlerini 

belirttiler fakat tutumlarını yeterli görmedim. Çok geniş, 
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kapsamlı bir çalışma yürüteceğiz. Politika yapacağız. Sadece 

dar, askeri anlamda görevlendirmelerde, atama yapılırken 

eksiklikler çıktı. Eğitim verilirken yanlışlıklar oldu. Bunlar 

hepsi eleştiri ama bu bütününe cevap vermiyor. Bütüne cevap 

verebilmek için, PJA meclisinin çalışmasının ciddiyetine göre 

rol biçmemiz gerekiyor. 

 Diyoruz ki; erkek egemenlikli sisteme karşı mücadele 

edeceğiz. BDT topluluğunda kadın emek ve üretim boyutunda 

en ileri düzeydedir. Ama irade ve karar düzeyinde sıfırdır. O 

kadar da sosyal olarak gelişkin bir Sovyet toplumu, bir de 

Kürdistan toplumuyla karşılaştırıldığında bizim açımızdan 

durum daha da yakıcı. PKK içinde bunun belli tedbirleri 

alınmış. Partinin genel yaklaşımıdır. Kadın hep belli oranda 

iradesel bir karar gücüdür. Pratik katılımda temsil ve müdahale 

gücüdür ama bu her alanda kadın kurtuluş sorununu, özellikle 

özgürlük mücadelesini güvence altına aldığımız anlamına 

gelmez. Bunun dayanaklarını oluşturmamız gerekir. 

Dayanakları oluşturulmazsa, geleceği konusunda net bir şey 

söylenemez. Bu, ideolojik düşünce ve çizgiye hakim olmada, 
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bunun yönetimsel gücünü oluşturmada, pratik müdahale etme 

noktasında kendi içinde ciddi bir mücadele gerektiriyor.  

Trajik  olaylar çok. Örneğin, Bayrampaşa’da kadın, 

Ferhan’ın yanında. Birkaç kişi varolan gelişim düzeyini kabul 

etmeyip partiden ayrılarak, bunun karşısında bir örgüt 

oluşturur ve sonuçta düzene karşı mücadele içerisinde olur. 

“Sizin ideolojik noktada yanlışlıklarınız var, pratik ve yönetim 

noktasında problemleriniz var, sizin eksikliklerinizi 

eleştiriyoruz, böyle bir iddiamız var, politikaya böyle 

giriyoruz” der ve bu tavır anlaşılabilir. Giden eski düzene, 

tasfiyecilikle gidiyor. O zaman kendi içimizde bunun 

özeleştirisini vermeliyiz. Kim nereye gidiyor? O zaman kadın 

kendi içerisinde halen  düzenin eski alışkanlığı ile yaşıyor. 

Tüm herkes için geçerli olmasa da, geçmişte yaşadığımız 

durumlar böyle. Halen bu konuda ciddi bir mücadele 

gerekiyor. Genel olmasa da, neredeyse biz onlardan 

etkileneceğiz. Ciddiye almamak ve  gündemimize koymamak 

lazım. Çünkü sonun ne olacağını, her PKK’li biliyor. Hiç 

değerlendirmemeliyiz demiyorum. Hangi noktada 
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kaybettirdik? Özellikle kendi içimizde oluşturduğumuz denge, 

sınıf mücadelesini doğru geliştirememe ve birbirimizin 

zayıflıklarını zemin hale getirme, bu konuda birbirimizi idare 

eden yaklaşımlarımızı sorgulamamız gerekir. Bunu hepimiz 

yaşadık, kadın hareketi olarak yaşadık. Radikal bir eleştiri 

derken, 3. Kongreden sonra görev alan arkadaşlar ciddi bir 

zorlanmayı yaşamış. O açıdan anlamlı buluyorum. O süreçte 

yönetimin görevini üslenmek küçümsenmemesi gereken bir 

durum. Ama bu yetmiyor, sürece cevap vermiyor, bu konuda 

her birimizden kaynaklı, genel merkezden, kadrodan, eğitim 

politikamızdan esasta da kendimizden kaynaklı yanları iyi 

görmemiz gerekiyor. Bir meclis üyesi olarak bunu çok rahat 

söylüyorum çünkü netleştim. Pratik beni bununla yüz yüze 

getirdi. Bu noktada zorlandım, hiçbir engelde yoktu, tek engel 

bendim.  

Merkezde, bizim alanımıza yönelik yürütme çalışmasının 

eleştirisini koyacağım. Raporda geliştirilen bazı şeyleri 

koyacağım. Fakat şu an benden kaynaklı, özellikle 

merkezileşmeden kaynaklı sorunlarımız var. Bunda netleşme 
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durumumuz var. Perspektifimizin geniş olması açısından 

değerlendirme gereği duydum.  

 
- BİZ tartışmalara 

başladığımızda birinci gündem maddesi olarak siyasal 
durum değerlendirmesi yapmıştık. Raporumuzu işlerken 
hem sonuç hem giriş bölümünde örgütsel durumu, çalışma 
alanlarını ele alırken onun başını ve sonunu bütünleyen 
bölümler vardı. Günümüz gerçeğinde çöken, insanlığa 
çözüm getiren değil de insanlığı çok daha kapsamlı 
sorunlara boğan bir sistem gerçeği var. Bunun karşısında 
umut olan, çözüm olan tek bir olgu kadının geliştireceği 
özgürlük mücadelesini, Parti Önderliğinin karşı karşıya 
kaldığı koşullar temelinde, Kürt sorununa çözüm 
temelinde geliştirdiği manifesto, Kürt sorununa çözüm 
noktasında belirlediği yaklaşım örgütüyle birlikte 
yürütmek istediği siyasetiyle, politikasıyla aslında bir 
bütün 21. yüzyıla müdahale ediyor. Bu müdahalesini 
gerçekleştirirken bunu çok net deyim yerindeyse 
heceleyerek söyledi. Bunda öncü rolü kadına verdi. 
“Demokrasinin ve barışın öncülüğünü kadın yapacak,” bu 
anlamda insanlığın umudunu ve geleceğinin kadında gizil 
olduğunda, kadının bunun temel yürüten gücü olması 
gerektiğini, örgüt gücü olması gerektiğini vurguladı. Bu da 
tabi ki PJA‘ya düşen bir görev. Biz bu kapsamda görevi, 
misyonu ele alırsak, biraz farklı bir deyim var “yolu 
bilmekle o yolda yürümek farklı bir şey” Yolda 
yürümesini bilmek, nasıl yürüneceğini hesaplamak, yolda 
çıkan engelleri aşabilmek, kendini ona göre 
planlayabilmek farklı bir boyut. Biz kapsamlı siyasal, 
sistem değerlendirmesi yaparken, sorunu sadece politika 
yapamamak olarak görmüyorum. Bunu bir diğer boyut 
olarak ele alıyorum. O da önemli bir ayak ama sorunun 
özü o değil. Biz kadın hareketinin merkezi olarak, 
yönetimi olarak insanlık karşısında misyonumuz ne, 
hedefimiz ne, görevimiz ne, o kapsamda düşünme düzeyi, 
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o kapsamda kendini ele alma düzeyine hala ulaşmış 
değiliz. Biz hala kendini katamamadan, bazı dengelerden, 
yeniydim şu bu psikolojim, şu duygularım, bu 
duygularımda ısrar ediyorsak bu bile kendi başına 
görevimizin ve hedefimizin farkında olmadığımızın 
kanıtıdır. Biz kadın hareketinin yönetiminde yer alan 
meclis düzeyinde olsun, her alanda yönetim düzeyinde 
olan arkadaşlarda bu misyonu anı anına yaşamak yani 
yüreğin, beynin bununla çarpması noktası çok zayıf, 
bunun heyecanını duyma noktası çok zayıf, bu misyonla 
kendini günlük planlama, kendini buna katma noktası 
oldukça zayıf. Bu anlamda bizim duruşumuz son derece 
anlık, son derece kısa vadeli, son derece dalgalı, öyle ki 
kadının ruhsal ve psikolojik yapısı Türkiye’deki dalgalı 
döviz kuru gibi olmuş. Bu yaklaşım çok fazla örgüt 
mantığını yaratan, çok fazla ne siyasete sokan, ne de örgüt 
çalışmasına sokan bir yaklaşım olmuyor. Biz bir örgüt 
olmada, ısrardan çok örgüt olamamanın izahını ve 
gerekçelerini bulma, onun şikayetini  geliştirme 
noktasında çok iddialıyız. Özeleştiri verirken bile, bazı 
değerlendirmeler yaparken bile neden örgüt olamadım, 
neden yönetim olamadım, bunda neden ısrarlı olamadım 
yaklaşımını belirlemeden ziyade, bunun hem kişilikte 
biten, hem objektif, siyasal ortamda biten nedenlerin 
ortaya koymaktan ziyade, gerekçelerini bulmak çok öne 
çıkan bir boyut oluyor kadında.  

- Şunu net izah etmek 
istiyorum. Kadının bir tarzı var, bir yönetim tarzı, bir bakış 
açısı var, olayları ele alışında, ideolojisi var. İdeolojik bir 
hareket, erkek sisteminden daha farklı bir ideolojiye sahip. 
Ama kadınca da olmalı bazı şeyler. ‘Kadının farklı yanları 
var’ diyerek bunu liberalleştiren, aslında örgüt olma 
mücadelesinde alıkoyan, yumuşatan tarzlara kaçış, kolaycı 
mantık çok çabuk gelişebiliyor. Bu yönetimde de oturdu. 
Bizim kendi aramızdaki ilişkilerde de. 3. Kadın 
Kongresinde mahkum etmiş olsak ta, önemli oranda o 
kadar keskin ve belirgin bir tarzda ortaya çıkmadı. Farklı 
bir versiyondan, farklı bir ayağından dengelere dayanan, 
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kadınlık adına yönetim içerisinde örgüt olma sorunlarımızı 
doğru tartışan, örgüt olma gerçeği, zorunluluğu karşısında 
yaşanan yetersizliklere doğru müdahaleyi geliştirmede bir 
yaklaşım söz konusu değildi. Bu noktada çok yetersizlik 
vardı. Birbirimize, geriliği daha çok ön plana çıkartan, 
birbirimizi tepkilendirmeye, kızdırmaya çeken, ısrarla 
örgüt olmaktan, örgütün yükümlülüklerini, gereklerini 
yerine getirmekten sakınan veya bu noktada oldukça zayıf 
bir duruş söz konusu. İster yönetimden, ister en alt 
düzeyde olan arkadaşlar olsun, hangi konumda olursa 
olsun kapasite, kapsam veya karşılama sorunu biçiminde 
ele alınması doğru olmaz. Kapasite ve kapsam da insanda 
yaratılabilir, ortaya çıkartılabilir. PKK’nin verdiği bir 
mücadele olgusu da var, bizde olaylar veya gelişim seyri 
bazı şeyler hazırlanarak yaratılan bir duruş değildir. 
PKK’nin gerçeğinde, deneyiminde tecrübesinde o var. 
Yaparak geliştirme olgusu, mücadeleyi vererek gelişmenin 
yanı sıra, amaca ve hedefe ulaşmak söz konusu. Bizde 
bahanelere, gerekçelere sığınan bir tarz olduğu için, 
kendini doğru sorgulama biçimi gelişmiyor. Bunun 
giderilmesi gerekiyor.  

- Biz geçmişte çok 
sancılı süreçler yaşadık ve biz yeni-eski tespitini 3. 
Kongrede mahkum etmiştik. Yeni-eski yok, şu anki 
yönetimin çoğu eskiden de yönetimdi. Bu dönemin 
görevlerini yürüten yönetim, bence kendi görevini veya 
misyonunu, karşı karşıya olduğu örgüt sorunlarını ele 
almada da, karşılamada da son derece kolaycı yaklaştı. 
Yani mücadele etmede, örgüt olmada ısrar etmekten 
ziyade, o da kendisine bazı gerekçeleri, şikâyetleri 
oluşturma noktasında kaldı. Gerek örgüt yönetimi 
ilişkilerinde, gerekse bizim yapı ve örgütlenme gerçeğimiz 
ele alınacak olursa durum buydu. Uzun bir dönem başta 
koordinasyonda yer alan arkadaşlar, “biz katılamadık” 
diye kendi özeleştirisini verdi. Örgütün en üstündeki 
arkadaşlar katılımsızlığın özeleştirisini verdiler. Sen şimdi 
bu özeleştiriyi verdin mi, bir bütün örgüt çalışmasına 
katılım sağlamak otomatik olarak gelişir. Çok fazla sana 
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fırsat tanımaz, o diğer özeleştiri asıl halledilmesi gereken 
bir nokta. 7. Olağanüstü kongreden sonra kendi 
kongremizi yaptık, fakat taşırmasını çok güçlü yapamadık. 
Yönetim, “ben yapıma nasıl izah edeceğim, nasıl 
anlatacağım, kabul eder mi, etmez mi, nasıl karşılanacak 
bu, ben bunun güçlü izahını geliştirebilir miyim” 
biçiminde yaklaşım içine girdi. Yapımızın dışında 
yönetimimizde çekingen, ürkek, bir anlamda kolaycı, çok 
fazla işin içine girmeyen bir yaklaşım ortaya çıktı. Sorun; 
örgüt olma, özgürleşme sorunu ise, Hegel’in bir sözü var; 
“özgürleşme, hayatın tehlikeye atılması ile başlar.” Daha 
farklı bir şekilde başarılması mümkün değil. 
Özgürleşmenin sancılı bir doğum gibi olduğu belirtilir. 
Yeni insanı yaratmak, ezenle-ezilen, tüm insanların 
insanlaşmasıyla ortadan kalkacak gerçeğine 
inanabilmektir. Fakat bizde bu boyutları ele almaktan, 
kadın özgürlüğünü ve hareketini misyonu kapsamında 
pratikleştirmekten ziyade, eskiden çok eleştirdiğimiz, 
kendisine dönük,  kapalı, muhafazakar, tutucu yaklaşımı 
aşmayan, riski göze almayan bir duruş var. Geçen gün, 
Türkiye’nin başbakan yardımcılarından Mesut Yılmaz, 
“Türkiye açısından şu an en büyük risk, risk almamaktır” 
diyordu. Bizim açımızdan da yaklaşım olarak ele almak 
gerekiyor. Kadın hareketini bir bütün yaşanan olaylar 
karşısında, sorunlar karşısında bir taraf olarak tutmak hala 
bizde geçerliliğini koruyor. Yani kadın hareketini 
genelleştiren, bu anlamıyla tüm topluma hakim kılan, 
özgürlüğün öncü gücü haline getiren bir duruş yok. En 
başta yönetimde bu yok. Yönetimde halen çekingen, 
kendisi açısından taraf konumunu koruyan bir duruş söz 
konusu. Bunun aşılması gerekiyor. 

-  2. Meclis 
toplantısından sonra bir örgüt modeli oluşturuldu ve farklı 
farklı karargahlar biçiminde kendisini örgütledi. Biz bu 
örgütlenme biçimini karşılayamadık. Ne örgüt 
anlayışımız, ne de kişilik anlamında bunu karşılama 
düzeyimiz tam yetkin değildi. Bizim de katıldığımız 
örgütlenme modeli tartışıldı, fakat bu bizde bir parçalılığı 
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getirdi. Yani askeri karargah bir tarafta, halk hareketleri 
bir tarafta, PAM bir tarafta, Avrupa bir tarafta. 
Koordinasyon merkezi var. Her çalışma alanında bir 
merkezi arkadaş var. Ama biz örgüt yaratamadığımız için, 
bir örgüt olarak kendimizi genelleştiremediğimiz için, 
çalışmaları yayma gelişmediği için daha çok uzak alana 
gitmiş, birbirinden kopmuş, parçalanmış bir arkadaş yapısı 
ve yönetim mantığı açığa çıktı. Bu gerçek uzun zaman 
kendisini korudu. Bu sadece cihaz ve telefon 
görüşmeleriyle ortadan kalkacak bir durum değildi. Bunu 
ortadan kaldırabilmek, misyon, hedef kapsamı, düşünceyi 
geliştirme ve netleşme örgütlenme hususundan dolayı 
ciddi tartışılması, netleştirilmesi ve çözümün ortaya 
konulması gerekiyordu. Bizde yapılmayan buydu. 
Birbirine karşı daralma, birbirini eleştiri ve bunun 
sonucunda bir örgütlenmeyi çıkarma, ortaya koyma pek 
söz konusu değildi. 

-  Bizler radikallik ve 
sekterliği zaman zaman birbirine karıştırıyoruz. Sekterlik, 
biraz yabancılaşmayı kendi içinde getiriyor. Kadın 
hareketi radikalliğinin, eleştirel ve özgürlükçü kılan bir 
tarzda uygulanması gerekiyor. Yönetimde çekingenlik 
radikalizmi engelliyor. Radikalleşme, kendini adadığın 
doğruların, amaç ve hedefe kendini ne düzeyde 
bağladığının ölçüsü olur. Radikalliği biraz bu ölçüde ele 
alma ve bunu bir eleştiri gücü olarak, özgürleştirici güç 
olarak ele almak gerekiyor. Biz kadınız, tarzımız farklı 
olmalı, üslubumuz farklı olmalı yaklaşımı, kendine dönük, 
kapanma tarzı bir anlamda radikalleşmeyi engelleyen bir 
olgu oldu. İşte ‘birbirimizi anlarız’ mantığı çok ciddi bir 
biçimde aşılmış değil. Bu pratikleşmenin önünde en temel 
engel oluyor. Yönetim ve merkez olarak tartışmalarımızda 
dar gündemden çıkamadık. Çok daha kapsamlı hedef ve 
görevleri ele alan bir durum olmadı. Biz yönetim olarak 
bazı arkadaşların katılımını değerlendirdik. Meclis olarak 
bazı arkadaşların katılımını tartıştık, katılım istemi olup 
olmadığını tartıştık. Pek çoğumuz potansiyel istifa 
konumunda kaldık. Biz iş yapamadıysak biraz sorunumuz 
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burada. Temel nedenleri burada aramak gerekiyor. Bunun 
bahane ve gerekçeleri çok kolay oluştu ve buna kadınlık 
adına anlayış istendi. Hak istendi, bir kere eleştirilmesi 
gereken olgu bu. Nerede o zaman siyasi kapsam, amaç, 
hedef, hani insanlığın geleceği olacaktık, hani kurtuluş ve 
umut bizdeydi, barış ve demokrasinin gücü biz olacaktık? 
Bunun her şeyden önce bir yönetime kavuşması gerekiyor. 
Ama bizde izahlar çok basit, çok kolaycı ve anlayış 
isteyen bir yaklaşım taşıyor. Bu tabi ki ne radikalliği, ne 
de çözümü beraberinde getiriyor. En azından bir süreç 
yaşandı. Tabi ki yoldaşız, güç ve destek vereceğiz, belli 
düzeye kadar anlayış göstereceğiz, anlamaya çalışacağız, 
çözümlemeye çalışacağız ama bu taviz değil, hoşgörü 
biçiminde olacak.  Ama ondan sonra dönüşüp pratiğe 
geçirilmesi, eğer halen olmuyorsa, tavra dönüştürülmesi 
gerekir. Biz örgüt olarak hala bunu oturtmuş değiliz. 
Birbirini idare eden tarz bu mantıkta var. Biz geçmiş 
dönemde bir tecrübe edindik, bu bizim için çok güçlü bir 
örgüt bilinci yarattı. O hatalara düşülmez. Yönetimde 
sorun olsa bile örgüt yapısı ona izin vermez. Daha farklı 
bir biçimde atlatır ve sancıları o kadar keskin olmaz.  
‘21. Yüzyıl için özgürleşme mücadelesi bu yüzyıla 

yayılacak’ dedik ve 2000 yılı geçti, 2001 neredeyse 2002’ye 
gireceğiz, zaman o kadar hızlı geçiyor. Fakat bizim daha hızlı bir 
şekilde örgüt olma mücadelesini, buna paralel yönetim olma 
mücadelesini geliştirebilmemiz gerekiyor. Pratikleştirme olayı 
ideolojinin gerçekleştirilmesidir. Onun uygulama düzeyinin, 
uygulama gücünün yaratılmasıdır. İnsan doğru örgüt ölçüsüne 
sahip olduğu ölçüde, pratikte de uygulama gücüne sahip olur. Eğer 
pratikleşmede sorunlar yaşanıyorsa bunun ideolojiyle ve örgütle 
bağı var. Biz uzun süre sorunumuzu yönetim sorunu olarak izah 
ettik. Tecrübesizlik, üslup, yöntem sorunu olarak izah ettik. Ve bu 
böyle değil. Üslubun da,  yöntemin de ideolojiyle, örgütle organik 
bağlantısı var. Bir tarz sorunu, bir kişide oturmuş bir tarz sorunu ve 
tabi ki bunun üsluba ve yönetime yansıması oluyor. Fakat bu 
izahlar süreç ve misyon karşısında gerçekten açığı ve ayıbı 
kapatacak şeyler olmuyor. İzahlar, gerçekler olmuyor. Bu yüzden 
yönetim gerçeğini böyle anlamak gerekiyor. 3. kadın 
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kongremizden sonra gerçekleşen kadın platformlarında bu çok 
somut açığa çıktı. Platformlardaki gidişat bizim kendi kadın 
kongremize sahip çıkmayan bir durumdu. Kararlara sahip 
çıkmayan bir duruştu. Adeta birbirimizi ite ite, ikna ede ede, 
zorlaya zorlaya yaptık. Ki bu kongrede başarılması ve 
tamamlanması gereken bir şeydi ama kendi duruşumuzu, örgüt ve 
parti olarak vardığımız kararları sahip çıkmamız önemliyken bizim 
yönetimden konuşmayan arkadaşlar oldu. Değerlendirme 
yapmaktan sakınan arkadaşlar oldu. Bir kere bu gerçek görülmeli. 
Kendi yönetim ustalığı, partisiyle- yapısıyla ulaştığı kararlaşma 
düzeyini ve iradi temsilini ortaya koymada, bunu ifadelendirmede 
çekingenlik yaşandı, ürkeklik yaşandı. Bunu sadece yetersizlikler 
ve kapsam sorunuyla izah etmek doğru değil. Bir insan kendi 
kapsamı-kapasitesi doğrultusunda konuşur belki ama o insanın 
doğruyu ne kadar  dile getirip, getirmediği anlaşılır. Parti yapısında 
yaşanan sorun çok yetkince izah etme sorunu değildir. Bizim parti 
ve örgüt yapımız öyle değil. Bu mantığı doğru oturtmak gerekiyor. 
Ne kadar doğru mantığa göre konuşuluyor, ifade ediliyorsa o 
netliğini ortaya koyar. Ama doğru mantığa oturtulmamış şeyler, ne 
kadar güzel sözlü, süslü laflarla söylense de çok fazla anlam 
bulmaz. Aslında bizde kongrede kararlaştırdığımız doğrular 
karşısında, onu pratiğe geçirmede kaçamak dövüş daha fazla 
yönetimin tarzına damgasını vurdu. Kadın da en fazla 
kitleselleşmeli, açılım sağlamalı, kendisini genele maletmeli. 
Mesela 3. Kongrede bir tespit yapılmıştı, ben de bu tespiti 
yapmıştım. Bizim öyle genele katılma, özgünlüğü bırakma gibi bir 
sorundan ziyade, kadını genel yapma sorunumuz var. Yani genel 
kadın olacak. Parti Önderliği diyor; “kadın eksenli olmayan hiçbir 
şey başarıya gidemez.” Şimdi bu kadın eksenini kim oluşturacak, 
kadını bu yaşamın, gelişmenin içine kim koyacak? Bunu kadının 
kendisinin yapması gerekiyor. Ama kadında her şeyden önce 
kendisini eksen yapmaktan çekinme var. Bu alana girmiyor, risk 
almak istemiyor. Bu anlamda özgün örgütlülüğü, kendisine yönelik 
çalışmayı daha kolay buluyor. Yani ekmek elden, su gölden. Biraz 
da rahattır-kolaydır, bu işin teorisini yapmakta kolaydır. Ve bize dil 
verilmiştir, bu konuda sorun yok. Ama bu işi gerçekleştirme 
boyutu daha farklı. Belli bir zamanda yitirildi. Aslında bunun hızlı 
bir şekilde aşılması gerekiyor.  
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Yönetimin belli bir amaçlar temelinde açılımını hedefledik, 
kurumlaşmayı hedefledik. Bunun askeri sahada yetkinleşmesi 
kadar, açılım amaçlı örgütsel mevzileri gerçekleştirilemedi. Bunun 
örgütsel ve yönetimsel ifadesi aynı zamanda bunun karşısında 
gereken koordine, merkeziyetçilik oturtulamadı. Hatta 
merkeziyetçilik, koordinelik nasıl yürütülecek, kimler arasında bu 
paylaşılacak, bunun karmaşası yaşandı. Bu işleri kim koordine 
edecek, kim neyden sorumlu, kim nereyi koordine ediyor, kim 
nereyi yürütüyor, kim nereyle görüşecek, bunun karmaşası bizde 
uzun zaman yaşandı. Bu bile kendi içinde tek başına bir yönetimsel 
dağınıklık, merkezileşmemenin ifadesi oluyor. Kendini güçlü 
planlayamama hakim olmayı da zayıf kılar. Bu anlamda hem bazı 
geriliklerin, hem bazı geleneksel kadın özelliklerinin 
konuşturulması, hem de örgütsel sorumlulukların ve 
yükümlülüklerin çok fazla hissedilmeden, bilmeden bireyselliklerin 
daha fazla öne çıkarılması, hatta birbirine karşı eleştirilerin 
olmaması, kaygılı yaklaşımların öne çıkması biraz damgasını vuran 
bir olgu oldu. II. Meclis toplantımızda bu sorunları kapsamlı 
tartıştık ve ondan sonraki süreç biraz daha faklı bir seyir izledi. 3. 
Kadın Kongresinde sonra gerçekleşen 2. Meclis toplantısında her 
ne kadar bileşimimiz nicel olarak düştüyse de, son derece acil ve 
ihtiyaç temelinde geliştirilen bir toplantı oldu. Ve çok zorlu bir 
döneme, platformların hemen arkasına denk geldi. Orada ortaya 
çıkan bir gerçeklik vardı. Bizde hala eskinin yansımalarının, 
dışarıya taşmalarının olduğunu çok net gördük. Ve orada erkeğin 
saldırısı, yanlış yaklaşımları ürküttü. Ve ondan sonra ne oluyoruz, 
“bizim bir araya gelip örgüt olma mücadelesini yükseltmemiz 
gerekiyor” biçiminde yaklaşımlarımız çıktı. O yüzden, 3. Kadın 
Kongresi ve 2. Meclis toplantısından sonraki süreç  yönetim 
anlamında sürece tam katılmama, kendini katmama –ben burda 
yeni-eski diye ayırmıyorum- şeklinde gelişti. Belki her arkadaş 
kalksa farklı izahını da bulur, bu gerçekten önemli değil. Çünkü biz 
bu konuda 2. Meclis toplantısında geliştirilecek her gerekçeyi 
reddettik.  

Hiçbir arkadaş “ben yeniydim, ben tecrübesizdim, ben 
kendimi böyle ele aldım, ondan böyle oldu” yaklaşımları ile izahını 
getiremez. 2. Meclis toplantısında biz bu tavrı koyduk ve bu bizim 
talimatlarımıza yansıdı, toplantı sonuç raporlarına yansıdı. Bundan 
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sonra da yaklaşım öyle olmalı, hoşgörüyle yaklaşım olmamalı. 
Bazı arkadaşlar ‘tahammül’ dedi, tahammüllülüğü anlayış 
biçiminde değil, tahammülü mücadelede ısrar etmek anlamında ele 
almalıyız. Ve bizim şöyle bir ikilememiz var; çok kapsamlı bir 
misyonla karşı karşıyayız, öncelikle örgütsel mücadeleyi de 
yürütmek  zorundayız. Kendimize dönük çabanın da çok yoğun 
olması gerekiyor. Kadını bilinçlendirme, eğitmede, kadını 
sürüklemede, vb. bu anlamda sürece cevap olmak gerekiyor.  

Kültür alanına, politikaya girmek, askerlikte gelişmek 
gerekiyor. Kadın rengini her sahaya katmak gerekiyor. Çok 
zorlayıcı bir gerçekliği var. Tabi ki bu, hedefin  büyüklüğünden de 
kaynaklı. Bir o kadar da bu merkezde yaşanan -ben 3. Kadın 
Kongresinde mahkum ettiğimizi düşünüyordum ve örgütsel 
belgelerimize de geçmiş- kendi yaklaşımlarını duygusallığıyla, 
psikolojisiyle izah eden, çok yoğunca mücadeleyi esas almayan bir 
tarz, son  derece belirgin olarak yaşanmaktadır. Yapıya da 
yansıdığından biraz daha katmerleşiyor. Daha kaba ve bariz bir 
şekilde ortaya çıkıyor. Bunun yıkılması ve parçalanması gerekiyor. 
Bizim merkez olarak, sağlıklı ve örgütsel ilkelere dayalı bir 
diyalogu, bundan ortaya çıkacak kollektivizmi,  çeşitli faaliyet 
sahalarına gitmeyi bir parçalanma olarak değil de, bir işbölümü 
olarak ele almamız gerekiyor. Bu konferans en çok pratikleşmeyi 
dayatan bir konferans olmak zorunda. Özeleştirinin verilmesi 
gereken bir konferans olacak. Bu anlamda, 3. Kongreden 
günümüze kadar ki süreci ele aldığımızda, çok ciddi deneyim, 
tecrübelerin elde edilmesiyle birlikte, henüz son derece iradeli, 
kendisinde güveni geliştirmiş, örgüt yaratmada kararlı ve bunda 
ısrarlı duruştan ziyade, daha çok dalgalanan, mevcut koşullarda 
kendisini yürütmeye çalışan bir tarz hakim. Eğer bunlar ortadan 
kaldırılırsa, gerçek anlamda ideolojinin siyasetini yürütme, 
politikasını yürütme, bir örgüt gerçeğinin ortaya çıkarılması 
mümkün olur.  

Özellikle  yönetimlerde, “benim de ilgiye, yoğunlaşmaya 
ve anlayışa ihtiyacım var” şeklinde çıkan bir yaklaşım var. Bu 
anlayışın yönetim düzeyinde aşılması gerekiyor. Merkezin örgütsel 
görevlere yaklaşımını ele alırsak, bazı görevlendirmelerimiz kriz 
yaratıyor. Bazı arkadaşları görevlendirmek ortamda kriz yaratıyor. 
Bunun nedeni ne? Kendisini katmayan bir yönetim tarzı var. 
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Kendisini hala, ilgiye, eğitime, yoğunlaşmaya muhtaç gören –
aslında öyle değil ama- ona yatıran bir yönetim gerçeği var. Bu, 
orta kademede de öyle.  Bizim merkezde de önemli ölçüde 
yaşanan, bu hak noktasının konferansta mahkum edilmesi 
gerekiyor. Ben şu mantığı ve yaklaşımı doğru bulmuyorum; ‘biz 
platformlardan sonra çok zorlandık,’ farklı hesaplar ve oyunlar 
ortaya konuldu. Bu, platformlara da yansıdı. Merkez ve platformu 
yaşayan arkadaşlar, karşı karşıya getirilmek istendi. Bu anlamda 
parçalılık yaratma ve çelişki yaratma ortaya çıktı. Biz bu tahriklere 
gelmedik ve bu noktada olgun yaklaştık. PKK ve PJA gerçeğinde 
geçmişte de özeleştirisini verdik. Hiç kimsenin tek elinde değil bu 
hareket. Ne benim, ne başka bir arkadaşın. O arkadaşlar tekrardan 
yönetim olabilir. Başka arkadaşlar yönetim olabilir, bu hareketin 
yönetim olgusuna böyle yaklaşmak, yapıda bir irade geliştirmek 
gerekiyor. İlke ve ölçü geliştirmek gerekiyor. Çok dar, son derece 
uç noktalara kendisini dayandıran, ağırlıkta aslında günlük bazı 
tartışmalara dayanan yaklaşımlar doğru değil ve bunların aşılması 
gerekiyor.  

30 yıllık bizim parti tarihimiz gelişim seyrini, olaylara ve 
insanlara yaklaşımını ortaya koydu. Bunun doğru bir şekilde 
anlaşılması gerekiyor. Bunun karşısında yapımızdan geçmişte 
çıkardığı sonuçlardan hareketle iradeli, örgüt ilkelerini ve ölçülerini 
kendisine esas alan, bu anlamda tercihini net olarak ortaya koyan 
bir duruşu sergilemesi gerekiyor. Arkadaşlar Azime, Saadet ve 
Melsa gerçekliklerini ortaya koydu. Aslında Saadet meclisimiz 
değildi. Ama uzun süre Avrupa’da meclis çalışması, koordineliğini 
yaptı. Azime’nin gerçekliğini aslında biz daha farklı boyutlarda 
tartışmalıydık. O insan ülkeden giderken kopmuştu, kararını o 
zaman vermişti ve öyle gitti Avrupa’ya. Ama bizi de peşinde 
sürüklemeyi başardı, resmen oyaladı. Uyarılarda da duygusal 
yaklaşıldı, “iyi kızdır, bağlı kızdır, duygusal kızdır” yaklaşımı 
sergilendi. Örgütsel tehlikeler ve riskleri göze alan, hesaplayan bir 
yönetim tarzı ve duruşu yoktu. Hem ülkedeki arkadaşların, hem de 
Avrupa’daki arkadaşların zemininde bu vardı. Ve bu durum 
gerçekleşti. Melsa’da da öyle. Bizim özeleştirisini vermemiz 
gereken konu, Melsa gerçekliğidir. Melsa, bizden kopmuştu, uzun 
bir zaman ayrı kaldı, geri döndü. Biz bunu meclise seçtiğimizde 
yeni dönmüştü, bunu hiç göz önüne getirmedik. Bunu 
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hesaplamadan meclise hem aday gösterdik, hem de seçildi. Orada 
da aslında ilke ve ölçülerin sorgulanması gerekiyor. Yani örgüt 
temkinli yaklaşıyordu. Meclisin eleştirileri vardı. Uzun süre 
kopmuş ve geri dönmüştü, fakat biz getirdik kadın hareketinin içine 
koyduk. Örgütsel ilkeler, ölçüler ve istikrarlı duruş orada da 
sergilenmedi. Çoğu zaman liberal, sivilleşmeyi dayatan 
yaklaşımlarına müsamaha gösterildi. Taviz verildi. Ne zaman ona 
“ülkeye gideceksin” denildi, bu örgütün sırtından 
yaşayamayacağını anladı. Son derece hakaret edecek düzeyde, 
tekmeyi vururcasına cevabını ortaya koydu. Bu boyutları ile ele 
almak gerekiyor. Saadet biraz daha farklı. Bizim yönetim 
düzeyindeki her üç kişiliği de ele alırken, çıkarmamız gereken 
sonuçlar var. Bir kişinin yönetim anlayışındaki duruşunun, aynı 
zamanda bu örgütle yürüme-yürümeme boyutunda bize bazı ipucu 
sunması söz konusu. Buna dayalı eleştiri ve tavır geliştirme, 
mücadeleyi geliştirme olgusu olabilmeli. Gittikten sonra 
yakınmanın, “şöyle, böyle yapmadık” tarzındaki yaklaşımı artık 
aşmamız gerekiyor. Örgüt ve yönetim olarak bu düzeyin aşılması 
gerekiyor.  

Bizim bir bütünen, yönetim ve meclis olarak, yönetim 
misyonunun hedeflerini yaratma, bunları karşılama ve 
içselleştirerek bir sistem yaratmamız gerekiyor. Eğer bu örgüte mal 
olabilirse, hem PJA örgütünde, hem de yapısında kültür haline 
geldiği taktirde örgüt olabiliriz. Oturtulacaksa bir örgüt ahlakı  –ki 
bence bu henüz  oturtulmuş değil,daha farklı anlamda 
söylemiyorum ama bir sistem olma, ilkeleri, ölçüleri tam oturtma, 
kurumsallaştırma yönünde bizde geri ve geleneksel özelliklerden 
kaynaklı bu tür gerilikleri dumura uğratan yanlarımız var. Bu 
noktada bir radikallik ve keskinliğin yaratılması şart. Bu önemli bir 
nokta.  

Biz, partinin genel koordinasyonunda yer alan iki arkadaş 
ve PJA koordinasyon merkezi vardı. Farklı alanlarda arkadaşlar da 
vardı. Ama güçlü bir diyalog ve işbirliğine dayanan bir çalışmayı 
yürütme olmadı. Son dönemlerde bir tekmil sistemini bile 
oturtamadık. En temel örgütsel işleyişleri bile hayata geçiremedik. 
Bu gerçeği görmek gerekir. Hatta anlamsız gelişler, anlam 
vermeme, çok fazla gerekli görmeme gibi yaklaşımlar kendisini 
ortaya koydu. En basit örgüt ilkesi, ölçüsü karşısında zorlandık. 
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Bizler konferansa giderken yapımıza rapor taslağı bile sunduk. 
“Ben böyle yazamayacağım, ben böyle yazacağım”, yani bir örgüt 
kültürü oturtmada, sistem yaratmada, bizim çok ciddi 
zayıflıklarımız var. Yaşamda öncülük rolü olan PJA’nın; yaşamdan 
siyasete, insanlığın ve  PKK’nin geleceği açısından oynaması 
gereken rolü oynayacağına, kendisini ‘kadınlık’ adı altında geri 
çeken, “benim kendi örgütlülüğüm var, özgünlüğüm var” deyip, 
kendisini özgünlüğü içerisinde liberal boyuta büründüren bir tarz 
var  ve bunun aşılması gerekiyor. Çabayı ya da yaratılan düzeyi 
dile getirmeyi çok gerekli bulmuyorum. Örgüt olmak eğer yönetim 
olmaktan geçiyorsa, yönetim olmak da bu noktalardan geçiyor. 

 
- YAPILAN çalışmalarda uzmanlaşma yok. 

Uzmanlaşmaya yönelik, dış çalışmalarda, Türkiye’de bir 
çok kurum ve kuruluş açılmıştır. Ama sonuca baktığımız 
zaman,elle tutulacak fazla bir şey yok. Çünkü orada çalışan 
arkadaşlarda bir uzmanlaşma yok. Konferans tartışmaları 
ileriye dönük perspektif olacaktır. Bundan dolayı, neler 
yapılacağı hususlarını somut olarak tartışmalıyız. Politika 
yapacaksak, politikanın ne olduğunu bilmek zorundayız. 
Mesela; yer aldığımız kurumlarda nasıl başarı elde 
edeceğimizi, bunun yol ve yönteminin ne olduğunu 
bilmeliyiz. Eğer sanat alanında yer alıyorsak, bunun başarı 
yolunu bilmeliyiz. Bir kişi bir alana gidiyor ama o alana 
yabancıdır. Hem tanımıyor, tanıyıncaya  kadar uzun zaman 
geçiyor. Bu da işlerin aksamasına neden oluyor. Gidiyor 
alana kendisinin de fazla hakimiyeti yok. Doğal olarak ne 
yedeğini yapabiliyor, ne de çalışmalarında sonuç alabiliyor. 
Çünkü yenilenme ve tanıma yok. Emperyalizmin bize karşı 
kullandığı politika nedir, nasıl yapıyor? Bunu bilmezsek 
biz politika yapamayız. Ya da sanat ve kültür alanında 
karşımızdaki  sistem bunu nasıl kullanıyor? Eğer  bu 
konuda bilinçli değilsek, biz sonuç alamayız. Dün 
arkadaşlar ideolojik, politik, örgütsel boyutu koydu, 
şüphesiz bunlar gerekliydi. Bunun yanı sıra uzmanlık da 
gereklidir. Bu olmazsa ne kadar dürüst de olsak fazla sonuç 
alıcı olamayız. Örneğin o alanlara gidenlerin çoğu 
dürüsttür ve yapmak istemişlerdir. Ama o alanları 
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tanımama var. Tanıma gerçekleşemez mi, gerçekleşir ama 
bunun için zaman gerekir. Kısa sürede sonuç alabilmek 
için şimdiden bunun kadrosu eğitilmelidir. Bunu merkez 
şahsında da ele alırsak, bu eksikliği görebiliriz. Objektif 
olarak durumu değerlendirme, ele alma ve buna göre 
yapıyı konumlandırma zayıftır. İhtiyaca göre kadroyu 
eğitme yetersiz. Eğitim veriliyor ama bu genel kalıyor. 
Hangi arkadaşa baksak genel anlamda bilgisi var ama bir 
alanda başarılı olması boyutunda aldığı eğitim eksik 
kalıyor. Merkezde de ürkeklikten bahsediliyor, bana göre 
zeminini biraz da oradan alıyor. Neden özgüven 
yetersizliği? Çünkü yeni olma, “acaba ben yapabilir 
miyim” yaklaşımı ve o alana hakim olmama. Alana 
hakimiyet olursa güvensizlik ve ürkeklik de yaşanmaz. Bu 
noktada önemli bir ihtiyaç var. Hem merkezde, hem 
kadroyu eğitmede; uzmanlaşma, ideolojik ve örgütsel 
boyutun yanı sıra bu nokta da ciddi bir ihtiyaçtır. Eğer bu 
olmazsa ne kurumlarda ne de genel mücadelede kısa bir 
sürede fazla başarı elde edilemez.  
 

-BUGÜNKÜ merkezi ele aldığımızda, elbette ki 
geçmiş yaklaşım ve değerlendirme ölçü olamaz. İçinde 
bulunduğumuz süreç ve kadın olarak yakaladığımız düzey 
bunu aşıyor. Parti Önderliğinin belirlemelerini esas almak 
zorundayız. Günümüz koşullarında Parti Önderliğinin 
kadına atfettiği misyon var. Her görüşme notunda 
 “demokrasiyi ve barışı geliştirecek olan kadın ve 
bugünkü sistemi de dönüştürecek olan kadın”dır diyor. 
Merkez kendini tam merkezileştirmiş olsaydı, bunları esas 
alırdı. Biraz eskiye takılarak, kendisini onunla sınırlandırdı. 
Ya da en çok biraz kendi sınırları ile örgütsel sorunlarla 
uğraştı. Kendisinin önüne koyduğu hedef oldukça küçük. 
Merkez olarak, “kadın nasıl demokrasiyi geliştirir”, temel 
hedef olarak çalışmamız bu ve buna kilitlenmek gerekir. 
Hedefi büyük koyarak barışı kadın nasıl geliştirecek, 
çabasını da bu yönlü büyük geliştirme diğer arkadaşlar da  
belirttiler, bunun kapsamına giriyor. Belki bunlar genel 
toplantılarda yapıldı yapılmadı değil, ama somut, net kendi 
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önüne bu hedefi koymadı. Bunun için, yeni ile 
bütünleşmeyi yakalayamadı. Biz bugün hala geçmiş 
sorunları tartışıyorsak, hala eski-yeni yönetim belirlemesi 
yapılıyorsa, geçmiş çalışma tarzından arındırılmamış 
kalıntılar varsa, bu kendimizi yeniye kilitleyemeyişimizin 
sancısıdır. Geçmişte, P.Önderliği’ni algılıyamamanın ve 
kendimizde somutlaştıramamanın sancısıdır. Bu kendisini 
çok net gösteriyor. Demokrasi sürecine kadın olarak çok 
köklü bir katılım yaptığımızı söyleyemeyiz. Oldukça zayıf, 
acemi yanlarımız var. Ama büyük  bir cesaret istiyor. Biz 
bu cesareti kendimizde geliştiremedik.  Bizler yaşadıkça 
görüyoruz ve açığa çıkarıyoruz. Biz çalışmalarımızın ve 
hedeflerimizin içerisine, tüm sahalara ilişkin 
politikalarımızı net olarak ortaya koymadık. Bundan dolayı 
üst ve alt olmak üzere, kendi bakış açımızı hakim kıldık. 
Bunu yeniyi istememenin esas nedeni olarak 
değerlendiriyorum. Merkezi değerlendirirken; geçmiş bakış 
açısıyla değil de, çalışmamız gereği barış ve demokrasi 
sürecine  katılım boyutu ile değerlendirmemiz gerekir. Bu 
olmazsa geçmişte olduğu gibi bugün de dar kalacağız. Parti 
Önderliği sıkça, “kadın siyasete atılmalı, politikaya atılmalı 
ve her  sahaya kendi rengini katabilmeli” diyor. Biz, bu 
sahalarda eğitim, ideolojik olarak derinleşme ve örgütsel 
olarak sorunlarımızı halletmekten çıkıp, dışarıya 
açılamadık, dar kaldık. Merkez merkezileşemedi. Süreç 
çalışmalarını esas alıp, kendi içinde derinleşemediği 
müddetçe, kendi sorunlarına, siyasete ve politikaya girip, 
denetlemesi mümkün değildir.  
Bugünkü sancılarımız giderek bu çalışmaları siyasal arenaya 

taşırmak zorunda. Bunu oluştururken arkadaşlarda koydu, perspektifini 
somut ve net olarak ortaya koymalıyız. Bizde şekillenmiş bir kadro 
gerçekliği var, biz bunu göz ardı edemeyiz. Eskisi gibi “işte Türkiye 
çalışması var, gidilmesi gerekiyor”deyip geçemeyiz. Geçmişte Avrupa 
ve Türkiye çalışmaları kolaydı, savaş vardı, gerilla vardı ve herkesin 
buna hizmet etmesi gerekiyordu. Fakat bugün,koşulların bu kadar rahat 
olmasına rağmen, Avrupa’dan bir yılda 9 bayan katılmış,  bu çok 
kapsamlı değerlendirilmesi gereken bir olay. Yani  1987’de de 9 kişi 
katılıyordu. Bugün potansiyel olarak çok gelişmişiz, milyonlara hitap 
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ediyoruz. Sormak gerekiyor, biz ne kadar sistemin içinde sistem 
olabiliyoruz? Onun politikasını ne kadar çözebiliyoruz? Kitlesel ve 
kurumsal anlamda varız ama bu günümüz koşullarında yetmiyor. 
Bugünün taktiğini ve stratejisini çok doğru bir biçimde kavramamız 
gerekiyor.  

-BUGÜN Kürt tarihinin onur ve şeref günü olan, büyük Ölüm 
Orucu’nun başladığı ve dört değerli yoldaşın şahadete ulaştığı 
gün. Yoldaşların anıları önünde öncelikle saygı ile eğiliyoruz ve 
tüm yoldaşları bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz. 

Konferansımızın devam etmesi, 14 Temmuz çizgisine bağlılıktır. En 
büyük bağlılık, onların çizgisinde mücadeleye devam etmektir. Doğru 
bir örgütlenme ve bu yolda doğru yürümedir. Parti Önderliği bu 
yoldaşların şahsında çok büyük şeyler söyledi. Hem onların şahsını 
tanıttı, hem de bir militanın ölçülerini belirledi. Bilindiği gibi, 12 Eylül 
Askeri darbesiyle, Türkiye ve Kürdistan’da insanlık adına yaşanan tüm 
değerlere bir saldırı yaşandı. Tüm halkların hakkını, demokratik 
taleplerini, siyasi taleplerini ve farklı seslerin tümünü, 12 Eylül ezdi. 12 
Eylül’ün gelişimi, aslında PKK gibi bir örgüt içindir. Bu saldırıyla 
PKK’nin boğulması hedeflendi. Birinci hedef buydu. Bilindiği gibi, 
daha 1979’da Parti Önderliğ’i sistemi çözüyor ve “faşizmin ayak sesleri 
geliyor” belirlemesini yapıyor,  tedbir alıyor. Önderliğ’in tüm 
tedbirlerine rağmen, M. Hayri Durmuş arkadaş çok net dile getiriyor: 
“Biz dışarıda Önderliğ’in temposunu onun gibi yetine getiremedik, 
devrimci görev ve sorumluluklarımızı yerine getiremedik, o nedenle 
buradayız. Biz borçluyuz, ben ölürsem mezarımın üstüne borçlu yazın”. 
Bunlar da gösteriyor ki, Parti Önderliği’nin temposuna ulaşmamak, 
dönemin öncü militanlarının zindana düşmesine neden oldu.  

Amed’de 80’den sonra bu militanların şahsında en fazla PKK 
boğdurulmak, bitirilmek istendi. Kemal arkadaş, “biz yaşamı çok 
seviyoruz, ama eğer insan gibi yaşamıyorsak, kendimizi 
yaşatmayacağız”diyor, bunlar çok anlamlı sözlerdir. 19 yıl önce 
Türkiye ve Kürdistan’da böyle güçlü inanç ve örgütlülüğü, yine 
umudu bulabilmek zordu. Tarihte; inançsızlık, karamsarlık, 
umutsuzluk ve karanlık yaşanıyordu. Bu değerli yoldaşlar, 
Önderliğ’in, mesajını ve dönem görevlerini iyi anlamışlardı. 
Öncülük rollerini, emperyalist sistem ve faşizm karşısında nasıl 
bir tavır koyacaklarını doğru tespit etmişlerdi. Bundan dolayı 
irade, karar ve bireysel tavırlarıyla tüm emperyalist ve faşist 
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sisteme karşı, -ki NATO’nun eliyle planlamışlardı, bugünkü 
uluslar arası komplo planı gibi- 12 Eylül Faşizmi’ne karşı, bu 
yoldaşlar tek başına iradeleriyle cevap oldular. İradeleri dışında 
ellerinde bir şey yoktu. Ellerinde olan tek şey bilinçleri ve 
iradeleriydi. Mazlum yoldaş “siz her şeyimize hükmedebilirsiniz 
ama beynimize asla, her şeyimizi elimizden alabilirsiniz ama 
irademizi alamazsınız” diyor. Bunlar sıradan şeyler değil. 14 
Temmuz’ da başlayan ölüm oruçlarında Eylül ayına kadar tüm 
yoldaşlar şahadete ulaştı. 57-63 gün devam eden ölüm oruçlarının 
üzerinden tam 19 yıl geçti. Bugüne kadar en fazla ilham ve güç 
aldığımız; Önderliğ’in bu yolda adım adım, saat saat, mücadeleyi 
büyütmesi, bu ruhu tüm PKK militanlarının malı yapıp, Kürt 
halkına vermesidir. Bugün bakıyoruz, bu ruhla demokrasi, insan 
hakları mücadelesi veriliyor. 14 Temmuz’ da Amed’ de kendini 
yaratan ruh, bugün de İmralı’ da devam ediyor.  Şehide ve 
direnişe en çok  bağlı olan Parti Önderliği’miz, bugün İmralı’ da 
tüm zorlu koşullara rağmen, tereddüte düşmeden bu ruh ve 
düşünce ile direnişi sürdürüyor.  

Bundan dolayı, bugün Kürt halkının Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesinde ve kadının özgürleştirilmesinde en büyük inancı 
14 Temmuz’ lardan alıyoruz. Öyle bir direniş ki, iradesizlikten 
irade yarattılar. Kemal arkadaş, “Türk halkının kurtuluşunu Kürt 
halkında görüyorum” belirlemesi ile, daha o zaman bu 
mücadelenin iç içeliğini gözler önüne seriyor. Biz de kadın partisi 
olarak, doğru bir bağlılığı, ancak 14 Temmuz’u ölçü olarak 
alırsak, konferansımıza bu şekilde yaklaşırsak sağlayabiliriz. 
Ölçümüz bu olmalıdır. Şu anda merkezileşme, örgütlenme 
sorunlarımızı değerlendirirken ölçümüz Hayri Yoldaş olacaktır. 
Mazlum, Kemal, Ali Çiçek yoldaşlar olacaktır. Bu arkadaşlar, 
merkezileşme ölçümüz olacaktır. Bunları esas almazsak 
militanlık, merkezileşme adına, farklı çizgileri yaşarız. Onlar 
görevlerine o kadar bağlıydılar, en zor koşullarda merkezileşme 
kararı alıp, partiyi kurtardılar. Merkezileşen, yönetim ya da kadro 
odur ki; kendisi örgüt adamı olsun. Sonuna kadar örgüt kararlarını 
kendisi alıp, yerine getirsin. Bu arkadaşlar böylesi bir günde bir 
araya geldiler. Biz doğru karar alıp, bu çizgide karar kılıp, bağlı 
kalabiliriz. Bu esaslar  üzerinden, tüm yoldaşların  kendisini 
doğru katacağına inanıyoruz. Bir kez daha, bu değerli yoldaşların 
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şahsında, bu değerleri yaratan Parti Önderliği’ni divan adına 
selamlıyoruz, bu büyük direniş karşısında eğiliyoruz ve diyoruz ki 
“sonuna kadar bağlı kalacağız.”  

-ÇOK kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. 3. Kongre çizgisi yalnız kadın tarihi 
açısından değil genel parti tarihi açısından da çok büyük bir baş aşağı gidişi 
durdurdu. Bu çizgiye yaklaşım, baş aşağıya gidişi durdurdu. Ama daha doğru 
bir rotaya girildiği yönünde değerlendirmemiz gerekiyor. Örgütlenme; ortak bir 
amaç doğrultusunda, hepimizin beraber yürüyebilmesi, örgütlenme 
sorunlarımız ise; bu yürüyüşte ortaya çıkan aksaklıklar anlamına geliyor. Bu 
noktada, genel değerlendirmelerde, hem kadın boyutu, hem de yönetimde 
merkezileşmeden kaynaklanan, ayrıca kadrodan kaynaklı bir takım 
yetersizlikler dile getirildi. Tabi bunlar sadece bir merkezleşme ya da  
yönetimin eksikleri veya  sadece kadrodan kaynaklı eksiklikler değil. Dışarıdan 
düşmanın zorlamaları çok yoğun. Bunun genel örgüt üzerinde yarattığı 
olumsuzluklar yine, örgüt içerisinde ki erkek egemenlikli sisteminin getirdiği 
bir takım problemler de var. Kendi sistemimizi kuramamamızda, yine parçalı 
duruşumuzda bunların da etkisi var ve eğer bunları göremezsek, radikal bir 
eleştiriye tabi tutamazsak, bu bizde bir takım şeylerin içselleştirilmesini ve cins 
savaşımının aslında çok liberal bir duruma gelmesine yol açabilir. Özellikle 
çalışma raporlarında da dikkatimi çekti, parti içerisindeki egemen sistemin çok 
radikal değerlendirilmemesi, bir eleştiriye tabi tutulmaması çok önemli. Bunu 
özellikle tartışmalarımızda gidermemiz gerekiyor. Egemen sistemin 
anlayışlarına karşı duruşta, kadın yapısı çok önemli bir rol oynayacak. Daha 
önceden Parti Önderliğ’i “YAJK reel PKK’ ye bir müdahaledir” demişti. Yani 
gerçekleşen yetersizliklere bir müdahaledir. Bu misyonumuzu hala koruyoruz. 
Egemenlikli sistemin şu anda kadın yapısına en çok  dayattığı ve  kadın 
yapısında da problem olarak karşımıza çıkacak en önemli şeylerden biriside, 
çalışmayı  mülkleştiren yaklaşımlardır. Bunun görülmemesi, kadın yapısının 
buna reflekslerinin azalması, bir müddet sonra kadın açısından, örgütsel bir kan 
kaybına yol açar. Bu yüzden,  refleksleri güçlendirmek ve  sistem karşısında 
ciddi bir duruşu sergilemek gerekiyor. Benim, gerek askeri çalışmalarda, gerek 
halk hareketinde, gerekse de bizim bulunduğumuz PAB ve diğer çalışmalarda 
yoğunluklu olarak gördüğüm buydu. Egemen sistemin bu çalışmayı 
mülkleştiren, kendisine ait gören yaklaşımları ve bunun karşısında, kadın 
yapısında, bu çalışmalar içinde ikinci bir cins olma, yani direkt olarak bu 
çalışmaya yön verme, çalışmayı sahiplenme değil de, daha çok kendi emeğiyle 
sürükleyici bir rol oynasa bile, kadın adına bu emeği örgütleyemeyeceği, sadece 
genel çalışmalar içerisinde ilerleme sağlayacağı bir şekilde yer alması elbette ki 
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önemlidir. Bunun bizim yapımız açısından görülmemesinin tehlikeleri 
Merkezileşme ve kadro sorunları tartışıldı, ama genel sistemin dayatmaların
görmek lazım. Sorun olarak; merkezin kendisini çok fazla yönetim görmem
veya kendisine karşı sürekli güvensiz yaklaşımları belirtildi. Fakat bunların y
sıra, egemen sistemin de bunu sürekli derinleştiren,  baskı aracı olarak kulla
tarzı vardır. Bu yaklaşımlar, platformlar öncesi ve sonrası, özellikle platform
öncesi daha yoğundu. Bunu yönetime karşı  kullanan, hatta birçok yöne
üyesini kabul etmeyen, “bunu kabul etmiyorum. Bu kadroyu kendi ala
içerisinde kabul etmem” vb. söylemlerle, genel kadın yapısı üzerinde sür
psikolojik bir baskı yapıldı. Bunun karşısında bizim duruşlarımız çok öne
Biz egemen sistemi nasıl değerlendiriyoruz? Bunun karşısındaki duruşu
nasıldır? Bunları netleştirebilirsek bizim açımızdan daha olumlu olab
Çalışmalarda kadın olarak, yürütücü değil de, sadece katılımcı olarak 
almamız, yani biraz daha farklı, özgürlükçü bir mantıkla ele alınmamas
yarattığı olumsuzluklar var. Bunlardan bir tanesi;  kongreden sonra, k
çalışmalarında çok ciddi atılımlar  yapılamadı. Bu olumsuz bir durum olu
bizim açımızdan. Çünkü, bir yönetimi yönetim kılan, onun atılımlarıdır. 
atılım süreci içerisinde, bir çalışmada, yönetimin aktifliği ve yönlendirici
ona otorite, güç ve yapısı üzerinde bir hakimiyet kazandırır. Fakat,
çalışmaların parçalı olması, çalışmalar içindeki kadının dağınıklığı da doğal
güç ve otorite olmayı engelliyor. Bunun uzun vadede yaratacağı, çok c
problemler de var, ama  genel sistemin dayattığı bir şey de, bunun başta te
edilerek, çalışmalarımızı daha fazla merkezileştirerek veya alanlarda yürütü
kadın çalışmalarının nasıl kadına mal edilebileceğinin ortaya konm
gerekiyor. Bunu, biz denetleştirelim, katıldığımız çalışmaları, ortaya ç
ürünleri mülkleştirelim anlamında ortaya koymuyorum, ama nihayet
partiyiz ve siyaset yapmak, güç biriktirmek gibi bir problemimiz var. 
şekilde sistem içerisinde durmamız, güçlenmeye  çok fazla müsait değil.
bunun bazı yönleri ile yönetimde yansımaları var. Yönetim boyutu bir
açıdan değerlendirildi, ama bu sistemden kaynaklı olan bir nok
değerlendirmek istiyorum. Daha çok ortaya çıkan ne oldu? Yönetiml
yaşadığı; güvensizlik, çalışmalara yeterince katılmama vb., şeyler, ay
sistemin, “asıl güç benim, söz hakkı bana aittir, otorite benim” biçim
sürekli yaratmaya çalıştığı imaj. Sonuç olarak; PJA yönetimi bünyesi
manevi otorite bakımından, bir takım zayıflamalara yol açtı. Hem yöneti
hem yapıya yansıyan boyutuyla bu şekilde oldu. Biz genelde varolan anla
biliyoruz. Biz de otorite olan; sevdiklerimizdi, daha çok güç olanlar
korktuklarımızdı. Yani bizim toplumsal gerçekliğimiz biraz bu ve bunun u
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vadede yaratacağı  tehlikelerde var. Erkek egemenliğinin daha güçlü, daha 
korkutucu bir hale geldiği zaman, daha fazla otorite olmak gibi bir tehlikesi 
olabilir. Bu açıdan merkezileşmenin yaşadığı en büyük yetersizlik, manevi 
otoriteyi korumadaki yetersizliktir. Zorlayıcılıkları vardı, bunu kabul ediyoruz, 
bunu çalıştığımız alanlarda da gördük, ama  ortaya çıkan ne oldu? Bazı 
arkadaşlar kabul edilmediler. Merkezi düzeydeki arkadaşlar kabul edilmediler, 
çalışmalardan dışlandılar ve birçok yerde, aleyhlerinde propaganda yapıldı. 
Fakat çok güçlü bir karşı duruş olmadı. 3. Kongre çizgisi doğallığında  
egemenlikli sistemi değerlendiremezdi, bizim ihtiyacımız, o süreçte kadın 
olarak, kendi sınıfsal özelliklerimizi değerlendirmekti. Ama 3. Kongreden sonra 
bunun sürekli hale getirilmesi, bütün eleştirileri ve tüm yetersizlikleri sadece 
kendimizde görmemiz, bizde bir takım yaklaşımları doğallaştırmayı getirebilir. 
Kabul edilmeyen arkadaşlar karşısında veya yapı arasında, kadınlar arasındaki 
böyle bir ayrımı koyamamak, bizim açımızdan bir zorlanmayı getirebilir. 
Mesela; platformlar döneminde,  3.Kongre sonrası göreve gelen arkadaşlar 
açısından bir tehdit aracı olarak kullanılabilir. Bunun karşısında ne oldu? Kadın 
gücü çok fazla örgütlü olmadığı için, çok güçlü bir karşı duruş olmadı. 
Platformlar karşısındaki liberal kalmak olarak raporlarda dile getirilmişti. Yani 
bekle gör gibi bir yaklaşım. Bu neden kaynaklanıyor? Kim güçlü olacak, ona 
göre tutum alayım görüşünden kaynaklıdır. Bekle-gör anlayışı varsa, bu, en 
güçlü kim olacak beklentisinden kaynaklanır. Örgütsüz bir dağılım oluyor. 
Yavaş yavaş da olsa partinin bazı çalışmalarından kadını koparma gelişiyor. 
Bazıları diyor ki “özgürün özgünü olmaz” ya da “askerin kadını, erkeği yoktur, 
kalem tutanın kadını erkeği yoktur.” Bu şekilde, cins mücadelesini zayıflatma 
yaşanıyor. Bunun karşısında, güçlü bir duruş için; eski ile yeni arasında 
sıkışma, aman karşımıza almayalım, yine nasıl olacak konusunda net olmama, 
güçsüz bir duruşu beraberinde  getiriyor ve bu sadece arkadaşlardan 
kaynaklanmıyor. Sisteminden alınan insan hakkında, kendi kadrosu hakkında, 
yine kendi çalışanı hakkında söz sahibi olmadaki vb. bir takım sınırlamalar, 
yapımıza da olumsuz yansıyor. Yapıda da yönetim karşısında politika yapma 
var. Yani yönetim yapıya karşı politika yapıyor, yapıda yönetime karşı. Mesela; 
istifalar vb. biçimlerde yansıdı. Ya kendini çok vazgeçilmez gören, ya da “bana 
ihtiyacın vardır” biçiminde değerlendiren, veya işte bazı şeyleri 
kullanabileceğine inanan tarzlar ortaya çıktı. Yönetime karşı, gerek liberal, 
gerek eleştirel, gerekse kabullenmeyerek, değişik yöntemler kullanıldı. Bu neyi 
getiriyor? Sadece bir taraftan başlamıyor, genelde bir liberalizm, kendisiyle 
beraber fazla eleştirememeyi, dönüştürememeyi getirebiliyor. Bu bir örgüt 
bünyesini zayıflatıyor. Daha önceden de bazı şeyler çok farklı kullanıldı.  3. 
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Kongre sonrası biz çok uzak bir alanda olmamıza rağmen kongre çiz
karşısında ne yapabiliriz, nasıl davranabiliriz biçiminde refleksimiz vardı
anda mesela örgüt içi bir sorun çıktığı zaman daha çok ‘ben nasıl çok f
bulaşmadan biraz daha uzağında kalabilirim’ anlayışı var. ‘Fazla yüz-
olmadan nasıl kenarda kalabilirim’ anlayışı yapıda da vardı ki bu yaklaşım
sahiplenmeyi zayıflatıyor. Biz çok ideolojik hedefler koyduk, fakat bun
ulaşmak için, her şeyden önce  sistemin getirdiği dez-avantajları görmek, ay
kendi çalışmalarında ayrıntılara inerek, bireyler ve bireylerin sorunları ile
tek ilgilenerek, bir otorite olmak gerekiyor. Bu konuda alan yönetimleri 
fazla kendi içine çekildi. Bireylerin sorunları ile ilgilenmede  çok yetersiz ka
Yönetim düzeyindeki arkadaşların her birinin güç olma , çalışmaya girme ve
şeyler yapma istemi var, ama bu mücadeleyi direk egemenlikli siste
yürütme, sistemle mücadele etme olanağı vermediği için; yapıya sitem et
yapı içinde kendine yakın olanlar ve uzak olanlar biçiminde bir ayrım koym
götürüyor. Bizim bunları tartışıp, gidermemiz gerekiyor. Bu şekilde de; ö
bünyesini toparlayan,  her ne olursa olsun birlik anlayışını koruyan, her h
bir şey karşısında diyalog kurma, tavır koyma anlayışını geliştiren 
sistemimizin olması gerekiyor. İleride egemenlikli sistem bizi çok daha f
zorlayabilir ve bizim bu açıdan, güç biriktirme mantığımızın gelişmesi laz
Bu konuda da, genel veya yönetim çalışmalarında gözlemleyebildiğim, 
zorlu bir süreçti. 3. Kongre sonrası çok ağır bir sürecin baskısı vardı ve
anlaşılabilir. Fakat tüm bunlara karşılık daha çok ne oldu? Kolay olanı se
biçimindeki bir yaklaşım çok fazla yansıdı. Son bir yıllık süreç içerisinde
daha öncesinde de vardı. Geri çekilmelerde başladı ve son bir yıl içeris
arttı. Eski yeni yapı arasındaki ayrımın  güçlenmesi ve bir anlayış ol
kendini dayatması var. Bunun süreçle bağlantılı yanları da var, ama k
açısından bunun olmasının nedenleri, eskiye çok fazla alışmış, dönüşmes
birazcık zor. Kendini ve bir takım şeyleri dayatacak eski yerine, şekillenm
biraz daha verileni almaya açık yeni yapının daha fazla tutulması, bunun
yapı içinde ayrım vb. götürme durumları var. Belki objektif olarak bili
yapılan bir şey değildir, ama nihayetinde kadro seçimi vb. şeylerin 
yansıması olarak ortaya çıkıyor. Bunun giderilmesi gerekir. Tabi esk
uğraşmak, daha fazla uğraşmayı gerektirir. Şu anda genel parti yapı
içerisinde, kişilik dönüşümü lüks bir kavram gibi görülüyor. Yani ki
dönüşümü, sınıf intiharı yapmak, kendisiyle mücadele etmek konuları üzer
çok az duruluyor. Bu problemlerle ilgilenmekten ziyade, herkes daha 
güncel politika dediğimiz, birazcık daha yapıya yakın olmak, bir şeylerden u
olmak ve kendi yerini bulmak gibi şeylerle ilgileniyor. Eğer bu kadın ya
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tarafından kırılırsa, genel parti içerisinde de kırılır. Bu eğitim politikasında daha 
fazla tartışılabilir, ama genelde en çok eğitimlerimizde üzerinde durulması 
gereken bir konu. Bunun giderilmesini ve dönüşümünü esas alan ,sadece bir 
süreç yürüteceğiz  tarzından ziyade, dönüşümü esas alan bir tarzın sürekli 
kılınması gerekiyor. Bir diğer nokta; egemenlikli sistem karşısında müdahale 
gücü olmak, kendini müdahale gücü olarak görmek ve buna karşı nasıl tavır 
alınacağı, hatta gerekirse ilerde sistemin genel işleyişler açısından 
değişikliklerin nasıl olacağı, bu günden gelecekteki bir iki yıl için nasıl güç 
biriktirileceği konusunda, merkezleşmede yaşanan bir zayıflık görülüyor. 
Özellikle yönetim düzeyinde bu konuda bir zayıflık görülüyor. Daha çok günü 
yürüten, sadece belli süreçleri yürütmeye çalışan, ama uzun vadeli, siyasete 
stratejik bakış açısıyla bakmayan bir tarz oturuyor. Bunun beraberinde getirdiği 
şeyler var. Arkadalar da belirttiler, mesela yeni dengelerin tehlikesi, kendi 
içerisinde daha farklı  tehlikeler var. Bunu gidermek için; her şeyden önce 
yönetimin çalışmalar içerisinde aktif olması lazım. Bizim merkezimizin yarısı 
şu anda işlevsizdir. Bu üzerinde durulması gereken bir durumdur. Özgürlük; 
bağımsız bir çalışma ve bu çalışma sonucunda ortaya çıkan ürünle kazanılabilir. 
Çok sınırlı bir kesimin çalışarak, geri kalan kesimin yürütmeye çalıştığı ve 
imajını değiştirmeye çalıştığı bir yönetim gerçeği çok fazla zorlanır. Çalışmalar 
zaten biraz da böyle oluyor. Bazı arkadaşların üzerine yığılıyor ve bu nedenle, 
çok güçlü ideolojik derinleşme ve kadro yetiştirme olamıyor. Bu konudaki 
güvensizlik, yapıya karşı sürekli kaygılı, tereddütlü, uzak duran ve içine 
girmeyen bir tarzı da beraberinde getiriyor. Üzerinde durulması gereken bir 
konudur. Daha önce merkezden, partiden ayrılanlar oldu. Tabi biz kadın yapısı 
olarak bunu çok iyi anlamalıyız. Tespit etmemiz gerekiyor. Kendi kaderimizi 
kime teslim ettik? Madem biz bunların kaçacağını, partiden koptuklarını, daha 
önce ayrılıp geldiklerini biliyorduk, o zaman bu insanların en üst kurumda yer 
almalarının önünü  açan neden neydi? Özellikleri neydi? Bizim bunu da ortaya 
koyabilmemiz lazım. İlk kaçış olduğunda, o alanın  ve kişinin çok güçlü bir 
tahlili yapılıp, yapıya mal edilseydi daha sonrakiler  farklı olabilirdi, ama bu 
olmadı. Parti Önderliği’nin bir tarzı var. Bir alanda bir eksiklik çıkıyor, bu 
eleştiriliyordu, çözümleniyordu ve genel yapıya yayılıyordu. Herkes kendini 
ona göre kıyaslayıp düzeltiyordu. Ve ona benzeyenler daha çabuk ortaya 
çıkıyor, o doğal seleksiyon dediğimiz şey daha da hızlandırılıyordu. Bu olmadı, 
daha fazla kendini koruma pozisyonundan kaynaklı olarak, sorunların dışa 
vurulmaması, biraz daha halledilmeye çalışılması yönündeki mantığında tabi 
böyle zorlayıcılıkları oluyor. Bu konudaki sorunlar aşılmalı, sorunlar yapıya 
mal edilmeli, yapıyla çözümlenmeli ve gerekirse üstte çıkan bir sorunun, bir 
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anlayışın, en altta bir bireyden, yani bir savaşçı da bile mahkum edilmesi, o
kendisiyle kıyaslayabilecek bir doğrultuya sokabilecek güçte olması önemlid

 
-ARKADAŞIN konuşmasında oturan bir eksen vardı. Bu 

noktada bir şey belirtmek istiyorum. Bu hep kaygılı 
değerlendirdiğimiz bir nokta oldu. 3. Kongremizden önce de, 
sonra da erkek egemenlikli yaklaşımlar, erkek egemenlikli 
politikalar, fakat ben yanlış anlamadıysam biraz PKK ele 
alınırken erkek egemenlikli sistem konuldu. Yani doğru 
algılanmazsa anlaşılmaz, doğru tartışılmazsa kavramlar bir 
kargaşa yaratır. Biz politika da kargaşayı yaşarız. Günlük 
yaşamdaki savaşımda da kavgayı yaşarız ve en başta ideolojik 
anlamda yanılgılı yaklaşım olur. Ben bir örnek vererek ele almak 
istiyorum. Biz Dola Koke’ deyken, geçen sene 3. Kadın kongresi 
öncesi soruşturmadaki arkadaşlarla  ayak üstü tartışmamız 
olmuştu. Onlar soruşturmadayken Yılmaz kaçmamıştı. İlk 8 
arkadaşın platformu oldu. Yılmaz kalkıp, gerçekten de oradaki 
ortam üzerinden politika yaptı. Cuma arkadaş hariç, bütün parti 
yönetimini bir yere koydu. Cuma arkadaşı farklı bir yere koydu. 
Kadın savunucusu kesildi ama bu bir politik yaklaşımdı. Küçük 
burjuva mantığıyla, kendi anlayışına göre politika yaptı. Çok cılız 
da olsa,  karşı koyma  durumumuz oldu. En azından “politika 
yapmak istiyorsanız başka bir şey üzerine politika yapın, bizim 
üzerimizden politika yapmayın” diyebildik. Belki çok cılızdı, çok 
yetersizdi, ama yapılmak istenilen anlaşıldı. Güçsüz de olsa bir 
tavır konuldu. Biz bunu arkadaşlara aktardığımızda, bir arkadaş 
şunu söyledi. “Heval sen Yılmaz’a tavır koyarsan, erkek 
yapısında artık kimse sesini çıkarmaz bu sisteme”. Benim 
kafamda şekillenen; bir hükümet var, bir de muhalefet partiler 
var. Muhalefet partileri hükümeti devirmek istiyor gibi bir şey. 
Doğru, kadın eksenli bir sistem kavgamız var, ama PKK’ nin 
kendisi, zaten kadın eksenli bir sistem iddiasıyla ortaya çıkan bir 
hareket. Bu nedenle, kavramları birbirine karıştırmayalım. Yani 
bu kavramları kullanırken, çok dikkatli olmamız gerekiyor. 
Söylenen çok çarpıcıydı. Bizim Yılmaz karşısındaki tavrımız çok 
zayıf kaldı. Yılmaz’ın yaklaşımını hem PKK anlamında, genel 
örgütsel açıdan değerlendirmemiz, tahlil etmemiz, tavır 
koymamız gerekiyordu, hem de güçsüz kadını örgüte karşı 
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kullanma yani kadının buna zemin olma biçimini çok güçlü tahlil 
etmemiz gerekiyordu. Orada koyduğumuz çok cılız bir tavırdı. 
Mantık şu;  bir erkeği eleştirdiğinde, bu erkek fark etmiyor, 
sistem karşısında konuşan bir erkek var ve o zaman o erkek 
muhalefettir, desteklenmeli. Mantık bu kadardı. Bu çok önemli 
bir nokta. Çünkü  bize çok kaybettiren bir yön. Arkadaş Parti 
Önderliği’nin bir sözünü koydu: “Kadın reel PKK’ye bir 
müdahaledir” şeklinde. Hala da öyledir. O yönümüz çok zayıf, 
ben bu noktada katılıyorum. Ama onun nedenlerini tartışırken de 
daha objektif olunmalı. PKK gerçekliğini çözümlerken de, daha 
bilimsel olmak gerekiyor. Biz  PKK’nin her yerindeyiz. Yani  
PKK’nin her alandaki mevzilenmesinde, %30-40’ı kadındır ve şu 
anki sürecin ve çalışmaların karakteri gereği de bu isteniyor. Eğer 
bu olamıyorsa bunun bizden kaynaklı yönleri var. Erkek 
egemenlikli mantık demek başka, erkek egemenlikli sistemin 
yansıması demek farklı. PKK’yi değerlendirirken, ‘PKK’de  
erkek egemenlikli bir sistem’ demek, çok sağlıklı değil. Çünkü 
biz mücadele ettiğimiz kavramın ne demek olduğunu bilmek 
zorundayız. Tanıma kavuşturmak gerekir. Bir sistem olarak 
görüp, öyle mi kavga ediyoruz, öyle mi mücadele ediyoruz? Şunu 
çok iyi anlamak gerekiyor ki, PKK erkek egemenlikli yaşam 
demek değil. Bütün yetersizliklerine, erkeğin geriye çeken, bütün 
bencilliklerini dayatan yaklaşımlarına rağmen, bu gerçekliğe karşı 
savaşım yürütmektedir. PKK çok büyük bir güç olduğu için, yine 
Parti Önderliğ’i bunun tedbirlerini çok önceden aldığı için 
böyledir. Erkek egemenlikli mantığın politikalarının yansımasını 
değerlendirmek başka, sistem olarak ele almak başka bir şey. 
Böyle ele almak, ideolojik yaklaşım anlamında çok doğru değil. 
Tanımlarken doğru kavramları kullanmak önemli. Çünkü, 
egemenlikli sistem karşıtı bir ideolojiyim ve kendimi de ona göre 
PKK içinde konumlandırmam gerekiyor. Bir de mantıklı 
düşündüğümüzde, PKK erkek karakterli bir hareket olsaydı, 
bizim içinde kalmamız için, hiçbir gerekçemiz olmazdı. 
Diyalektik olarak da bu mümkün değil. Ben yine belirtiyorum, 
belki ifade de belirtilmek istenen şey bu değildi, fakat kavram 
olarak kullanılışı bana yanlış geldi, belirtmek istedim. 

-ARKADAŞLAR iki günden beri değerlendiriyor. Parti olarak 
yaşadığımız  merkezileşme sorunları, sadece bu saha ile sınırlı 
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değil. Çok farklı sahalarda da merkezimiz temsilini buluyor. 
Avrupa  sahasında da PJA meclisinden 4 arkadaş vardı (kaçan 
sayıyla birlikte dört). Ayrıca onun bir alt örgütü olarak, 21 kişiden 
oluşan merkezi yapılanmamız var. Tabi  merkezi yapılanma,  
yönetim olma ve örgütü koruma noktalarında yaşanan sorunlar,  
burada yaşananlardan çok farklı değil. Fakat bazı boyutlarıyla da, 
çok daha derindir. Biraz orda yaşanan boyutu ile açmak 
istiyorum. Avrupa’da da hem cins savaşımı, hem de sınıf 
savaşımı konusundaki bizim yetersizliklerimiz, örgütsel anlamda 
bir çok yetersizliğin yaşanmasına ve kendisini sürdürmesine 
zemin sunuyor. Bizim 3. Kongremizden önce, iki yıllık bir 
kaybımız oldu. Her boyutuyla, burada yaşanan, yine Avrupa 
sahasında yaşanan sorunlardır, bu süreci bütün ağırlığıyla 
yaşadık. Tabi Avrupa sahasında daha da ağır oldu. Çünkü, orada 
toplumlada iç içeyiz ve topluma yansıtılma boyutu da oluyor. 
Partileşmemizin, yine kadın mücadelemizin topluma yansıtılması 
gelişiyor. Fakat 6. Kongre ile başlayıp,  2. Kadın Kongresi ile 
devam eden sorunlar, bize çok fazla kaybettirdi. Burada bizim 
yönetim olamayışımızın, yine merkezi düzeydeki arkadaşların 
sorunları kavramama durumu vardı. Görme durumu vardı fakat 
nasıl bir şey yapabiliriz, nasıl bir tutum koyabiliriz noktalarında, 
yine yaşanan bu sorunları toplumun hissetmemesi için ya da 
oradaki örgütü koruyabilmek için sorunları en aza nasıl 
indirgeyebiliriz hususlarında, üzerimize düşen sorumluluğu 
derinden hissetmedik. Daha çok hep Ülke’den bekleme 
durumumuz vardı. Daha çok ülkedeki arkadaşların tavırlarına 
paralel olarak, bizde Avrupa sahasında tutum geliştirmeye 
çalışıyorduk. Hatta 7. Kongre’den sonra bayan arkadaşların 
saçlarını kesme durumu vardı, neredeyse biz bütün kadınlara 
saçlarını kestirtecektik. Bu kadar çarpık bir yansımaydı. Burada 
yaşanan sorunların, oraya direk yansıma durumu oluyor. Hatta 
bizim birçok komite  saçlarını kesmişti. Kongrenin resimleri 
geldiğinde, biz  “bravo,  bayan arkadaşlar protesto etmişler” 
diyorduk. Buradaki sorunların ağırlığını, parti ve çizgi 
karşısındaki duruşumuzu derinliğine anlama, sorgulama, hem cins 
savaşımı, hem de sınıf savaşımında bunları yeterince anlama 
durumumuz yoktu. Biz kendi aramızda yaşananları çok tartıştık. 
Gerek kongreden sonra, gerekse kongre içerisinde, bu 
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yaklaşımlarımızın ne kadar gerçekçi olduğunu, ne kadar objektif 
olduğu, ya da cins savaşımı konusunda  ne kadar samimi 
olduğumuzu, bir daha çözümleme gereği duyduk. Mesela bir 
Devran da saçlarını kesmişti ama onun da sonu ortadaydı. Bu 
bizim için çok da çarpıcı oldu. Her saçını kesen,  aynı tavrı koyan, 
acaba gerçek anlamda ne kadar partiyle birdir? Ya da  cins 
savaşımı boyutunda ne kadar savunabilir? Yaşananlardan sonra 
kısmide olsa çözümleyebilme gücüne kavuştuk. Bunun yanı sıra,  
diğer taraftan,  merkezleşme, yönetim olma ve özellikle sınıf 
savaşımı konusunda ciddi bir yetersizlik var. Bu son kaçışları 
insan değerlendirecek olursa, bunlar yaşadığımız merkezileşme 
sorunlarının en uçlaşmış halidir. Bizim birbirimize karşı olan, 
örgüte karşı olan yaklaşımlarımızdır. Yine sınıf savaşımında, 
takındığımız tutumlardaki liberallik, bu sonuçları doğuruyor. 
Melsa  veya Saadet’in durumunu ele aldığımız zaman, yaşanan 
bir bütünen merkez olamama vb. sorunlardı. Yine cins veya sınıf 
savaşımını kendi ölçülerine göre vermenin doğurduğu 
sonuçlardır. Tabi bunları ortaya koyarken, kendimi de içinde 
görüyorum. O yönetim içerisinde, çıkan eksikliklere karşı 
takındığımız tavır,yaklaşımlarımız neydi? Noktalarında 
kendimize özeleştirisel yaklaşmamız gerekiyor. Örneğin; 
Melsa’nın durumu ortadaydı.  Parti Önderliği’nin esaretinin 
ardından, Melsa  altı ay gitti. Yani partiden koptu, fakat biz bunu 
örgüte çok fazla yansıtmadık. 6 aydan sonra, tam bir abla kardeş 
ilişkisiyle onu örgüte çekme durumumuz oldu. Tekrar en üstte 
onu görevlendirme durumumuz oldu. 6 ay boyunca Melsa, 
bizimle ısrarla ilişkiye geçmedi. En son başka bir alandan, yakın 
arkadaşı olan bir arkadaş geldi ve bizde “aman aman sen 
kurtarabilirsin, sen git getir. Hem gazi arkadaştır öyle bir durumu 
var.”dedik, o arkadaşta gidip onu getirdi. Yine örgütün en üst 
düzeyinde yer aldı. Örgütün sürekli olarak, küçük burjuva 
eğilimleri, anlayışları, seçiciliği noktalarında eleştirileri vardı, 
fakat biz  onunla çok keskin bir savaş yürütmedik. Arkadaşlar 
sınıf savaşımı durmuş dediler, bazı konularda gerçekten de öyle. 
Özellikle Avrupa  sahasında,  birbirimize karşı yaklaşımlarımız, 
hep abla-kardeş  şeklindedir. Mesela; birimizin küçük burjuva 
eğilimleri, anlayışları var, yaşam boyutunda bütün yapı 
eleştiriyor, fakat yönetim olarak ona karşı yaklaşımımızda hep 
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korumacı, hep savunmacı bir yaklaşımımız oldu. Kaçışına kadar 
da bizim yaklaşımlarımız  böyle oldu. En son televizyon 
pratiğinden ötürü soruşturmaya alındı. Soruşturmaya alındıktan 
sonra, bizim tavrımızın daha sert  olması gerekiyordu, ama bizim 
yaklaşımımız çok yumuşak oldu. Koruma altına aldık. Melsa ne 
istediyse onu yaptık ve hep el üstünde tuttuk. “Ben öğrenmek 
istiyorum, uzmanlaşmak istiyorum, mesleki eğitim görüp gazeteci 
olmak istiyorum”dedi. Biz de  “Melsa haklıdır” dedik, onun 
yaşadıklarını haklı görme gibi bir durumumuz oldu bizim. Sınıf 
savaşımı konusunda, istemleri, eğilimleri, küçük burjuva 
arayışları, farklı yaşam arayışları noktalarında bizim çok fazla 
tavrımız gelişmedi. Aslında bu bir sivilleşmedir. Sivilleşme; 
sadece askeri anlamda kılık-kıyafet olarak değişme değildir, 
bizim oradaki anlayışlarımızla derin bir sivilleşme yaşanıyor. 
Birbirine karşı örgütsel ölçüleri dayatılmama, parti çizgisi 
doğrultusunda gerçek bir savaşımın yürütülmeme, aslında en 
büyük sivilleşmedir. Mesela Melsa’ya karşı abla-kardeş 
yaklaşımlarımız, aslında sivil ilişki tarzıdır, yani örgütsel ilişkiler 
değildir. Cins savaşımı noktasında, hala eski yaklaşımlarımızı 
aşamamamızdan kaynaklanıyor. Örgüt ona yöneldikçe, biz “erkek 
ona yöneliyor” dedik. Aslında bir çok bayan arkadaşta, onun bu 
sınıfsal eğilimlerinden rahatsızdı, fakat örgüt erkektir 
mantığından dolayı tavır geliştiremedik. Erkek örgüt yaklaşımının 
tam netleşmemesi, bazı kişiliklerin kendisini yaşatmasına da yol 
açtı. Melsa bazı konularda birçok zayıflığı da yaşıyordu, ama 
örgütün karşısında kendisini korumaya geldiği zaman, hemen cins 
savaşımını yürütüyordu ve bizde ona taviz veriyorduk. Erkek 
arkadaşlar eleştirdi, biz bayan arkadaşlarda “cins sevgisidir, 
birbirimize karşı korumacı yaklaşmalıyız” diyerek, Melsa’yı bu 
şekilde yaşattık. Ona kendisini yaşatma zeminini sunduk. Bir 
Saadet için de çok farklı bir durum yok. Örgütün onun hakkında 
aldığı kararlar belli idi, kongre kararı da belliydi. Aslında 
cezaevinden çıktıktan sonra, onu soruşturmaya almamız 
gerekiyordu. Fakat cezaevinden çıktıktan sonra, sürekli bizi 
oyaladı. “bir rapor vereceğim” diyerek zaman kazandı. Bu zaman 
zarfında,  Alman devletiyle işbirliği içerisine girdi, devleti yanına 
alınca da bize karşı korkunç bir saldırısı  oldu. Bu yönüyle onlara 
karşı tavır ve  tutum geliştirmede  ertelemeci, liberal 
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yaklaşımlarımız zemin sundu. Farklı yaşam arayışı olan, 
sivilleşmeye doğru kayan birisi için, bizim  netleşmeyen 
tutumlarımız ve tavırlarımız, sivil yaklaşımlarımız oldukça güçlü 
bir zemin sundu ve hemen hepsi de farklı bir zemin içerisine 
kaydı. Cins savaşımı konusunda kaçanlar, hepsi aynı şeyi ortaya 
koydu. Ayrılış gerekçelerini; “partinin içerisinde kadın özgürlüğü 
yoktur, biz kadının özgürleşebileceğine inanmıyoruz. En son işte 
7. Kongre’den sonra bayan arkadaşlara karşı alınan tutumu kabul 
etmiyoruz” dediler, ama aradan bir hafta geçtikten sonra, 
evlenenler de oldu. Bu kadar samimiyetsiz bir yaklaşım var 
ortada. Bizim bunu da görmemiz gerekiyor. Eğer bu anlayışları 
bu şekilde netleştirmezsek, doğru bir özeleştiride veremeyiz. İyi 
tahlil etmemiz gerekiyor. Kaçanların hepsi, Melsa da, Azime de, 
Saadet de, üçü de aynı gerekçeyi ortaya koydu. “Cins savaşımı 
boyutunda, parti içerisinde kadının  özgürleşeceğine, parti 
içerisindeki erkek egemenliğinin kadını çok fazla 
özgürleştireceğine inanmıyoruz” dediler. O kadar kadın 
özgürlüğüne bağlı ki, bu yüzden bunlar örgütten ayrılıyor ve 
aradan en fazla bir ay geçiyor, her üçü de evlilik aşamasına 
geliyor. Bu kadar samimiyetsiz bir yaklaşım ve bizim 
netleşmeyen, örgütün içerisinde cins savaşımı noktasında doğru 
tutum ve tavrın sahibi olmayışımız, onlar ihanetin gerekçesi 
yapabiliyor. Bu düpedüz cins rantçılığıdır. Zamanında bazı tutum 
ve anlayışlar oldu ama biz çok basit yaklaşıyoruz. Melsa sürekli 
olarak, istifayı dayatıyordu. Ama bu istifayı biz çok fazla 
çözemedik. “Güç getiremiyor onun gücünün çok üstünde görev 
veriyoruz, herhalde ondandır” diye çok basit yaklaşımlarla, biz 
ona prim sunduk. O istifa, aslında farklı yaşam arayışıdır. 
Dayattığı;  ben bu örgütle, bu örgütün gerçekliğiyle, yine  partinin 
gerçekliğiyle olamıyorum demek oluyor. Fakat biz sürekli, daha 
farklı boyutlarıyla, çok liberal, çok sağ yaklaşımlarla kendimize 
göre değerlendirerek,onların objektif gerçekliğini kendi 
niyetlerimizle temizlemeye çalıştık. Uzun zamandır hazırlıklarını 
yapıyorlar, “ben her zaman da partinin içinde kendi görüşlerimi 
de savundum” diyor, ama biz o konuda yine de prim sunuyorduk,  
her zaman temizliyorduk. Onlar gerçekliklerini söylüyor, biz “yok 
sen öyle değilsin sen güzelsin” diyoruz. Bizim böylesi 
yaklaşımlarımız, onları el üstünde tutmamız, çok prim sundu.  
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Bu konularda eğer sağlıklı bir duruşun sahibi olmazsak, sağlıklı 
bir çizginin sahibi olmazsak ve bunu birbirimize karşı 
dayatmazsak bunun çok daha tehlikeli boyutları da olabilir. Diğer 
devrimler içerisinde, kadın belli bir yere kadar yerini aldı fakat 
daha sonra tarih sayfasında tekrardan eski yerini aldı. Bizim 
içimizdeki bu son kaçışlarda bu tehlikenin bir işareti. Buna karşı 
içimizde, birbirimize karşı olan savaşımımızı, daha da 
keskinleştirmemiz gerekiyor. Olay ve olguları, çok derin tahlil 
etmemiz gerekiyor. Tabi bununla birlikte, PJA’nın burada aldığı 
kararların, ideolojik boyutuyla çözümlenen şeylerin hayata 
geçirilmesi, orada en önemli misyondur. En esas görevlerden 
biridir. Bunların hayata geçirilmesi, politikanın geliştirilmesidir. 
Fakat bu konuda bizim çok yetersiz yaklaşımlarımız sürekli 
engelleyici oluyor. Yönetim olarak, sürekli esasla tali olanı 
karıştırma, pratik peşinden koşturma, hammalvari bir pratik 
içerisine girerek kendi esas görevlerini unutma, ya da sürekli 
erteleme durumu söz konusu. Tüm bunlar, yönetim olmanın 
ciddiyetini koruma yönünde, oldukça zedeleyici  yaklaşımlardır. 
Mesela ben kendi açımdan söyleyeyim, gerçekten merkezi bir 
görevimin ve sorumluluğumun olduğunu, yine bunun ağırlığını 
burada hissettim. Konferans ortamında, arkadaşlarla olan 
tartışmalarımız içerisinde biraz daha bunun ağırlığını hissettim. 
Ama orada  çok fazla ağırlığı yok. Buna göre senin kendi 
misyonunu belirleyip, ona göre hareket etme durumunda yok. 
Yönetim olarak, en üstten, en alttaki arkadaşa kadar aynı şey. 
Peşinden koşturuyorsun sürekli ama üretim yok. Bunu sahaların 
değerlendirilmesinde açabiliriz. Yansımaları, onun pratik işleyişi 
orada açılabilir, fakat örgütsel boyutta da bu yaklaşım bize çok 
fazla bir şey kazandırmıyor. Örgütü çok fazla tahrip ediyor. 
Yönetim olarak, öncülük misyonunun gereklerini yerine getirme, 
kendini bu konuda değiştirme, geliştirme konusunda Avrupa’da 
da çok farklı bir sorun yok. Parçalı ve kendine göre bir tarz 
hakim. Bu da oldukça zorluyor. Politik bir çalışmadır ve bu 
nedenle ortak kararlar alma, ortak tutumun sahibi olma 
konusunda oldukça zorluyor. Örgüte yaklaşım ve örgüt çizgisi 
karşısında kendini ele alıp sorgulama, çok yetersiz. Çok dogmatik 
yaklaşımlar oluyor. Her hangi bir toplantı yapıyoruz ve bir karar 
alıyoruz. 3.Kongrede alınan kararlar gereği nasıl yaklaşmamız 
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gerektiğide net ama bazı arkadaşların hala belli bazı yaklaşımları 
devam ettirilmesi yaşanıyor. PJA bu mudur?  Bazı dogmatik 
yaklaşımlarımız çok zarar veriyor. Bazı bayan arkadaşlarda da, 3. 
Kongre sonrası alınan kararlardan dolayı “nasıl olsa eski 
yaklaşımları biz devam ettirmeyelim, erkekle uzlaşma içerisine 
girelim” yaklaşımı gelişiyor ve cinsine karşı cephe olma, didişme, 
çekiştirme dedikodusunu yapma gibi yanılgılı yaklaşımlar 
yaşanıyor. Bunlar, alanın pratik durumu değerlendirildiği zaman 
daha somut açılabilir. 

 
-SORUNU kökten çözmek için derinlikli ele almalıyız. Merkez 

sorununun ağırlığına göre, eleştirisel ve özeleştirisel 
yaklaşmalıyız. Parti Önderliği’nin esaretinden sonra, hem genel 
hem de kadın merkezi nasıl olacak, boşluk nasıl doldurulacak, 
sorusu hepimizin kaygısıydı. Çünkü merkezden istenen görev 
budur. Önderlik kurumunun önemli bir parçası, merkez görevidir. 
Merkezin görevi, üç noktada doğrultu kazanmaktır. İdeolojik, 
siyasi ve örgütsel olarak bu yapılmalıdır.  Parti Önderliğ’i  eğer 
kadına bu derece önem verdiyse, bir devrimin teminatı olarak ele 
aldıysa, ona göre bir öncülük yapılması gerekiliyor. Merkezin 
ideolojik olarak doğrultu vermesi yetersizdir. Kongreden sonra, 
çizgi de netlik olmasına rağmen, yapıya taşırılması zayıf kaldı. 
İdeolojik boyutta perspektif verme, doğrultu kazandırma veya 
meclisin öncülük yapması yeterince olmamıştır. Perspektif 
vermede yaşanan yetersizlik, kolayı seçmeden kaynağını alıyor. 
Yapıya eski tarzı kavratma, aştırma büyük bir çaba istiyor. Gece 
ve gündüz düşüncede, örgütlemede çaba gerektiriyor. Bunun yol 
ve yöntemini bulmakta bir o kadar önemlidir. Parti Önderliği’nin 
tarzında, yıllardır var olan, ideolojide doğrultu kazandırmadır. 
Kişiliği de ona göre, örgütsel boyutta tahlil etmedir. Kadını da bu 
düzeye ulaştıran Parti Önderliği’nin çözümleme tarzı ve doğrultu 
kazandırmasıdır. Bizde ise, sınıf ve cins savaşı çok zayıf kaldı. 
Talimat, bildiri verildi ama çalışmaları varolan sorunlara göre, sık 
sık tarihsel boyutlarıyla çözümleme zayıf kaldı. Kadın boyutunda 
çözümleme yapıldıysa da; hem kadın boyutunda sorgulama, hem 
de erkek boyutunda yaşanan boşluğu dolduracak olan kadındır, 
kadın merkezidir. Önderliğin esaretinden sonra, erkeğin 
çözümlenmesinde çok zayıflık var. Bu konuda, radikal eleştiri 
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yapılırsa, tahlil edilirse, toplumsal, tarihsel, ideolojik kökenleri 
konulursa, parti eğitimi olarak verilirse, parti ve kadın boyutunda 
yaşanan bir çok sorunun çözümünü sağlar. 7. Kongre’den bu yana 
yoğun bir süreç yaşandı,  beklentiler vardı. Kadro eğitim tarzı 
derinleştirilerek ele alınmalıydı. Burada kadın yönetimi, özgün 
çalışmalardan daha çok genel çalışmalardan da sorumludur. Bu 
süreçte yaşanan yetersizlikler noktasında kadın yönetimi de 
sorumludur ve bu açıdan ortaya çıkan yetersizlikler noktasında en 
başta merkezde yer alan arkadaşlar olmak üzere özeleştiri 
verilmelidir. Burada bizim eksikliğimiz neydi? Müdahale 
kuvvetimiz neydi? Hem genel yönetimde, hem de kadın 
yönetiminde sorunların üzerine gitme olsa da, ideolojik doğrultu 
verme yönü olsa da, yapının bunu kavramasında zayıflık yaşandı. 
Özellikle 7. Kongre ve 3. Kadın Kongresi sonrası, genel parti 
çalışmalarında kurumlaşmaya gidildi. Yine kadın hareketinin, 
nicel ve nitel anlamda gelişmesi oldu. Bu hareketin meclisinin 
görevi, beyin ve stratejik görev olarak önem arz ettiği başta da 
belirtildi, gerçekliği de budur. Her saha için, kadın ideolojisi 
çerçevesinde bir perspektifin konulması, en baştaki görevdi. 
Çünkü bizim yaşadığımız en önemli zayıflık ideolojide derin 
olmama ve bu ideoloji çerçevesinde bir bakış açısına sahip 
olamamamızdır. İdeolojiyi özümseyerek her alanda hakim kılma 
ve bunun takipçisi olarak, sistem içerisinde siyasi bir iradeye 
kavuşturmak önemlidir. Partileşme; siyasetin içine girmekle 
gerçekleşir. Siyaset de; yalnızca konuşma ya da basın-yayın 
organları ile bazı şeyler duyurma, ya da sözle bazı şeyleri dile 
getirmek değildir. Her sahada örgütlenme ve güç haline 
gelmektir. Şimdi halk hareketi, kültür-sanat ve askeri hareketlerin 
tümünde bayan arkadaşlar yer alıyor ve Önderliğ’in bu noktalarda 
kadına biçtiği misyon var, uzun süre de eğitim aldık. İnsan şu 
soruyu soruyor, tüm bu hareketler içinde yer alan bayan yapısı 
kendi üzerine düşen rolü ne kadar oynadı ve bu çalışmalar içinde 
yer alan ve merkezi düzeyde olan arkadaşlar ideolojik doğrultuyu 
ne kadar verdiler ve kadroyu yönlendirme düzeyleri nasıl oldu?  
Kadın yapısı içerisinde en önemli ve olumsuz yönden oldukça 
fazla etkileyen nokta ise kadının yaşadığı psikolojik ruh hali. Bir 
çok arkadaş uzun süre savaş içerisinde kaldı ve ideoloji yönünde 
kendini geliştirmedi. Bununla birlikte biyolojik olarak yaşadığı 



  

152  
 

 

zorlanmanın etkilerini bu süreçte daha fazla yaşıyor ve bu 
durumun kadın psikolojisi üzerine oldukça fazla etkisi var.  Bu 
konular üzerinde merkezi düzeyde durulursa iyi olur. Biyolojik 
olarak yaşanan zorlanmaların kadın psikolojisi üzerinde yarattığı 
etkiler, bilimsel olarak araştırılmalı, bunun tarihi ve toplumsal 
nedenleri araştırılmalı, psikolojik kökenine inilmelidir. Belki her 
kadronun böylesi sorunları kendi kendisine halletmesi belirtiliyor 
ama bu noktada kadronun çabası olsa da, bu soruna tek başına 
cevap olunabileceğini düşünmüyorum. Bu nedenle hareketin 
öncülerinin bu konuda destek vermesi gerektiğine inanıyorum.  

Yine siyasal açıdan doğrultu vermede, içerisinde bulunduğumuz 
süreç itibari ile, bu sürecin temel görevinin kadının omuzlarında 
olduğu belirtildi. Ama kadın, kendisine biçilen bu görevi yerine 
getirmede zayıflık yaşıyor. Belki geçmişe göre gelişme var, ama 
yeterli değil. Bazı arkadaşların bu noktada tamamen inkarcı 
yaklaşımları oldu –niyet ne olursa olsun- ben bunu gerçekçi 
görmüyorum. Özellikle kurumlaşma çalışmalarının hiç olmadığı, 
ya da bu yönlü çabanın olmadığı belirtildi, bu gerçekçi bir 
değerlendirme değil. Önümüze koyduğumuz hedeflere göre daha 
aktif bir çalışma tempomuz olmalı. Ayrıca, ideolojilerin 
yayılmasında en önemli araç basın yayın organlarıdır. Özellikle 
de TV. Ancak bizim kadın olarak böylesi önemli süreçte bu aracı 
kullanma yönümüz çok zayıf kaldı. Yani her zaman beklentimiz 
oldu. En azından haftada iki kez, merkezi düzeydeki arkadaşların, 
yönetici düzeydeki arkadaşların, siyasi programlara katılımının 
olması esastır. Bu yolla kadın kitlesine ulaşma gerçekleşmeli. 
Belirtildi, 7. Kongre sonrası kadın komiteleri bile saçını kesiyor. 
Demek ki bir beklenti var kadın hareketinden. Perspektif alınca 
olumlu ya da olumsuz   uyguluyor. Demek ki, biraz aktif 
çalışırsak varolan potansiyeli, bir çok yönden kazanabilme, yavaş 
yavaş kadın özgürlük hareketi ile buluşturup, güç yapma, kadının 
örgütlü iradesine çevirmeyi sağlayabiliriz. Ben de halk içinde 
çalışıyorum. Öğrenci kesimi içinde en fazla görülen nedir? 
Diyorlar ki çoğu zaman kadın merkezileri programlara katılıyor, 
halkın ilgisi fazladır. Ama hep deniyor dünya kadınlarına 
uzanalım, evrensel bir hareket olalım. Ama özgürlük projesini ne 
kadar Kürt kadınına ulaştırmıştır? Nasıl ki bugün Kürt halkı 
PKK’yi kendi öncüsü olarak görüyor. Kürt kadını sadece duyguda 
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değil, bilinçte de kendi hareketi için bu düzeye ulaşmıştır. 
Söylüyorlar, biz ne kadar programımızı söylesek de ister istemez 
halk soruyor, bence biz ileride buna ağırlık vermeliyiz. Siyasi 
değerlendirmeler yapıldı, genel boyutta her arkadaş bazı şeyleri 
dile getirebilir. Ama bu siyasi gelişmeler içinde kadın boyutunda 
ne oluyor? Biz ABD, Avrupa, İngiltere politikalarından 
bahsediyoruz. Bu devletlerin politikasında kadınlar bizim için ne 
kadar tehlike oluyor, bunu da değerlendirmek gerekir. Bu bizim 
için bir ihtiyaçtır.  

Yine örgütsel boyutta yaşanan sistem olmama, parçalılığın 
olması bizi çok zorluyor. Eğer bir sistem olursa, alttan üste kadar 
denetlerse, bu kadar sorun çıkacağını sanmıyorum. Merkeze, 
kollektif olmadığı, hammalvari kaldığı  eleştirisi geldi, ama 
bunun ortadan nasıl kaldırılacağı üzerine de değerlendirme 
gereklidir. Tempo; her iş için sonuna kadar koşuşturma demek 
değildir. Tempoyu sağlam tutturabilmek için, örgütsel boyutta 
tempo kazanılmalıdır. Bu süreçte her yöneticinin, merkezin 
görevi vardı. Ama düzenlenmesinde çoğu zaman dengesizlik 
oldu. Örgüt kurmak için, öncü belirleyicidir. O noktada 
çalışmaları garantiye almak, sağlam-dengeli bir düzenlemeye 
bağlıdır. Yapıda ne kadar sorun olursa, yönetim onu 
halledebilmeli, örgüte yansımasını engelleyebilmelidir. Eğer 
sistem olursa, yapı ya da bireyler engel olmaz. Çoğu zaman 
partinin genel çalışmaları yapılıyor, mesela 7. Kongre yapıldı, 
ardından bir çok parti toplantıları yapıldı ve ona göre bir 
düzenleme oldu. Daha sonra kadın kongresi yapıldı ve yapılan o 
düzenlemeye bir daha müdahale etme koşulları yoktu ve doğru da 
değildi. Ama çoğu zaman genelin içinde yapılan düzenlemeler 
kadının özgünlüğüne fazla cevap olamıyor. Çoğu düzenlemeler, 
beraberinde bir çok sorun getiriyor. Yeniden, kadının 
ihtiyaçlarına göre düzenleme yapılmasına ihtiyaç vardır. 
Merkezin denetim yapamaması veya çalışmalarda uzaklığı  
eleştiriliyorsa, bu sadece notla, talimatla veya cihazla 
doldurulabilecek bir boşluk değildir. Ancak ideolojik doğrultu 
sorunlara cevap olabilir. Kopuk arkadaşlara veya her alandakilere 
yönelik perspektif olursa, daha sağlıklı çalışır. Bu yönetim ya da 
kadronun temel sorunu; beklentili ruh halinin olmasıydı. Çoğu 
zaman kendi bireysel sorunlarını tartışmaya koydu. İçinde 
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yaşadığı sorunları gerekçe yaptı. Yapıda eski sürece göre bir 
değişim olsa da, temel sorun, bu çalışmayı kendi şahsında 
hiçleştirmeden ziyade, her yönde bir birliğin sağlanması, her 
zaman beklentili ruh halinin psikolojisi, gelişmeyi önlüyor.  

-KUŞKUSUZ bizde her eleştiri, aynı zamanda bir özeleştiridir 
ve özeleştiri de aynı zamanda geçmiş yanılgıların, hata ve 
yetmezliklerin farkına varıp, bunun pratik adımını atmanın ilk 
adımıdır. Aslında konferansa, konferanstaki konulara ya da 
tartışmalara yaklaşım biçimimiz, ya da sorunlara yaklaşım 
biçimimiz, bu temelde de olmalıdır. Bir şeyi eleştirmek, 
çözümünü koymak, aynı zamanda geçmiş yetersizlikler içerisinde 
bireylerin kendi oynadıkları rolleri, tek tek görmeleri, bizim temel 
yaklaşımımız olmalıdır. Her ne kadar bir bütün olarak, PJA 
çalışmalarına kendi içinde bulunduğumuz alan itibari ile çok fazla 
yakından görme, bu çalışmaların içine girme ve bilme 
durumumuz olmasa da, genel tartışmalardan ve raporlardan ortaya 
çıkardığımız sonuçlar var. Bütün savaşımların özü değişimdir, 
değişimi esas almaktadır. Bu temelde bizim kendimize temel 
olarak soracağımız soru da; bu tartışma içinde de ya da merkezin 
çalışma biçimini, çalışma tarzını ele alırken de soracağımız temel 
soru; madem bütün savaşımların özü bir değişim ise, anlayışta ve 
yaklaşımda bazı şeyleri değiştirmişsek ya da değiştiriyorsak, bu 
temelde bu değişimi ne kadar sürekli kılıyoruz, bunun sağlam 
mücadelesini ne kadar veriyoruz? Bunun biraz ele alınması 
gerekiyor. 3. Kongre, kadın  yapısının iradesi ile bir çizgiyi 
mahkum etti. Yani 3. Kongrede bir çizgi mahkum edildi. Bu çizgi 
genel karakter olarak; küçük burjuva özgürlük ve örgüt anlayışı 
idi. Dün arkadaşlar belirttiler, 3. Kongrenin tamamı ile yapıya 
yedirilmesi, özümsetilmesi, mahkum edilen çizginin bir bütün 
yaşam, savaş, cins, yaklaşım boyutları ile aktarılması ve 
taşırılması önemli bir konudur dediler, doğru. Yani salt bunu 
aktarım düzeyinde, toplantılar biçiminde, anlayış biçiminde 
bunun aktarılmasını kastetmiyorum. Bildiğimiz gibi o çizginin 
kendine göre bir bakış açısı vardır. Yaşamda, az çok kadın yapısı 
içinde şekillendirmeye ve oturtmaya çalıştığı bir yaklaşım vardı. 
Bu yaklaşım, bizim kendi geri özelliklerimiz ve yapımızla 
birleşince, şekillenme halini aldı. Belki karargahın ve yönetimin 
çok daha faal olduğu yerlerde bu çok belirgin bir şekilde çıkmadı, 
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ama bir çok sahamızda bu görüldü. Bunun kırılmasına yönelik, 3. 
Kongreden sonra oluşturulan merkezin en temel görevi, ideolojik 
bir mücadele vermekti. Bu anlayışların çeşitli biçimlerde 
kendisini yansıtmasına karşılık, yapı içerisinde de bunun 
mücadelesini en doğru temellerde vermekti. Genel olarak 
yapımızın, üstten alta kadar, böyle çok genel anlamıyla da olsa 
ideolojiyi bilmeme gibi bir durumu yok.  Genel doğrultusuzluk 
diye bir durum yok. Ama bu doğrultuyu çok fazla yaşamsal 
kılma, onun mücadelesini verme ve onu süreklileştirme 
noktasında yaşanan zorluklar ve zorlanmalar vardır. Asıl 
yoğunlaşılması gereken, temel  noktalardan birisi budur. Merkez; 
bir çalışmanın beyin gücüdür, çalışmanın inşaa gücüdür. En fazla 
yoğunluğu yaşayan, gerek ideolojik , gerek siyasi anlamda, 
gerekse de örgütsel olsun en fazla konsantre olmuş güçtür 
merkez. Bu anlamda, en temel görev; ideolojik mücadeleyi, 
gerekirse alan alan, bölge bölge, bizzat yapı gerçeği ile birlikte 
içinde kadına ve genel yapıya anlatmaktır. Kadın çalışmalarında 
örgütlü gücümüzü yaratmamız esastır. Bu nokta bir bütün olarak 
rol oynanılmadı değil, ama bir bütünen gerçekten bunu çok 
örgütlü bir biçimde yansıtma, bunun mücadelesini ve 
seferberliğini verme yönünde çok yetersiz ve cılız kalındı.  

Arkadaşlar bazı bireylerin durumundan bahsettiler, ben bu 
noktadan giriş yaparak bir  şey belirtmek istiyorum. Bireylerin 
örgüt içindeki duruşları, ya da örgüt içindeki gerçeklikleri biraz 
geçicidir, bunu bilmek gerekir. Bugün biraz daha iyi olan, örgüt 
karşısında çok fazla sorun çıkarmayan biri, yarın örgüt karşısında 
farklı bir konuma gidebilir, sürüklenebilir. Ben bunu söylerken 
doğallaştırma anlamında söylemiyorum, ama  mücadelenin 
karakteri bu. Önemli olan, bireylerin örgüt içindeki olumlu 
konumlarından ziyade,  gerçek karşısındaki gerçeklikleri, ya da 
duruşları nedir? Bu temelde bir yaklaşım önemli. Bir alan içinde 
merkezi düzeyde, ya da yönetim düzeyinde temsilini bulan bir 
çalışma var, bizde de bireylere o kadar çok bağlanma oluyor ki,  
bireyin bir çalışma alanında, örgüt gerçeği karşısındaki tutumu, 
yapıyı ya da ona bağlanan bireyleride otamatikmen etkiliyor. 
Bizim böyle bir yapı gerçekliğimiz var ve çok çabuk benzeşiyor, 
etkilenmeye çok açık. Bir de işin kurnazlığı gelişmiş tabi, yani 
üstten yönetim ya da merkez hangi tutuma giderse, onu kendi 
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gelişememesinin gerekçesi yapma gibi, sınıf kurnazlığı da 
gelişmiş. Bütün raporlarda dengecilik, liberalizm deniliyor. 
Liberalizm; bir çelişkinin törpülenmesidir, uzlaşmaya 
çekilmesidir. Biz kadın olarak, kadın çalışması olarak, tamamı ile 
çelişkilerin açığa çıkarılması ve gelişime ivme olmasını istiyoruz. 
Bizim temel çıkışımız budur. Varlığımız, olduğu gibi buna hizmet 
etmektir. Bu temelde neden çalışmalarımız zayıf, ya da 
merkezden alta doğru yansıyan çalışmalarda, bireylerin birbiri ile 
ilişkilerinde, sınıf ilişkilerinde neden statükocu bir yaklaşım 
merkezi çalışma içinde yerini buluyor? Ben bu noktada tekrar 
sistem diyeceğim ama biraz farklı biçimi ile. Merkezin bundan 
sonraki çalışmaları açısından gerçekten bir sistemi oturtması 
gerekiyor. Bir çalışma sistemini yaratması gerekiyor. Bireyler 
gelip geçicidir. Merkez kendi içinde bir çalışma sistemini 
yaratırsa, kendi çalışma sistemini gerçekten en alta kadar 
örgütleyebilirse, bireylerin pozisyonları bu sistem içinde çok fazla 
önem ifade etmez. Yani bir çalışma sistemi yaratılırsa, bir çalışma 
alanında ya da merkezi olarak PJA çalışmalarında, o çalışmanın 
bir sistemi kendine göre bir işleyişi, bir çalışma düzeni varsa, 
bunun sonuçlarını toparlama noktasında gerçekten belli bir 
kazanım elde edilebilir. Hem de çok önemli bir kazanım elde 
edilebilir. Ortaya çıkan sonuç; bu sistemin oturmaması. İnsan bir 
yerde bunu yadırgamıyor. Neden? Çünkü kadın çalışmaları 
partileşti ve partileştiği süreçte, tam da bu çizgiye ters düşen bir 
anlayış tarafından yönlendirilmeye çalışıldı. Yanılgılı bir anlayış 
hakim olmaya çalıştı. Kadın, yine kendi iradesi ile bu anlayışı 
mahkum etti ve dolayısıyla partileşme çalışmaları yeni yeni 
oturmaya başlıyor. Bundan sonra, merkezin çalışma tarzını, 
kendisini, bir bütün üstten alta doğru sisteme kavuşturması 
gerekir. Sistemini oturtursa bireylerin işte a veya b bireyinin bir 
çalışma alanında şöyle ya da böyle olması, o çalışmayı bağlamaz, 
sekteye uğratmaz,  zedelemez ve bireyler de bu sistem içinde,   
çalışmalarını yürütmek durumunda kalırlar. Bu monotonluk 
değildir. Sistem denilince biraz hassas oluyor sanırım. Farklı bir 
alternatif olarak değil, kuşkusuz getirdiğimiz yaklaşım bu olamaz. 
Denilecek ki, PKK’nin kendisi de bir çalışma sistemi yaratmıştır. 
Bir çalışma sistemi, tarzı vardır doğru, ama bu kadın 
çalışmalarının da kendi özgünlüğü içerisinde yaşadığı bir takım 
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sorunlar var. Liberal tarz ya da bireylerin tarzının dayatılması, 
çalışmaya bireysel rengin verilmesi ya da pasif kalınması vb. 
çeşitli rahatsızlık ve hastalıklar, örgüt yapısına, kadın çalışmasına 
neden dayatılıyor? Çünkü bir sistemimiz yok. Çok genel anlamı 
ile, belki merkezi  çalışma, kendini kadın alanlarının tümüne 
yaymıştır, ama onun çalışma sistemini oturtmamıştır. Merkezin 
bundan sonra çalışma sistemini yaratabilmesi gerekiyor. Merkez  
ya da yönetim düzeyinde bir arkadaş, “ben bu çalışmayı 
yapamam, ben bu çalışmayı edemem” diyorsa, orada ciddi bir 
ideolojik derinlik sorunu vardır. Tek tek bireylerde de olsa, bu 
vardır. Partiye katılan insan gönüllüdür, gönüllü insanın da bütün 
parti çalışmalarına kendisini olduğu gibi katması,  o noktada 
kendisini adaması gerekir. Kadın çalışması gibi, bizim için 
oldukça önemli, hem manevi anlamda çok kutsal, hem de maddi 
anlamda  oldukça fazla rol üslenmesi gereken, yapılması gereken 
bir çalışma içerisinde, “ben yapamam, edemem” gibi bir 
yaklaşıma girmek, bir tutum sergilemek, ciddi bir ideolojik 
anlayış yetersizliğinin ifadesidir. Bu noktada ciddi  bir mücadele 
verilmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde çalışmalar belli bir 
doğrultuya kavuşturulabilir. Merkez çalışma açısından –belki 
kadro sorununda da ele alınır ama merkezi bağlayan bir konudur-  
çalışma alanına göre kadro oluşturma, merkez kadrosu da olmak 
üzere çalışma alanının özgünlüğüne ve rengine göre kadro seçme 
oldukça önemli bir nokta. Ama gerçekleştirilen sanırım biraz 
kadroya göre ya da kadronun istemine, durumuna, konumuna, 
hatta gönderilen kadroların birbiri ile uyum düzeyine göre bir 
çalışma alanı belirleme. Kadın çalışması açısından, salt bir yere 
gitmek, ya da orada temsil düzeyini yaratmak değil,  gerçekten 
çok somut bir çalışmayı ortaya çıkarabilmek açısından gerçekten 
çok önemli. Kadro gidiyor ya da merkez yönetim düzeyinde 
gidiyor, ama çalışma alanına hakim değiller, çalışma alanına 
ilişkin bir perspektif yok. Kuşkusuz bir perspektifi yaratabilmek 
için de, o çalışma alanına hakim olmak gerekir, tanımak gerekir. 
Bu temelde çalışma alanına göre kadroların, merkezlerin 
yetenekleri doğrultusunda bir düzenlemeye gidilmesi oldukça 
önemli bir nokta. Yani kadroya göre iş değil de, işe göre kadro 
bence temeldir, bu esas alınmalıdır. Bu temel biraz sağlanmalıdır 
ki çalışmalarda sonuç alıcı olunabilsin. Ayrıca tam olarak 
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bilmiyorum ama ekip çalışması bence merkezin bu çalışma 
sistemi içinde çok daha etkin bir biçimde üzerinde durması 
gereken bir konu olabilir.  Bir çalışma alanına gidip, o çalışma 
alanını tamamı ile ele alma, çok somut sorunlarını objektif olarak 
görme ve buna göre aslında çözüm üretme, çalışmaya egemen 
kılma konusunda, bir ekip çalışmasının olması gerektiğine 
inanıyorum. Ekip biçiminde gitmek, kadro yapısıyla, merkez 
yapısının birleştirilip ekip çalışması biçiminde çalışma alanlarına 
göndermek, ileride o çalışma içerisinde bireysel tarzların hakim 
olmasına engel olacak bir tedbirdir. Bu temelde bir yaklaşım da 
olabilir. Bunlar önemli hususlardır. İdeolojik bir doğrultu var, 
ama bir ideolojik mücadele, bunun merkezden başlayarak alt 
yapıya kadar, tüm kadın yapısına kadar yayılması, henüz tam 
olarak başarılamadı. Raporlar bölümünde belki çok daha somut 
örneklerle insan koyar. İdeolojik mücadele ne kadar doyurucu bir 
biçimde, tek tek bireyleri netleştirerek, alanları ve bölgenin 
tarzını,  çalışmanın rengini ve karakterini netleştirerek yapılıyor? 
Bu temelde bir yoğunlaşma, artı bir de bir çalışma sisteminin 
olması, varsa da bunun çok işler ve sürekli kılınması. Yoksa, 
diyelim ki biz burada konferanstır eleştiririz, a bireyi ya da b 
bireyi böyle yaptı ya da kalkar bir merkez arkadaş özeleştirisini 
verir, yani bu kesinlikle bu düzeye inançsızlık olarak 
yorumlanmasın ama böyledir. Yani bireylerin niyetlerinden de 
bağımsız olarak yaşam ya da örgüt gerçekliği içinde böyle bir 
sonla karşılaşılır. İnsanlar çok iyi ya da çok dürüst ve bağlı da 
olabilir ama bir çalışma sistemi oturtulmamışsa bireyler orada 
kendi rengini verir. Yani kadının rengi verilmez. Ya da işte sınıf 
bakış açısı ile bir çalışmaya yaklaşım olur. Ya da diyelim ki örgüt 
içerisinde bugün elle tutulur bir kadrodur, yarın kopabilir de. Bu 
temelde o çalışmanın güvenliğini ve sürekliliğin oturtabilmek için 
bir sistemin oturtulması gerekir.  Ve kadın da bu çalışma sistemi 
ile politik mücadelede yer edinebilir diyorum. Onun dışında salt 
eleştiri düzeyi ile erkek egemenliğini eleştirmek, bu konuda da 
çeşitli yetersizlikler çıkıyor. Yani sınıf karakterine göre cins bakış 
açısını belirliyor, ona göre mücadelesini belirliyor. Küçük burjuva 
sınıf kökenli ise küçük burjuva bakış açısı ile özellikleri ile cins 
mücadelesini vermeye çalışıyor. Ya da daha farklı sınıf kökenleri 
ile kendi sınıfının rengini katarak vermeye çalışıyor. Yani ben 
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diyorum ki  salt söylem ve eleştiri düzeyinde değil, onun çalışma 
tarzı, gittiği her yerde ekip çalışması biçiminde çok örgütlü, çok 
kollektif, raporu ve tekmili ile, işleyiş tarzı ile ideolojik mücadele 
anlayışı ile bütün yapıya inerek, bütün hücrelere inerek bir 
çalışma sistemini oturtması gerekir. Eğer sistem olacaksa, yani 
biz ‘sistem’ kavramını kullanacaksak bence bu temelde 
kullanmalıyız. Bu işte erkek egemenlikli mantığa karşı da en iyi 
cevap olur. Örgütlü sistemini oturtmuş, çalışma tarzında 
duygusallıklara, çeşitli eğilimlere yer vermeyen bir kadın 
çalışması, örgütlü bir kadın çalışması, her yere nüfuz etmiş bir 
kadın çalışması, kendi sürekliliğini koruyan bir kadın çalışması, 
böyle bir mantığa da iyi bir cevaptır. Biz ancak böyle sonuç 
alabiliriz. Yoksa onun dışında dengeler oluşur, arkadaşlar belirtti, 
bireylerin bireylere karşı dengeleri, yapının yönetime karşı 
dengeleri, yönetimin bir üst kurula karşı dengeleri, merkezin 
kendi içindeki dengeleri, dengeler çok oluşur. Ama sistem 
dediğimiz olay, onun çalışma sistemi, onun örgüt sistemi 
oluşturulursa, oturtulursa o zaman denge sadece genel çalışma ile 
özgün çalışmayı dengeler, ikisini bir arada yürütmek gibi bir 
yetkinliği sağlar. Yani denge sadece buna hizmet eder sistem 
içinde. Denge, sadece bunu korur ve bunu süreklileştirir. Merkez 
çalışmaları değerlendirilirken çözüme yöneliktir. Yani bir çalışma 
tarzı oturtulacak, konferans biraz buna müdahale. Yani belki çok 
somut bir biçimde raporlar ve arkadaşların tartışmaları dışında 
bizimde ciddi bir eksikliğimiz, yetersizliğimiz -bu ayrı bir 
tartışma konusu- çok somut birebir gözlemleme, bilme durumu 
olmadığı için çok somut öneri ve görüşler insan ortaya koyamıyor 
ama ortaya çıkardığım sonuçlar biraz bunlar oluyor. Bunları 
ortaya koyabilirim.  

- ......... ARKADAŞIN değerlendirmesine ilişkin kısa bir şey 
belirtmek istiyorum. Biz burada merkezin durumunu ele alırken, 
her şeyden önce genel değerlendirmelerle aslında merkeze öğüt 
verme, ders verme yaklaşımını ben doğru bulmuyorum. Çalışma 
belli bir düzeye getirilmiş, belli bir çaba sarf edilmiş, 
değerlendirmeler yapılırken biz ancak çalışmanın sonucunda 
ortaya çıkan tarzın sonuçlarını eleştirebiliriz. Bunun dışında salt 
genel anlamda merkezin durumunu ele alıp – bana öyle geldi- 
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sanki sıfırlanıyor, merkeze öğüt veriliyor, ders veriliyor. O 
anlamda ben bu yaklaşımı doğru bulmuyorum.  

Onun dışında dünden beri arkadaşlar görüşlerini belirttiler. 
Çalışmalar belli bir düzeye geldi. Ben sadece Akademi 
bünyesinde koordinasyonun çalışma tarzına ilişkin bir noktayı 
belirtmek istiyorum. Akademi çalışmaları bir yıllık zaman 
sürecinde belli bir düzeye ulaştı. Fakat işleyiş anlamında burada 
hem bir koordinasyon mevcut, aynı zamanda bir kurul sistemi 
işletiliyor. Bu konuda son devrede koordinasyon ve kurul 
arasında ortaya çıkan çalışma tarzını koymak istiyorum. İşleyiş 
anlamında şunu koymak istiyorum; gerçi bu kadro politikasıyla 
ya da kadronun çalışma tarzı ile bağlantılı bir olaydır ama 
koordinasyonun da bu konudaki yaklaşımını önemli buluyorum. 
Kurul gerçekten güçlü bir kuruldu; geçmişte merkezde yer almış, 
merkez düzeyde çalışma yürütmüş bir bileşimden oluşuyordu. 
Aynı zamanda, Akademi çalışması koordinasyonun yürüttüğü 
çalışmaların dışında, bir merkezi çalışmayı teşkil ediyor. Önemli 
bir eğitim çalışması yürütüyor. Özgün olarak bir eğitim çalışması 
yürütüyor. Bu noktada mevcut kurul bileşimi atıl kaldı. Ben bunu 
biraz şuna bağlıyorum; örneğin koordinasyondan iki arkadaş 
bizzat eğitim çalışmalarından sorumluydu veya genel Akademi 
çalışmalarını yürütüyor, örgütlüyordu. Bu konuda kurulda yer 
alan arkadaşların işlevsiz kalması, pasif kalması yaşandı. Dediğim 
gibi belki o arkadaşların kendilerini katma tarzıyla da bağlantılı 
olabilir, ama işleyiş anlamında bu arkadaşların kendilerini salt 
tekniki görmelerini de beraberinde getirdi. Öreğin; işleyiş olarak 
üç günde bir akademide tekmiller alınıyor, genel eğitim ve yaşam 
değerlendiriliyor. Burada koordinasyondan bizzat arkadaşların bu 
tekmillere katılması, o arkadaşların yürüttükleri çalışmaları 
sahiplenme, o çalışmayı belli bir rotaya, doğrultuya koyma 
konusunda kendilerini geride tutuyorlardı. Çünkü belirleyici olan,  
koordinasyondaki arkadaşların tavrı ve yaklaşımıydı. O anlamda, 
ileriki sürece ilişkin bu konuda bir kurul çalışması bağımsız 
işletilmeli. Yine koordinasyona yakın, koordinasyonun 
denetiminde olmalı ama bence biraz daha bağımsız olabilmeli. 
Belirttiğim bu tekmil sistemi ile bağlantılı bir olaydır. Yani o 
konuda bir kurulun da koordinasyonun en yakınında, gerçekten 
kendisini bu konuda işletmesi, kendi iradesini açığa çıkarmasını 
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önemli buluyorum. Bu konuda biraz da yönetim tarzının işlemesi 
ve geliştirilmesi anlamında önemli bir nokta olarak görmekteyim.  

 
-TARTIŞMALAR dünden beri devam ediyor. Zaman zaman 

esas ve tali noktalar birbirine karışsa da, özünde bizim merkez 
olmama ya da genel yönetim sorunlarımız ortaya çıkıyor. Fakat 
eleştirilmesi gereken yaklaşımlar da var. Ben bu gündem 
açısından da şunu söylemek istiyorum. Biz bu gündemi de 
tartışırken, kat ettiğimiz mesafeyi, neye rağmen neler yapıldı, 
nasıl yapıldı bunları da unutmadan tartışmamız gerekiyor. Kısa 
bir süre önce ‘örgüt’ demek bile arkadaşların nezdinde çok farlı 
anlamlar taşıyordu. Ölçü demek de çok farklı anlamlar taşıyordu. 
Hepimiz o süreci ortak yaşadık, arkadaşlar biliyorlar. Yaşanan 
süreç, örgüt olgusunu geçen süreçte ne kadar içselleştirdiğimizi, 
benimsediğimizi ortaya koydu. Çünkü, örgütle aramıza birden 
bire çok hızlı ve büyük bir mesafe koyduk. Ve bir de bunu, 
örgütün teminatı olması gereken kadının yapması şok etkisi 
yarattı. Herkes hem kendi boyutunda, hem yaşananlar boyutunda 
bir şoku yaşadı. O nedenle, biraz objektif ve biraz da cesaretli 
değerlendirmek gerekiyor. Mesela; en son ...... arkadaş konuştu. 
Ben ....... arkadaşa soruyorum; arkadaş bir yıldır bu karargahta, bu 
kampta sadece kurulla koordinasyon arasındaki işleyişi mi gördü? 
Burada işleyişin oturmaması gibi daha çok değerlendirilecek 
konuları neden eleştirmiyor? Neden koordinasyondaki arkadaşları 
eleştirmiyor?  Bizim buradaki koordinasyonumuz çalışmadı 
heval, bazı konularda kendisini işletmedi. Çok ciddi eksiklikler 
var, neden bunlar görülmüyor, değerlendirilmiyor? Kurulda yer 
alan arkadaşların her biri, önceden merkezde görev alan 
arkadaşlardı. Neden kendilerini işletmediler, işlevsiz kaldılar? Bu 
işleyiş sorunu kaynağını nereden alıyor? Sorun işleyiş sorunu 
değil ki! İşleyişin nasıl olması gerektiğini herkes biliyor, dikkat 
edilince yerine oturur. Ama niye dikkat edemiyoruz, neden 
işleyişi yaşamsal kılamıyoruz? Bunlar önemli.  

Esas ve tali noktalar bazen karışabilir, değerlendirmelerde her 
zaman esas nokta konulmayabilir ve bu anlaşılabilir. Yine esas 
nokta ele alınırken yüzeysel kalınır. Fakat herşeye rağmen esası 
yakalamak bizim için çok önemlidir. Bu anlamda 
merkezileşememe, özellikle PJA koordinasyonu ve genel 



  

162  
 

 

koordinasyonda yer alan arkadaşların çalışma tarzından başlıyor. 
Bu noktayı bütünlüklü olarak daha cesaretlice değerlendirmek 
gerekiyor. Herkesin bir gözlemi olduğu halde, neden birbirimize 
karşı politika yapıyoruz? Niye mahkum ettiğimiz şeyi bir kez 
daha birbirimize dayatıyoruz? Ben arkadaşlardan şunu istiyorum; 
arkadaşlar kendi aralarında konuştuklarını burada da açık 
konuşsunlar. Bireysel paylaşımlarında merkezi değerlendirdikleri 
gibi, burada da konuşsunlar. Neden korkuyoruz? Bu merkez, 
merkez olamadı, güvensizliğini niye yaşıyoruz?  Arkadaşlar 
değerlendirsinler.  

Biz neden örgüt olamıyoruz? Bin parça olunan yerde örgüt 
olunmaz. Herkes parça parça olmuş; ısrarla kendisini merkezden 
koparmak isteyen anlayışla örgüt olunmaz. Bir talimatı yerine 
getirmeyi kendi iradesinin kırılması olarak algılayan, örgütsel 
otoriteye gelmeyen bir mantıkla örgüt olunmaz. Niye kendi 
içimizde değerlendirdiklerimizi böylesi bir bileşimde tartışma 
cesaretimiz yok? Arkadaşların bu konuda tartışmaları hiç olmadı 
mı? Bunun olduğunu yansımalarından biliyoruz. Ben, ...... 
arkadaşı kast ederek söylemiyorum. Arkadaşlar bir bütün olarak, 
bireysel, manga içinde ya da farklı farklı yerlerde konulan, 
tartışılan şeyleri daha cesaretli koyabilmeliler. Ancak böyle örgüt 
olabiliriz. Bu anlamda, biraz daha açık olunması ve daha cesaretli 
konuşulması gerektiğine  inanıyorum. Bu bizim temel 
gündemimizdir. Bu konuda gerçekten bir güçlülük, açıklık, 
örgütlülük ve en başta da düşünsel anlamda sağlanırsa, biz bu 
konferans salonundan çıktıktan sonra birbirimizi boşa 
çıkarmadan, birbirimizi güçlendirerek bir düzey yakalayabiliriz. 
İşlevsiz kalındıysa; her gün, her an arkadaşlar yan yanaydılar, 
neden birbirlerini eleştirmediler, savaşmadılar? Örgüt kavga 
ederek, mücadele ile ortaya çıkar. Biz şu anda bile, bu kadar 
geçmişe göre olgun bir düzeyde tartışıyorsak, bu salonda bulunan 
ya da bulunmayan bütün kadın yoldaşların çok üst düzeyde bir 
zorlanması, bir buçuk yıllık mücadelesi sonucu bu durum 
yakalandı. Kimin, hangi düzeyde katıldığı çok sorun değil. Ama 
bir mücadele ile bu konuma gelindi. Niye bir buçuk yıl önce 
böyle tartışamıyorduk? Birbirine karşı güvensiz, daha kaygılı, 
daha geri noktalardan ele alıyorduk. Ben dün de belirttim, bir 
gündeme başlarken, bacaklarımız titriyordu. Bir sonuç olarak ne 
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çıkacak bilmiyorduk. Onun maddi ve subjektif boyutta ipuçları 
veya verileri vardı. Ben merkez boyutunu koyacağım fakat, bu 
yönlü hala birbirini kandıran, belli noktalarda birbirine güvensiz 
yaklaşımlar insanı ürkütüyor. Bunu bu zeminde eğer aşamazsak, 
güçlü ve radikal olmazsak bunun pratik boyutları çok daha farklı 
yönlere gidiyor.  

Bazı kavramları gündemimize Başkan koyuyor. Siyasi 
gelişmeler boyutunda neolitik dönemi değerlendirdik. Parti 
Önderliğ’i, neolitik dönemde analar topluluğundan bahsediyor. O 
analar topluluğunun bugün de demokratik sistemi geliştirmesi 
gereken analar yani kadın gücü olması gerektiğini belirtiyor. 
Analar topluluğunu  analar topluluğu yapan, örgüt yapan bazı 
temel noktalar var. Bunlar maddi yaşam ihtiyaçlarından başlıyor. 
Bizim açımızdan da, bunları çok somut olarak ortaya koymak 
gerekiyor. analar topluluğu, kadının analık içgüdüsüyle, kendi 
yavrusunu erkekten koruması ile başlıyor. O giderek belli bir 
yaşam düzeyini oturtuyor ve kadınlar bir topluluk haline geliyor. 
Maddi yaşam koşullarının kadına dayattığı gerçeklikten 
kaynaklanıyor. Kadının o koşullara karşı gelişen, örgütlülüğü üst 
düzeyde bir bilinçle olmuyor. İnsan o zaman, o kadar gelişkin 
olmamasına rağmen, maddi yaşam koşullarının kendisine 
dayattığı bir gerçekliği algılayabiliyor ve onun karşısında önce 
parça parça, daha sonra bir topluluk halini alıyor. Böylece kadın, 
kendisini tehdit eden tehlike karşısında, bir ihtiyaç olarak 
hissediyor ve bir topluluk olarak insanlaşmanın başlangıcını 
yaratıyor. Eğer kadın onu yaratamasaydı, insanlaşma olamazdı.  

Buradan hareketle, en başta kendimden başlatarak bizim 
örgütlülük karşısındaki duruşumuzu tartışmak istiyorum. Eğer 
duruşta bir zayıflık, örgütlülükte parçalılık varsa o zaman biz ya 
bakamıyoruz, ya da baktığımız şeyi göremiyoruz. Önümüzdeki 
süreç açısından hala çok ciddi tehlikeler, riskler var. Bu anlamda, 
maddi yaşam koşullarının kadına bu kadar örgütlü olmayı 
dayattığı bir süreçte, eğer hala bu kadar çok örgütsüzlükten 
bahsediyorsak, biz bazı şeyleri duyguda hissetmiyoruz, ihtiyaç 
olarak görmüyoruz. Önderlik verdiği sınırsız çaba ile bir düzey 
yarattı ve bizi yıllarca böyle yürüttü. Fakat, hiç kimse kimsenin 
kafasına, yüreğine zorla özgürlük tutkusunu yerleştiremez. En 
temeline inip oradan alacaksak, bizim öncelikle bunu ne kadar 
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yaşadığımızı tartışmamız gerekiyor. Örneğin ben erkek 
egemenlikli yaklaşım karşısında gerçekten ne hissediyorum? Ya 
da bir tehlike varsa, benim kadın olarak irademi ortaya koyma, 
düşüncemi açık tartışma, paylaşma, hatta bir bütün insan olarak 
yaşam noktasında bir baskı varsa, benim bunun karşısında 
hissettiğim şey nedir? İlk toplumlardaki kadın, o tehlike 
karşısında korunma gerekliliğini hissediyor ve ona göre bir 
çözüm geliştiriyor. Biz ne hissediyoruz? Bizim hissettiklerimiz 
önemli. Ben  o anlamda önemli buluyorum. Kadın o topluluğun 
başlangıcında örgütlülüğü yarattı, ondan sonra adım adım 
örgütlülüğünden ne kadar kaybettiyse, o kadar bütün yaşamı 
kaybetti. Örgütsüzlük kadında ne kadar derinleştirildiyse, yaşam 
da  o kadar çok kaybettirildi. Ancak bu, kadınların sadece maddi 
topluluklarını parçalama tarzında olmadı. Kadını ruhta, duyguda, 
düşüncede, hatta fizikte parçalama yaşandı. Bu yönlü parçalılık 
geliştirildikçe, kadın denetim ve hüküm altına alındı. Bu halklar 
açısından da geçerli. Bir halkı bölmenin en kolay yöntemi, onu 
önce ruhta parçalamaktır. Ruhu ve duygusu parçalanan bir halk 
çok rahat denetim altına alınır. İlk toplulukları oluşturan nasıl ki 
ortak bir ruh ve duygu olmuşsa, sonradan yaşanan kadın 
parçalanmışlığını derinleştiren de, en başta kadının ruhundaki 
parçalanmışlıktır. Biz iki buçuk yıldır bunu çok derin yaşadık. 
Bunu çözümlememiz için psikolojiden başlamak gerekiyor. Biz 
psikolojide ortak duyuşları ve hissedişleri ne kadar yaşıyoruz. 
Yine bir sorun karşısında aynı tavrı ne kadar geliştiriyoruz? Biz 
merkezde bunu bir türlü ortaklaştıramadık. Hala bunun savaşımı 
var. Bir olay karşısında benim hissettiklerimle, merkezdeki bir 
arkadaşın hissettikleri aynı olmayabiliyor. Böyle olursa tabi ki 
ortaklık gelişmez. Ben bir olay karşısında sınırsız tepki 
duyuyorum, öfke duyuyorum ama bir başka arkadaş çok normal 
karşılayabiliyor. Bu, ortak bir merkez yaratmaz tabi ki. Bu önemli 
bir nokta.  

Ben bu nedenle geçmişten, başlangıçtan ele almak istiyorum. 
Herşey oradaki o olayla bağlantılı. Neden Başkan hep ilkel 
komünal toplumu gündemimize koyuyor? O bizim için bir 
ufuktur. Geçmişte kalmıştır ama inancı yaratmak anlamında 
önemlidir. “Kadın bir zamanlar örgütlüydü, bilinçliydi, yaşama 
hükmeden ideolojinin sahibiydi”. Bu yaşanmış bir gerçeklik. 
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Bunu bilmek kadına bir ufuk, bir hayal, bir ütopya kazandırıyor. 
Eğer o zaman yapılmışsa, biz onun nasıl yapıldığını inceleyelim. 
Nasıl yapıldı, nasıl başarıldı ve nasıl kaybedildi, bu kaybediş nasıl 
derinleştirildi? Bizim örgüt olma, merkezileşme sorunlarımız bu 
uzun tarihle çok bağlantılı. Parti Önderliğ’i Kürt halkını; 
“atomlarına kadar parçalanmış bir halk gerçekliği” olarak 
değerlendiriyor. Bu durum, kadın açısından bin kez daha geçerli 
ve daha fazlasıyla öyle. Böylesi bir gerçeklikten biz örgüt 
yaratmak istiyoruz. Bunun zorlukları çok büyük. Bunu bizim 
bilimsel olarak da çözmemiz gerekiyor. Duygudaki, ruhtaki 
parçalanmışlık çok yönlüdür. Egemenlikli sistemi ele 
aldığımızda; kadın olmak ortak bir gerçeklik ama hem halk 
gerçekliği anlamında, hem ekonomik, sınıfsal boyutlarda oldukça 
parçalanmış bir kadın gerçekliği var. Mücadele eden kadın 
gerçekliği de bu durumdadır. Kadın, örgütlülüğü parçalandığı 
için, çok rahat yönlendirilen bir konuma, sistemin hakimiyetine 
girebiliyor. Bu, bizim açımızdan da geçerli bir durum, çok geçerli 
bir tehlike oluyor. Bu tümden aşılmış bir durum değil. Ancak 
gelişmeleri de küçümsememek gerekir.  

Bu temelde, biz her şeyi 3. Kadın Kongresi ile başlatmıyoruz. 
Her ne kadar hataları, eksiklikleri bize ait olsa da, 3. Kadın 
Kongresi öncesinde, Önderliğ’in yarattığı bir miras var. Bu, 
Önderliğ’in bize rağmen yarattığı bir örgüt, mücadele mirası ve 
onun kültürüdür. 3. Kadın Kongresi, bu noktada yaşanan 
tıkanmayı, aşınmaları veya doğrultudan çıkan yönleri tespit etti, 
tartıştı, aştı ve anlayışta da olsa, olması gereken doğrultuya 
getirdi. Ama bunun pratik örgüt boyuttaki mücadelesi daha 
önemliydi ve devam ediyor. Bu konudaki yetersizlikler ele 
alınırken bir bütünlük içinde ele alınmak zorunda. Raporda da bu 
sorunlar  aşama aşama konulmuş. YJWK çıkarken örgüt mantığı, 
yaklaşımı neydi? YAJK, PJKK ne kadar örgüt oldu? Mevcut 
durumda PJA ne kadar örgüt olabiliyor? Bu konuda devam eden 
bir çizginin yanında, gelişim seyri ile birlikte devam eden 
sorunlarımız da var. Bazı sorunlar aşıldı. YJWK sürecindeki bir 
takım sorunların hala devam ettiğini söylemeyiz, aşıldı. YAJK 
döneminde ilk etapta çıkan bir takım sorunlar hem anlayış hem 
pratik olarak aşıldı. Ama hala anlayışta da, pratikte de devam 
eden yönler var. Başkan’ın bizi özgürlük mücadelesine çekişine 
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karşı, bizde yaşanan direnişin hala belli yönleriyle devam 
etmesini bu sorunların temeline koyuyorum. Çünkü biz bu 
mücadeleye kendi istemimizle katılmadık. Biz katıldık, ama 
Başkan tarafından dahil edildik. Ancak, bunun ideolojik bilinci 
geliştikçe, örgüte, örgütlü güç olmaya yaklaşım daha güçlü 
yansımalıydı. Kendisini farklı farklı isimlerle ifade etse de, bence 
özünde yaşanan hala budur. Buradan hareketle, özgürlük 
mücadelesini kendi mücadelesi olarak algılamada biz hala çok 
yeterli değiliz. Birilerinin mücadelesi oluyor. Kadroya göre 
merkezin mücadelesi, merkeze göre yürütmenin mücadelesi, 
yürütmeye göre de en üstte  konseyin mücadelesidir. Tahlil 
edildiğinde oraya kadar gidiyor. Yapıya göre de belli kadroların, 
Önderlik eğitimi alanların mücadelesidir. Bu anlayış da kendini 
“nasılsa ben Önderlik eğitimi almadım, ben şu ortamı yaşamadım. 
Benim mücadelem değil, birilerinin mücadelesi” şeklinde ortaya 
çıkıyor. 

Bekle-gör anlayışı konuldu. 3. Kongre’den sonra “hele bakalım 
bunlar ne yapacak” şeklinde bu anlayış tartışılıyordu. Bu tarz, 
egemenlikli sistemlerde vardır. Örneğin, halkta vardır. Halk, 
devletin başına gelen hükümeti değerlendirirken, “bir de onlara 
oy verelim, bunlar ne yapacak” der. Bizim yönetimimiz de geçen 
yıl “hele bir de bakalım bunlar ne olacak” şeklinde tartışılıyordu. 
Halk nasıl ki devletin eline kaderini teslim ediyor, sen bir dönem 
beni yürüteceksin, benim hakkımda her türlü kararı alma hakkın 
var, diyor. İşte Türkiye gerçekliği ortada, bu halk nereye 
götürüldü, bu hükümet halkı ne yaptı. Ben birebir benzeşme 
anlamında belirtmiyorum, ama kendi iradesini temsilen seçtiği bir 
gerçekliği böyle ele aldığında, zaten kendisine, kendi özgürlük 
savaşımına nasıl yaklaştığını ortaya koyuyor. Sanki sadece o 
merkezi ve yönetimi bağlayan bir gerçeklik oluyor. Öyle değil 
tabii ki. Bu mantığın kendisi bile özgürlüğün ne kadar 
içselleştirildiğinin, özgürlük mücadelesinin ne kadar kabul 
edildiğinin göstergesi oluyor. Bunlar, sadece kadroda değil, 
merkezde de yaşanıyor.  

Bunun yanında diğer bir durum; üstünden, yanındakinden, hiç 
farkında olmadan objektif anlamda erkekten beklentili bir ruh hali 
yaşanıyor. Neden bu böyle oluyor? Neden bu şöyle oluyor? O, 
öyle olmaz, o değişmez. Değişmesi sana bağlıdır. Varolan 
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sistemin bizim örgüt olmamızı engelleyen çok yönleri var. Bunu 
tartışmamak, buna karşı durmamak bizi bir yere götürmez. Şu 
anki mevcut yönetim tarzımızın, parti ortamındaki 
çalışmalarımızı örgütlendirme biçimlerinin, kadının örgüt 
olmasını, merkezileşmesini engelleyen yönleri var. Pratik olarak 
bu yönler var, ama bir taraftan da parti çalışmalarının 
boyutlandırılması gibi bir zorunluluk var.  

PKK giderek kapsamlılaşan bir hareket; yeni stratejiyle birlikte 
parti çalışmalarının ayrıştırılması ve uzmanlaştırılması gerekiyor. 
Kadroların da buna göre yetiştirilmesi gerekiyor. Merkezlerin 
oluşturulması, bu örgütlenme içerisinde kadının da yer alması ters 
değildir. Her ne kadar objektif koşul olarak, bu zorluyorsa da, bu 
ters değildir. Bu noktada bizim tüm kadınları ve tüm kadın 
çalışmalarını bir yerde merkezileştirme gibi bir istemimiz, 
durumumuz olamaz. Kadın çalışmalarının bu şekilde 
merkezileşeceğini düşünen mantığın kendisi terstir. Bu anlamda 
biz özgün örgütlülük ile genel örgütlülük arasındaki bağı nasıl 
koyuyoruz? Özgün örgütlenme nedir, genel örgütlenme nedir? Bu 
nokta önemlidir. Çünkü mantıkta bu bizi ters bir anlayışa 
götürebiliyor. Tartışmaların doğrultusu doğru konulmazsa, bu 
sistem olduğu müddetçe bu sorunlar aşılmaz, gibi bir yere bizi 
götürür ki, geçen yılki sorunlar en başta bu mantıktan çıktı. 
Arkadaşlar, PKK ortamındaki erkek, bilinçlenmiş erkek olduğu 
için, artık bu zeminde olmaz, başka bir zemine koymak gerekir, 
diyorlardı. 7. Kongre’ye gitmeden önce I. Meclis toplantımız ve 
yaptığımız tartışmalar vardı. Bu tartışmalarda, bilinçlenen erkek 
gerçekliği yanında, tahrik olan bir erkek gerçekliği de konuldu. 
Bununla bağlantılı olarak, burada savaşımın olamayacağını, 
burayı terk edip başka yerde savaşma gerekliliğini belirttik. Bu 
yüzden de, PKK’den kopma gerekliliği belirtildi. Eğer mantık 
doğru konulmazsa, bizi götüreceği sonuçlar ters olur. Bu mevcut 
örgütlenme tarzında, kadın kendi örgütlenmesini derinleştirip, 
merkezileşmesini sağlayarak yerini alacak. Bizim çözümümüz 
budur.  

Kadın fiziki olarak çok parçalı kaldığı için merkezileşemiyor. 
Engel budur demek, bizi ters bir noktaya götürür. Bu mantık, 
ideolojik olarak özgünlüğü anlamamanın, derinleştirmemenin bir 
ifadesi oluyor. Bunun yanında, örgütlenme tarzını anlamamak 



  

168  
 

 

oluyor. Ancak bu sorunun bir boyutu oluyor. Biz parçalı duruşa 
daha fazla zemin sunuyoruz. Bu da kadındaki bireyciliği besliyor. 
Bu anlamda, merkezde yer alan her bir arkadaşta aşılmayan 
yönler var. Kimse bunu dört dörtlük aştığını söyleyemez. Eğer, 
biz kendimizi örgütlemez ve hakim olmazsak, bu hareket çok 
rahatlıkla bin parçaya bölünür. Diyelim ki, parti de faaliyet 
yürüten beş merkez var. Beş parçaya bölünebilir. Eğer tümden o 
parçalılığa gitmediyse, bu hem erkeğe karşı hem de kadının kendi 
içinde verilen savaşımla bağlantılıdır. Ama hala raporda parçalı 
duruş olarak değerlendiriliyorsa, bu, savaşımın çok yetersiz 
verildiğini gösterir. Sonuç olarak fiziki parçalılık, şu anki mevcut 
gerçeklikte var. Bu genel bir boyuttur, ama bunu esas engel 
şeklinde koymayı, ideolojik bir değerlendirme olarak 
bulmuyorum.  

Bizim özgün örgütlülüğü geliştirmemiz nasıl olacak? Parti 
Önderliği, ‘98 yılından beri PKK’nin kendisinin bir kadın partisi 
olduğunu söylüyordu. Erkeğe; eğer siz iyi çalışmazsanız, PKK’yi 
kadınlar yönetir, diyordu. Parti önderliği, bizim özgün 
örgütlenmemiz için, en başta ideolojik korunması, 
merkezileşmenin örgütlenmesi ve bunlarla bağlantılı 
kurumlaşmaların sağlanması gerektiğini söylüyordu. Bunun 
yanında, bizim  genel içerisinde de aktif bir çalışmayı 
yürütmemizin önünde engel yoktur. Bu da bizim özgün 
yaklaşımımıza ters değildir. Geçen gün Avrupa yürütmesinden bir 
arkadaşla bir tartışmamız oldu. Bu arkadaşın yürütmede olduğunu 
önceden bilmiyordum. Arkadaşlar orada bütün Avrupa PJA 
meclisinin hazır olduğu bir PJA meclis toplantısı yapmışlar. 
Arkadaşlar bu arkadaşın görevlendirmesini yapmış, arkadaşın bu 
görevlendirme karşısında tutumu ters oluyor. Görevlendirme 
genele yapılıyor, diye bir değerlendirme yapılıyor. Genel, özgün 
artık karışıyor. Bunu biraz açımlayacağım. Hem bir bölgeye genel 
olarak bakacak, hem de oranın PJA sorumlusu olacak. Platform, 
bu yaklaşımı da değerlendirip, olması gerekeni de koyuyor. Bize 
de telefonda bunu şikayet tarzında koyuyor; ben bir PJA 
meclisiyim, arkadaşlar bir bölgenin üzerine vermişler, diyor. Bu 
durum onun için çok korkunç bir şey. Biraz o arkadaşı tanıyoruz, 
duruşunu da değerlendiriyoruz. Gerçekten özgünlük kaygısından 
kaynaklı olmadığını görüyoruz. Bu arkadaş biraz kendisini güçlü 
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örgütlese, hem o bölgeyi yönetebilir, hem de kendini çalıştırırsa 
özgün çalışmalardan da uzaklaşmaz. Bir kadının bir bölgeyi 
yürütebilmesi, kadın açısından da büyük bir avantaj olur. Eğer 
öyle düşünülürse, o zaman benim de bu çalışma yerinde 
kalmamam gerekiyor. Ben neden genel koordinasyon da 
çalışıyorum? O mantıkla ele alırsak, ben de özgün zeminde 
değilim. Bütün çalışma zeminimiz için ele alırsak, tek özgün 
zemin PJA Karargahı olur ve o da bütün PJA çalışmalarını bir 
karargaha hapsetmek olur ki, erkeğin yapmak istediğini biz zaten 
kendi elimizle yapmış oluruz. Bu konuda yürütülen mantık, bu 
konuda terstir. Bu konuda perspektif istediğini söylüyor, ama 
perspektif isterken bile, beklediği şu oluyor: “nasıl olur, sen bir 
PJA meclisisin seni nasıl bir genel bölge üzerine verirler”. Biz 
bunu 98’de, bazı karma bölüklere bayan arkadaşlar baksın, 
şeklinde tartıştık. Parti Önderliği, 1997 yılında grupları ülkeye 
gönderirken perspektif olarak ‘Gideceksiniz, erkek bölüklerini 
yöneteceksiniz’ diyordu. Başkan, eğer YAJK’ı reel PKK’ye 
müdahale olarak örgütlediyse, peki bu nasıl olacak? Hala reel 
PKK var. Bu anlamda orada gerçekleşen mesafeler var. 
İdeolojinin pratikleştirilmesi anlamında, bu mesafe her zaman 
olur. İdeolojiyi pratikleştirme yüzde yüz yerine getirilemiyor. 
Peki buna müdahalemiz nasıl olacak? Diyelim ki, burası değil, 
daha büyük bir alanı PJA çalışmaları için düzenleyelim ve 
hepimiz de gelelim PJA karargahında oturalım. Bu, geçmişte 
kendisini marjinalleştiren mantığın aynısıdır.  

Ben dün de söyledim, biz kitleye ulaşmak zorundayız. Bu 
anlamda da kitle sadece kadın değildir. Bunun içinde erkekte var. 
Biz toplumu değiştirmekten bahsediyoruz. Bu açıdan diyorum, 
sistemi ele alırken, mevcut PKK sistemi içinde biz de varız. Bu 
Önderliğin biçtiği bir misyondur. Bu örgütün, PKK’nin garantisi 
olmak nedir? Önderliğin en temel beklentisi, bütün çalışmaların 
teminatı olarak gördüğü kadın yapısıdır. Peki bu nasıl olacak? Bu 
konuda mantık bizde net olmalı. Bu konuda hem kadronun, hem 
de merkezin yaklaşımında bu çok zorlayıcı bir durum olarak 
ortaya çıkabiliyor. Bu mantığı aşamadığı için, kendi zemini 
olarak görüp, içinde bulunduğu zemine katılamıyor. Bir 
beklentililik durumu ortaya çıkıyor. Pratikteki parçalılık 
durumunda, açığa çıkan esas şey neydi? Kendi çalışma sahasının 
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örgütle bağını koparıyor. Örneğin PJA’yla fiziksel bir kopukluk 
varsa, o kopukluğu objektif olarak örgütsel kopukluğa da 
dönüştürebiliyor.  

Bu çalışma tarzında bireyselliğe hitap eden, bireyselliği 
kışkırtan yönler var. Bu noktada erkek şunu diyebiliyor, sen de 
bir merkezsin, burası da bir merkez, neden şuradan bir perspektif 
alınsın ki? Neden buna ihtiyaç duyulsun ki? Bu şekilde kışkırtan, 
bireyselliğe teşvik eden yaklaşımları var. Sadece merkez 
açısından değil, her birimiz açısından kendi zemininde güçlü 
örgütleme olmadığı için, objektif olarak buna gelinen durumlar da 
oldu. Yada koşuşturan bir çaba var, ama orada özgünlük doğru 
temsil edilmediği için,  genel örgütlülükle bağı çok güçlü 
konulamıyor ve güçlü yansımıyor.  

Eğer bir çalışma sistemi olmasaydı, bu kadar gelişen karmaşa 
içerisinde bu hareket yürümezdi. Hiç yürümeyen, işlevsizlik, 
tıkanıklık anlamında bir durum yok. Fakat, bir bütün olarak 
kendini tüm çalışma sahasına yansıtan, o anlamda kurumlaşmayı 
geliştiren bir yaklaşım yok. Bunun temel nedeni, içinde 
yaşadığım için bu benim kendi görüşümdür, bizi genel 
çalışmalara katmayan, kurumsallaştırmayan temel duruş bizden 
kaynaklıdır. Buradan hareketle, erkeğin de politikalarını bizim 
üzerimize fazlasıyla yönelten, bu anlamda erkeğe pirim sunan, 
erkeğin politika yapma zeminini güçlendiren temel duruş bizden 
kaynaklıdır. Neden bizden kaynaklı? Bizim erkekten bir 
beklentimiz var mı? Heval ...... da koydu; bu mevcut sistemin 
kadını özgürleştirmeyeceğini söylemişler. Bizim bu mevcut 
duruştan bizi özgürleştirmesini beklemek gibi bir mantığımız var 
mı? Bu olamaz; bana izin versin ben örgüt olayım, tekmilimi 
alayım, bu PKK işleyişine göre eleştirilmesi ve savaşılması 
gereken bir duruştur. Bir işleyiş savaşımını, parti 
kurumlaşmasının savaşımını yürütmek olmalıdır. Bu yönlü bir 
savaş cılız da olsa belli yönleriyle devam ediyor. Ancak, benim 
örgüt olmama izir verilsin, gibi bir beklentiye girmek bizi 
geliştirmiyor. Bazı gerekçelerle politika yapmaya çalışmak, bu 
dağlar olmasaydı, ben çok iyi bir gerilla olurdum, mantığına 
benziyor. Bu olmuyor; bu dağlar olacak ve sen o dağlarda 
yürüyerek gerilla olacaksın. Bizim böyle bir mantığımız artık 
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oluşmalı. Engeller var daha da olacak ve biz bunlara rağmen parti 
ve örgüt olacağız.  

Öncelikle, bizim parti olmamız çok fazla anlaşılmıyor. Hem 
ideolojik, hem de örgütsel olarak çok fazla anlaşılmıyor. Biz nasıl 
bir parti olacağız? Parti Önderliği ‘76’ öncesi ve  ‘86’ya kadar ki 
süreci şöyle değerlendiriyor; “aslında biz ‘78’e kadar yani parti 
oluncaya kadar bir birliktik. Bizi örgütlü tutan bağlar yoktu. 
Ajitasyon propaganda vardı. Bireysel etkinlik ne kadar olursa, 
örgüt biraz onlar üzerinde yürüyordu. Ama örgütlülük yoktu. 
Daha sonra PKK örgütü kuruldu. Parti de bir örgüttü. Örgütün 
ilkeleri, işleyişi, ölçüleri vardır ve herkes kendisini buna göre 
şekillendirir. Ne zaman ki biz örgüt ve parti olmayı dayattık,buna 
karşı direniş başladı.” Bu anlamda 1982’deki II. Kongre biliniyor. 
Kongre’de Semir şunu diyor; “Önderliğin de bir örgüt anlayışı 
var, bizim de bir örgüt anlayışımız var.” Hangisinin örgüt anlayışı 
olacağının savaşımını veriyor. Parti Önderliği; “biz parti III. 
Kongresi’nde örgüt olma anlamında, PKK kimliğini tam 
kazandık.”diyordu. Örgüt, onun militanlığı ve ölçüsü burada 
netleşti. Herkes kendini buna göre örgütlendirme ve uyarlama 
durumundadır. Bizim açımızdan da, aynı tarihsel miras zemin 
üzerinde olmasından kaynaklı, benzer durumlar gelişti. Biz de 
Önderliğin esaretinden 3. Kongre’ye kadar, partiyi oturtmaya 
çalıştık. Parti olmak, sıkı bir örgüt olmayı, her anlamda 
örgütlenmeyi gerektiriyor. Siyasete girmek, en üst boyutta örgüt 
olmayı gerektiriyor. Ama biz, yeni parti olduğumuz süreçte, en 
fazla örgütsüzlüğü dayattığımız bir gerçekliği yaşadık. 3. Kadın 
Kongre’sinden sonraki süreç neden bu kadar sancılı geçti? 
Merkeze de, kadroya da gerçekten örgüt olmak dayatıldı. Herkes 
biraz bu gerçeği kendi içinde de yaşadı. Bunu, bir örgütsel 
gerçeklik olarak, koşullar, mücadelenin geldiği aşama bize 
dayattı. Parti Önderliği parti açısından da bunu belirtiyor; “biz 
halk içinde propaganda yaparak belli bir potansiyel zemin ortaya 
çıkardık. O potansiyel PKK’nin örgüt, bir parti olmasını, ona 
göre de bir parti militanlığını dayattı.” Bizim açımızdan da kadın 
hareketi gelişti, yaygınlaştı. Kürdistan genelinde, Türkiye’de, 
Avrupa kitlesi içerisinde bir bilinç, bir ilgi var ve bu da kadın 
sorununu artık gündemine alıp çözmeyi gerektiriyor. Bu da parti 
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olmayı gerektiriyor. Parti olmak da örgüt militanlığından, 
kişiliğin partileşmesinden geçiyor. 

Bu noktada örgütlülük dayatıldığında, başta merkez olmak 
üzere, “bana dokunma, ben buyum, böyle alışmışım, bu benim 
çalışma tarzım, üslubun, duruşum. Sen şöylesin, bana neden 
kendini dayatıyorsun ki” diyor. Örgüt ilkesini dayatmak, kendini 
dayatmak olarak algılanıyor. Biz bu dönemin partisi ve örgütü 
olacaksak, bu örgütün ilkesi, çalışma tarzı, duruşu budur. Yok, 
diyor, o öyleyse, ben de böyleyim. Söylem düzeyinde olmasa da, 
duruş anlamında bunlar ortaya çıkıyor. Burada her bir arkadaşın 
özeleştiri platformları da olacak ve örgütsel durumlar üzerinde de 
tartışacağız. Somut bir örnek vereyim; geçen gün bir arkadaş 
somut olarak bana tavır koydu. Konuşmak için bir arkadaşı 
istemiştim. Bir alana gidecekti, görüp, konuşmamız gerekiyordu. 
Olmadı. Neden göndermiyorsun, dedim. Diyor; “sen ne kadar 
anlarsın bilmiyoruz. Sen bizim yanımıza gelmemişsin, biz sana 
tavır almışız.” Konulan tavır nedir? Konuşmak istediğimiz bir 
kadroyu bize göndermiyor. Bu bir tavırdır. Ben bunu 
düşündüğümde, bu arkadaş da bu mantığı yaratanın bizim 
tarzımız olduğunu gördüm. Hala örgütsel mantık oturtulamamış. 
Bir alana meclisten 2-3 arkadaş gitse, en son ..... arkadaş da 
gidiyor. Arkadaşa diyor “Heval ...... sen bizim yanımıza hiç 
gelmiyorsun. Niye gelip bizim çalışmalarımıza perspektif 
sunmuyorsun.” Burada sorun o arkadaş, bu arkadaş değildir.  

Örgütsel işleyişe göre bizim bir iş bölümümüz, çalışma tarzı ve 
sistemimiz var. Merkezileşme budur işte. 45 meclis üyesi bir 
araya gelecek, ortak çalışacak, bu merkezileşme değildir. Buna 
karşı bir direniş var. İlle de falankesin gelmesini istiyor. Öyle 
olmazsa bu arkadaşlar bizimle hiç ilgilenmiyorlar, zaten bizi 
unutmuşlar, biz bir kenara atılmışız, diyor. Arkadaşlar gelmiş, on 
kere orada toplantı olmuş. Yok bu gelmiş, neden o gelmemiş. Bu 
kadar bencil bir yaklaşım sergileniyor. Ben bunu salt bir çalışma 
sahası açısından söylemiyorum. Bunlar hergün yaşadığımız ve 
karşılaştığımız hususlardır. İki arkadaş yan yanayız. Bir arkadaş 
konuşuyor. Yok bu arkadaş benimle konuşsun, diyor. O zaman 
gün elli saat olsa da bize yetmez. Ya da 41 merkez değil, 100 olsa 
bile yetmez. Bu mantık değişmezse, biz merkez olamayız. Alttan 
da, üstten de merkez olmayı engelleyen birçok husus var. Erkek 
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boyutunda da bazı hususları koyacağım. Ama böyle bir mantık 
olduğu müddetçe biz örgüt olamayız.  

Merkezleşmek nedir? Merkezleşmek, en başta bu işin 
merkezine soyunan bireyin Önderliği, şehitleri, ideolojiyi 
kendisinde merkezileştirmesi gerekmektedir. Eğer yürekte, 
beyinde bu olgular merkezileştirilemiyorsa, merkez olunamaz. 
Bireysel bir iş, ideolojik çalışmanın önüne konursa, merkez 
olunamaz. Önderlik neden Önderlik oldu? Bir halkın kaderini, 
çalışmasının ve yaşamının merkezine aldı. O yüzden Önderlik 
güneş oldu. Biz neden merkez olamıyoruz? Merkezdeki 
arkadaşlar için söylüyorum. 24 saatin ne kadarını bu yapının 
ideolojik çalışmalarına, ne kadarını örgütsel çalışmalarına 
ayırıyor? Parti Önderliği; “Ben yüzlercesini, binlercesini eğittim, 
neredeler bilmek istiyorum” diyor. Binlerce arkadaş var 
gerçekten, ama çalışmayı kendi beyninin ve yüreğinin merkezine 
alma anlamında, kaçımız kendimizi veriyoruz? Kaç kişi gerçekten 
kendisini adadı? İşte biz böyle merkezileşeceğiz. Ama bunun 
çabası yetersiz. Bir kesim için tüm bunlar hiç umurunda bile 
değil. Yıkılmış mı, kurulmuş mu? Bir kısım için de, bana ne 
kadar ilgi gösterilmiş, o önemli oluyor.  

Bu platformda şunu netleştirmek zorundayız; mevcut durumda 
bu örgütlülüğün, merkezileşmenin içinde yer alan herkes, 
gerçekten doğruluğuna inanarak mı yer alıyor? Ya da, bir güç 
olarak görüp, “dönemin gücü bu arkadaşlardır, bu yönetimdir, ben 
de buna göre yürürüm. Bir dönem sonra güç değişir. Ben yine 
kendi dengelerimi kurup yürürüm.” bu mantık mı oluyor? Hem 
merkez, hem de kadro için bu soru çok önemlidir. Biz, 
merkezimize ideolojiyi, Önderliği, şehitleri, örgütü ne kadar 
alıyoruz? Belirleyici olan yaklaşım budur. Yapıya yansıması 
anlamında da, bundan kaynaklı olarak ortaya çıkıyor. Başta 
merkez bunu yapmak durumunda. Bir kadronun yaklaşımı 
ideolojik olursa, bireylerde somutlaşmaz, merkezden bir arkadaş 
bir yere gittiğinde onu yeterli görür. Bir çalışma yetersiz 
kalmışsa, bu arkadaşın çalışması yetersiz, örgüt bunun üzerinde 
dursun, denilir. Birileri gelsin, bize şunu yapsın, denilmez.  

Örgüt anlayışı bizde olumlu anlamda da oturmamış. Dün, 
arkadaşların çok çalışıp çabaladıkları belirtildi. Ölçü bu değil. 24 
saat uyumayabilirim, ama ben niçin çalışıyorum? Harcanan 
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emeğin ne kadarı, neyin üzerinde yoğunlaştırılıyor, o önemli. 
Bizim bütün sahalarımızda merkezileşmenin olmamasının temel 
nedeni nedir? İdeolojik yoğunlaşma zayıflığıdır. Her sahayla 
konuşulduğunda, ortak tekmil şudur; “biz hep koşturuyoruz, 
pratikler var, bu yüzden ideolojik çalışmaya yeterince zaman 
ayıramıyoruz.” İdeolojik çalışmayı kendi merkezine almayan bir 
merkez çalışması, merkezileşemez, çünkü işin özü odur. Başkan 
yıllarca bizi niye eleştirdi? Parti Önderliği; “arabayı atın önüne 
koyuyorsunuz, diyorsunuz yürü, atın önde olması gerekir ki araba 
yürüsün” diyordu. Bu anlamda, ideolojinin önde olması 
gerekiyor. İdeolojik çalışmayı bir tarafa bırakıp, koşuşturup, 
pratik işleri yaptıktan sonra, ideolojik çalışmayı gündemine almak 
yanılgılı bir yaklaşımdır. Bu süreçte hem merkez de, hem de 
kadro da çok yoğun bir eğitim beklentisi var. Neden 
kaynaklanıyor? İdeolojik yoğunlaşmayı yaşamla içiçe 
yakalayamamaktan kaynaklanıyor. İdeolojik yoğunlaşma sanki 
yaşamın, çalışmanın dışına çıkıp, bir kenarda oturarak yapılır. 
Öyle değil. İdeolojik yoğunlaşma, süreklileşmesi gereken bir 
çalışmadır. Eğer öyle olsa, bütün yaşamı ideolojik çalışmanın 
bitimine ayarlamak gerekiyor. Bu mümkün değil. Hem 
çalışmanın içinde olacaksın, hem ideolojik yoğunlaşacaksın, hem 
de o çalışmayı ideolojik doğrultuda örgütleyeceksin. Bu anlamda 
merkez ideolojik, politik hakim olmak demektir. Koşuşturma, 
çaba var, ama bu koşuşturma, çabalama hangi ideolojik anlayışla 
oluyor? Bu önemli. Geçen yıldan bu yana hiçbir arkadaşın oturup, 
çalışmadığı, -özgün durumlar dışında- söylenemez. Belki herkes 
için aynı düzeyde değil, fakat herkesin bir çabası oldu. Ama ne 
için, nasıl, hangi tarzla, tempoyla, hepsinden daha önemlisi hangi 
ideolojik doğrultuyla çalışıldı? Nasıl bir ideolojik yoğunlaşma 
sağlandı? Bunlar önemli. Bunu rotaya koyan da bizim 
başarılarımızdır. Başarı varsa, çalışma tarzı doğru demektir. 
Harcanan emek haklıdır, yerindedir. Ama başarı yoksa, birisi 
yersiz emek harcamışsa, arkadaş çok emek harcamış, 
eleştiremem, denilemez. Bu, ölçülerden, ilkeden taviz vermek 
olur. Bu konuda kişinin kendisini kandırması da yaşanan bir 
gerçeklik oluyor. “Ben kendimi biraz sorgulamazsam, kendimi 
çok rahat kandırabilirim” diyor. Yine “şu kadar çalışıyorsam, 
artık benim üzerime söz söylemeye gerek yok” diyebiliyor. Biz 
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kendimiz de bunu yaşadık. En zor koşullarda görev alındı. Bu 
sorumluluklar kaldırıldı. O zaman şunlara tolerans tanınmalı gibi, 
veya bir şey olduğunda bizden bu kadar, daha iyi yapabilecek 
varsa gelsin yapsın. Bu kendini kandıran mantık olarak, eğer 
mesela II. Meclis toplantısında değerlendirilip eleştirilmeseydi, 
pratiğe damgasını vururdu. Ben o anlamda birbirimizi kandıran 
bir durumda olmamamız gerektiğini belirtiyorum. Bu konuda 
ölçü nedir? Mesela ...... arkadaş sahaya geldiğinde Parti 
Önderliği; “niye Zeki’yi eleştirmediniz, niye sormadınız, niye 
değerlendirmediniz?” diye sorduğunda; ........ arkadaş; 
“Başkanım, çok emeği vardı, çok emek harcıyordu” dedi. Parti 
Önderliği o zaman; “Peki benim emeğim, şehitlerin emeği, halkın 
emeği, emek sahibi bunlardır” demişti. Gerçek emek sahibinin 
emeği bir yere gitmez. Kendisini yaşamda ortaya koyar. Bu 
emekleri sen nereye atıyorsun. Buradan hareketle birbirimizi bu 
şekilde ele alamayız. Ne merkezden bir arkadaş, ne de bir kadro 
kendini böyle görsün; çok da çalışmış olabilir ama bu bir ölçü 
değil. Bu konuda merkezileşmeyi ele almanın ölçüsü nedir? Buna 
göre güç ve değerlendirme ölçülerini liberalleştirmemeliyiz. 
Bireyin kendini ele alış tarzı, özellikle de merkezdeki arkadaşların 
ele alış tarzı ve çalışmaya yaklaşımları bütün çalışmayı belirliyor.  

Önemli diğer bir konu, biz bir komuta kurumlaşmasını 
sağlayamadık. Mesela beş arkadaşın yer aldığı bir yerde bir 
işbölümü yapılarak, sağlam bir doğrultuya götürme çok fazla 
sağlanamadı. 3. Kadın Kongresi’ne kadar objektif koşullar bizi 
biraz daha örgütlü olmaya zorladı. Bütünü daha fazla dikkate 
almayı, dinlemeyi, diyalog içinde olmayı ve belli bir örgütlülüğü 
sağlamayı gerekli kılıyordu. O zaman da çok yetersizdi, ama yine 
de o koşullar biraz daha zorunlu kılıyordu. Ama 3. Kadın 
Kongresi’nden sonra, aslında bizim örgütsel sorunlarımız daha 
fazla ön plana çıktı. Çünkü biz 3. Kadın Kongresi’nde örgüt olma, 
birbirimize örgütü dayatma kararı aldık ama her birimizin ortaya 
çıkan bireysel, örgüte gelmeyen yönleri çalışmaları zorladı. II. 
Meclis toplantısına kadar, PJA Koordinasyon merkezi ile genel 
Koordinasyon merkezi arasında sağlıklı bir diyalog olmadı. 
Öncelikle kendi içinde sağlıklı bir diyalog olmadı ve bunun 
ortaya çıkardığı kurumlaşma zayıf kaldı. Ve bunlar bütün 
çalışmalara yansıdı. Her iki çalışma merkezinde çalışan 
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arkadaşların da rahat bir psikolojiyle kendi çalışmasını 
yürütmesini engelledi. Bu şekilde güvensiz, zaman zaman 
kuşkucu yaklaşımlar belli hassasiyetleri getirdi. PJA açısından, II. 
Meclis Toplantısı’na kadar biraz böyle yaşandı. Genel bir 
yaklaşım ve perspektifle genel kadın çalışmalarını ele alan değil, 
daha çok PJA Karargahını daraltan bir yaklaşım kendini gösterdi. 
O anlamda, kendi dışındaki bütün yaklaşımları kendine destek 
vermeme olarak algılayan, ve bunun hassasiyetiyle yaklaşan bir 
tarz yaşandı.  

Bizim açımızdan da, içinde olduğumuz genel çalışmanın 
koşullarını, zorluklarını PJA’ya yansıtan, o hassasiyetle ele 
alan bir durum yaşandı. Bu tür sorunlarla direk bir ön yargıya 
doğru gitme durumu vardı. II. Meclis Toplantısında bunlar 
tartışıldı. Bunun sonucu en üstte çalışmayı koordine eden 
arkadaşlar arasında yakalanan birlikle, genel çalışmalarda bir 
toparlanma ortaya çıktı. Fakat bunun zayıf olduğu süreçlerde 
kendini dayatan durumlar da oldu. Halen birbirini besleme 
noktasında yaşanan zayıflıklar var. Bu, bazen çok tali bir 
noktadan beslenmek isteniyor, bazen de çok esas bir nokta 
üzerine oluyor. Bu konuda esasla taliyi birbirinden ayıran bir 
tarzda, PJA Koordinasyon merkezi ile diğer Koordinasyon 
merkezinin birbirini tamamlayarak, çalışma yürütülmesi 
noktasında. Hala yaşanan yetersizlikler var. Bunu yansıması 
diğer merkezlere nasıl oldu? Her iki merkez arasındaki 
örgütsüzlük nedeniyle, her çalışma merkezi biraz kendi başına 
kaldı. Üstte, koordinasyon yoksa, biraz da kendisini esas alan 
tarz hakim olur. Örgüt olmada, cihazdaki tekmil sistemi de 
önemli bir çalışma, bir özveridir. Telsize kendisine göre çıkıp 
çıkmama, hat çıktığında kendine göre tartışıp, tartışmama veya 
sunulan perspektifi kendine göre ele alma şeklinde, bu konuda 
da örgüte gelmeyen bir duruş sergilendi. Erkeğin de bu konuda 
teşvik eden, kışkırtan yönleri oldu. Kadının en üst düzeyde 
yaşadığı örgütsüzlük, iki iş arasındaki kopukluk bütün çalışma 
sahalarımıza yansıdı. Bu durum, esas alınması gerekenin PJA 
Karargahı’mı yoksa Sema’ mı olduğu noktasında bir 
karışıklığın yaşanmasına neden oldu. Eğer hakim 
olunmasaydı, dağınıklığa ve parçalanmışlığa götüren bir 
yaklaşım ortaya çıkacaktı. Bu, çok fazla niyetlerle izah 
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edilecek bir durum değildi. Kişinin, bireyselliklerini 
aşmamasından kaynaklı damgasını çalışmaya vuran bir 
durumdu. Bu engellendi ve belli bir düzeyde aşıldı. Ama hala 
yetersizlikler var. Bu anlamda, merkezde yaşanan bir 
yetersizlik alta doğru gittikçe büyüyüp, herkesin kendine göre 
bir mantık oluşturmasına doğru götürebiliyor. II. Meclis 
Toplantısı’nda yaşadığımız biraz buydu. II. Meclis 
Toplantısı’ndan sonra biraz daha toparlanma yaşandı. En üstte 
yer alan iki merkezin kendisine eleştirisel, özeleştirisel ve 
pratik olarak bunu dikkate alan yaklaşımları oldu. Halen 
yaşanan sorunlar var. Bunlar platformlarda ortaya konulabilir.  

Merkez olma noktasında ben şunu söyleyebilirim; her 
arkadaş kurumlaşmanın ve merkezin merkez olma gereğini 
hissediyor. Bunun tartışmaları var ama bireyin bunun içine 
kendini koymasın da zayıflık çok fazla var. Hala bireylerin 
kendi bireyselliklerini aşmama noktasında zorlayan hususlar 
var. Örneğin eski-yeni anlayışı, parçalı duruşlar, bunların 
hepsini onlarla bağlantılı ele alıyorum.  

Bir de ideolojik olarak esas alınan temel noktalar, özgürlük 
mücadelesi, ideolojisi gibi birkaç hususu belirtmek istiyorum. 
Bu konu, özelde 3. Kadın Kongresi öncesi ve sonrasında 
yapıya yansıtamadığımız ve paylaşamadığımız bir husus oldu. 
Bunda, hassasiyetlerden kaynaklı ürkek yaklaşımlar vardı. 
Hem belli arkadaşların, hem de yapının bunun üzerinde 
yürüttüğü politikalar vardı. Özellikle 7. Kongre’den sonra bu 
konuda biz ...... arkadaşla tartışmamızda, bunun kesinlikle 
alışılan bir yaklaşım olduğunu belirttik. Erkek yönetimi 
açısından herkesi, her ortamda istediği gibi tartıştıran, bunun 
üzerine politika yürüten bir yaklaşım vardı. Bunun aşılması 
için, her şeyin ulu-orta tartışılmaması konusunda her arkadaşın 
birey olarak gündeme konulmaması gerektiği, bunun örgütsel 
zeminde bizim çalışmalarımızı zorladığı, bu anlamda daha 
örgütsel bir yaklaşımın tutturulması gerektiği noktasında, 
erkek yaklaşımı açısından bir yaklaşım belirleme oldu. 3. 
Kongre’de belli yönleriyle değerlendirildi, fakat Kongre 
sonrasında, pratik politikayı değerlendirmede, buna göre 
yapıyı güncel olarak uyarmada, yaşadığımız sorunları örgütsel 
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olarak aktarmada biz biraz pasif kaldık ve ürkek bir yaklaşım 
oldu.  

Belli bir sürece kadar çok tartışıldı. Özellikle platformlar 
süreci ve platformlar sonrası açısından belirtmek istiyorum. O 
zamana kadar belli hususlar tartışıldı, tahlil edildi, 
değerlendirildi. Birçok belgede de aktarımı yapıldı. 
Platformlar sürecinde bir dez-avantaj yaşandı; soruşturmayı 1 
yıl boyunca sürdüren ...... ve ....... arkadaşın ayrılması, 
soruşturma komisyonunu biraz zayıf bıraktı. Fakat o platform 
ortamında, erkek açısından yürütülen politikaların bir kısmını 
görerek boşa çıkardık. Bir kısmını da hassasiyetlerimizden 
kaynaklı, örgütsel bir yaklaşımla farkında olmadan boşa 
çıkardık. Şöyle bir yaklaşım vardı; soruşturmadan çıkan 
arkadaşların yakaladığı belli bir çözümleme ve olgunlaşma 
düzeyi ile bu platformlar sonrası çıkış olur. Bu defa bunun 
üzerinden bir politika yürüterek, kadın hareketini parçalama 
yaklaşımları, bizi platformlar sürecinde ve sonrası iki aylık 
süreçte, belki hiç yapıya yansımadı, ama çok büyük bir 
zorlanmayı ve erkek yönetimiyle bir boğuşmayı yaşadık. Tam 
bir kaos, psikolojik bir savaşımdı. Platformlarla başladı ve 
platformlar bitinceye kadar, bu çok yoğun sürdü. En çok 
merkeze konulan temel nokta, platformlarda yapımızın 
sergilediği tavırdı. Mesela, platform ortamında Konsey’den bir 
arkadaş, soruşturma yürüten bayan arkadaşlar dahil, bütün 
kadın yönetiminin soruşturmaya alınması gerektiğini belirtti. 
Soruşturma komisyonluğu ve platform halen devam ediyordu. 
Orada yüzlerce bayan arkadaş arasından, tek bir bayan arkadaş 
el kaldırıp, buna itiraz etmedi. Demedi “heval sen bizim 
yönetimimizi nasıl soruşturmaya alıyorsun, kim kimi, nasıl, 
neye göre soruşturuyor?” Bütün kadın yönetimini, yani işi 
yürüten mevcut yönetimi soruşturmaya aldı. Bu pratikleşmedi 
belki, ama söylemde bu yapıldı. Yüzlerce arkadaşın yanında 
bu söylenirken, o anda 50 elin birden kalkması, buna bir 
tepkinin olması gerekirdi. Ama olmadı. Yine arkadaşların 
yaşadıklarını 3. Kadın kongresi çizgisinde değerlendirme, 
radikal bir tarzda ele alma olmadı. Orada belki koymadık, ama 
bizim açımızdan platformu farklı bir noktaya götürebilirdi. 
Daha sonra yönetimle tartıştığımızda ve tavır koyduğumuzda 
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bize açıkça şu söylendi: “Tablo sizin gözünüzün önünde, hiç 
kimse sizden yana tavır koymadı. Bu yapı budur işte veya bu 
yapı sizi kabul etmiyor, % 90 bu yapı size karşıt. Siz de 
kendinize güvensizsiniz. Açık yaşanan durum budur, siz de 
neyle kendinizi izah ediyorsunuz, neyle bu yönetim, yönetim 
olacak”  Elbette tüm bunlara karşı tavır konuldu, tartışmalar 
yürütüldü. Fakat, bu durum platformlar boyunca devam etti. 
Platformlarda bulunan arkadaşlar, erkeğin kadın meclisine 
verdiği mesajlar veya tehditlerden tutalım, platformu olan bazı 
arkadaşlara açık açık verdiklere mesajlara kadar, gördüler. 
Ama bunlar karşısında, kadın iradesi kendisini çok güçlü 
ortaya koyamadı. Bunlar çok açıktı. Hiç kimse görmediğini, 
tartışmadığını, bilmediğini, anlamadığını söylemesin. Kimin 
kime hangi mesajı verdiğini, neye hazırladığını, neye 
sürüklediğini herkes gördü. Bunlar çok açık yaşandı ama orada 
bir tavrın gelişmemesi, erkeğe çok büyük bir cesaret verdi. 
Bizim ondan sonra yaşadığımız 2 aylık süreçte, erkek 
yönelimlerinin merkezileştiği temel nokta buydu. Her 
gidişimizde siz güvensizsiniz, siz merkez olamazsınız, niye 
kendinize güvensizsiniz deniliyordu. Halbuki bu süreç, bizim 
kendimize en fazla güvendiğimiz bir süreçti. Çünkü sorunların 
çözümü giderek örgütsel bir tarza  kavuşuyordu. Ama ısrarla; 
siz merkez olamazsınız, siz kendinize güvensizsiniz, bu 
yapının % 90’ı size karşı, platformlarda kadın ve erkek yapısı, 
parti yönetimi kazandı, kadın yönetimi kaybetti. Bu çok 
bilinçli bir söylemdi. Herkes kazandı her nedense kadın 
yönetimi kaybetti. Neden? Siz platformlarda sağlıklı 
tartışmadınız, diyor. Halbuki tartışmaya katılan da, eleştiren de 
yönetimdeki arkadaşlardı. Zaten biz de komisyonlardaydık. 
Ama ısrarla bir politika bunun üzerine oturtulmaya 
çalışılıyordu. Neye göre oturtulacaktı? Daha önceki oluşan 
zemine göre  oturtulacaktı. Bir taraftan şu söyleniyordu: Siz bu 
arkadaşların etkisinden tam çıkmamışsınız, hala onlara 
bağlısınız. Bir taraftan da şu söyleniyordu: Siz bu arkadaşları 
baskı altına alıyorsunuz, bırakmıyorsunuz gelişsin. 
Gelişecekler, kıskanıyorsunuz. Gelişme yaratacaklar, önlerini 
kesiyorsunuz. Bu şekilde ikili bir durumdu. Biz de psikolojik 
parçalanmayı yaratarak, ondan doğacak boşlukta, kadın 
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hareketini kendine göre yönlendirme, şeklinde bir politika 
yürütülmeye çalışıldı. Platformlarda örgütün koyduğu tavırlara 
sahip çıkmadığımızı belirtip, bizi örgüt karşısında suçlu 
konuma koyarak, bunun üzerinden bu politikayı geliştirmeye 
çalıştı. Ama onun altından verilen mesaj da farklıydı. Bunun 
için de bize şu bile söylendi: bize verin bu yapıyı, üç gün 
içinde düzeltiriz. Bu anlamda kadın yapısını irade saymıyor, 
yönetimi de zaten bir iş yapamaz, görüyor. Bu yapıyı ancak 
ben yürütürüm, üç günde verin, ben düzeltirim, böyle bir 
yaklaşım ve politika konuldu. Bunlar cihazlarda bile tartışıldı. 
Burada platformlar yapılırken, eski arkadaşların çıkmasıyla, 
yenilerin paniğe kapıldığının, tekmili veriliyordu. Bu anlamda 
eski-yeni ayrımı bir erkek politikası olarak yürütüldü. 
Platformlardan sonraki iki aylık süreç içerisinde, örgütsel 
savaşım verilmeseydi, örgütsel bir duruş sergilenmeseydi, 
örgüt yine bir kaos durumunu yaşayacaktı. Bunun tehlikesi 
çok yoğun yaşandı.  

Kadroda hep kendisine odaklaşan, ilgiyi kendisine bekleyen 
bir yaklaşım olduğu için görme durumu olmadı. Biz de 
paylaşamadık, anlatamadık ama bunlar görülmeyecek, 
gözlemlenmeyecek durumlar da değildi. Buradaki arkadaşların 
yarısı orada vardı; kimin neyi oynadığı, neyi nereye götürmek 
istediği açıktı. Arkadaşlar bunu görmeyecek kadar örgüt 
bilincinden yoksun değillerdi. Biz o boğuşmayı çok yoğun 
yaşarken, belli bir yansıması oluyordu. Buna seyirci kalan 
duruş vardı. Biz yansıtamadık, çünkü hassasiyetler vardı. 
Örgüt bu konuda tedbirini almak durumundaydı. Her şey 
olduğu gibi anlatılamazdı, ama temel bazı kadro gücümüz 
tarafından bunlar gözlemlenebilir, bunun tavrı irade ve duruş 
olarak sergilenebilirdi. Bu konuda zayıf ve seyirci kalan bir 
yaklaşım yaşandı. Merkez erkekle, neyi tartıştığını, hangi 
zorlamaları yaşadığını yansıtsın, buna göre biz tartışalım, 
değerlendirelim, beklentisi de doğru değildir. Herkes biliyor, 
her arkadaş kendi pratiğinde, çalışmasında koyabilir. Örneğin; 
özel kuvvetlerdeki arkadaşlar koysunlar, niye koymuyorlar? 
Kadının orada kendi örgütünden ne kadar kopartıldığını, neden 
arkadaşlar koymuyor? Bunun nedenleri nelerdir? Oluşturulan 
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bir sistem var, neden arkadaşlar bunu değerlendiremiyorlar? 
Hep üstten beklemek doğru değildir. 

 Eski-yeni ayrımı deniliyor. Bu erkek politikasıdır. Neden 
arkadaşlar bunun özeleştirisini vermiyor? Bu platformlar bir 
yıllık bir örgüt mücadelesiydi. Kadın örgütün temel 
kaynağıydı, onun karşısında sessiz kalmanın, erkeğe ne kadar 
zemin sunacağını arkadaşlar bilmiyor muydu? Biz bir yıl 
boyunca bunları tartıştık. Neden sessiz kalındı. Biz böyle örgüt 
olamayız; merkez, yapı, kadro her biri bir yerde kalsın. 
Geçmişte biz bu yüzden kaybettik.  

Örgüt olmada, merkezden de kaynaklı yanlar vardı. Biz cins 
mücadelesini sadece kendi sorunumuz olarak gördük. 
Elitleşerek bazı konulardan uzaklaştık. Herkesten daha iyi biz 
anlarız, erkeğe karşı en iyi tavrı biz sergileriz. Her şeyi de biz 
biliriz, böyle bir sınır koyduk. Yapımızı katamadık. Yapıda da 
yukarıdakiler yapsın, onlar bu savaşımı versin mantığı oluştu. 
III. Kongre’yle birlikte biz bu yaklaşımı kırmaya çalıştık. 
Bunun pratik yaklaşımlarını ve tartışmalarını yürütüyoruz.  

Cins savaşımını kendine ait görmeyen bir mantık hala 
yaşanıyor. Bu, erkek karşısındaki politikaları anlama ve onun 
karşısında pratik duruş sergilemede etkili oluyor. Burada şunu 
söyleyeyim; bir erkek bir kadına yaklaştığında, o kadın ölçü ve 
duruş anlamında, bu erkek arkadaşın yaklaşımının örgütsel 
olup olmadığını anlayabilir. Veya ona mimik, hareketler ve 
söylemle kendi örgütünü tartıştırdığında, merkezi yada çok 
eksikliği olan bir arkadaş da olabilir, ama gidip kendi 
yönetimini onunla tartıştırdığında, bunun örgütsel olup 
olmadığını bilecek kadar bilgi sahibidir. Kimse bu konuda ne 
kendini kandırsın, ne de örgütü kandırsın. Yapıya 
anlatılmaması, tartışılmaması ve yapının bundan rahatsızlığı 
önemli bir boyut ve önümüzdeki dönemde bunu aşmak 
zorundayız. Bilimsel, objektif, örgütsel olarak çözümleyip, 
bunun örgüt zemininde de savaşımını vermek zorundayız.  

Bu konferansta belli bir eleştiri düzeyini yakalayamazsak, 
bir örgüt ortamında eleştirilmesi gereken noktaları da elbette 
ki eleştiremeyiz ve yakalayamayız. Bunu yakalamak 
durumundayız. Salt bu beklentide olmak yetmiyor. Bir 
merkezi arkadaştır, saatlerce bir arkadaşla tartışıyor, 
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eleştiriyor, güç veriyor. O arkadaşın zayıflığı ve yetersizliği de 
olabilir. Aynı gün ..... arkadaşla tartışmak istiyorum, diye 
haber gönderiyor. Ondan bir gün önce de, bir erkek arkadaşla 
oturup, o arkadaşın duruşu, tarzı nedir? ona da anlatıyor. Bir 
merkezimizin olduğu yerde, bir kadro benimle tartışma 
isteminde bulunmasın. Oradaki merkezi arkadaş onun 
sorumlusudur. Bir merkezdir daha ne istiyor. Bunun 
çözümünü bilmeyecek kadar çözümsüz bir insan mıdır? Hayır. 
Böyle bir duruş oldu mu, elbette biz 40 parçaya bölünürüz. 
Çünkü erkek onun boşluğunu görüyor. Erkek arkadaş da bizim 
yönetimdeki arkadaşa diyor,  bu heval neden böyle yapıyor, 
doğru değil, bunu eleştirin. Bir komedi oluyor; o gidiyor, bak 
haberin olsun arkadaş gelmiş benimle böyle konuşmuş, sen 
bunun üzerinde dursan iyi olur, diyor. Biraz dikkat et. Erkek 
politikası bunlarla oluşuyor. Bunlar somut şeylerdir. Nasıl 
politika belirliyor? Sana bakıyor, duruşuna bakıyor; insanın  
gözlerinden bile belli olur. Bir insan, bir kadın ne kadar 
özgürlüğe tutkulu, ne kadar duruşu bunu özde temsil ediyor? 
Bunu anlayacak kadar erkek yapısı da bilinçlenmiş. Erkek, 
geri, örgütsüz, bilinçsiz  kadını belki kabul etmiyor ama 
sürekli de kullanıyor.  

Kimse, bu parti yönetimi neden bunu yapmıyor, diye bir 
beklentiye girmesin. Parti Önderliği, bu parti merkeziyle 
yıllarca merkezileşme savaşımı yürüttü. O, merkezileşme 
sağlamadığı için, 15 Şubat komplosu gelişti. Ben bunu 
güvensizlik anlamında belirtmiyorum. Biz kendimizi 
katacağız, değiştireceğiz. Bir taraftan böyle bir beklenti, diğer 
taraftan ortak işleri çözümsüzlüğe sürükleme oluyor. Yine 
erkekle yaşanan bu kadar mücadele; biz sistem olamıyoruz. 
Sonuçta ne çıkıyor? Eski yaşam tarzını yönetelim, o anlam 
çıkıyor. Parti Önderliği diyor ki; “objektif duruşlarınız, Kürt 
özgür yaşayamaz, tezini objektif olarak doğrulama, onaylatma 
duruşudur,” Biz de erkeğe karşı sürekli objektif duruşumuzla, 
örgüt olamayız. Kadın, geçmişte olduğu gibi kaprislidir, 
kıskançtır, komplekslidir, güvensizdir, birbirini çekemez, 
birbirini tutmaz. Bunları verirsek her zaman, somut olarak, 
bunun üzerinden bir politika yürütülür. Bu da kendisini 
yaşamsal kılar. Erkek egemenlikli politika açısından, bunların 
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temel zeminini, bizden kaynaklı yönlerini koydum. Ben o 
kadar örgütsel tecrübeden sonra, birey olarak şunu çok rahat 
söyleyebilirim; egemen karakterin her zaman bir parçalama 
yaklaşımı var. Bir ortamda iki kişi de olsun, o iki kişiyi de 
parçalamaya çalışır. Hatta erkek karakter olarak, kadının 
duygusunu da parçalıyor. Bireyi bile parçalayabiliyor. Bir gün 
son derece güvenli bir yaklaşım, başka bir gün her ikisine de 
güvensiz bir yaklaşım; birey kendisiyle bile çelişkiye giriyor. 
Acaba ben bu muyum, şu muyum? Erkek mantığını karakter 
olarak ele aldığımızda, bireyi bile kendi kendisiyle parçalı 
kılabiliyor. Kaldı ki, yönetimi parçalı kılmama gibi bir durum 
olamaz. Erkeğin karakteri budur. Bireycilik, bencillik ve her 
şeyin merkezine kendini koyma, kendine göre ayarlama 
yaklaşımı var. Kadını küçük görme, kadın çalışmasını ikincil, 
tali görme var. Bütün bunlar olduğunda, yönetimi de buna 
göre ele alıyor. Bu noktada bizim duruşlarımız gerçekten 
önemlidir. III. Kadın Kongresi’ne giderken de bu yaklaşımlar 
vardı. Bize açıkça yapamayacaksınız, dediler. Kongre’nin ilk 
günü bile, divandaki arkadaşlar bilirler, hiçbir arkadaşa 
yansıtmadık, ama öyle bir not geldi ki, resmen ortamı tahrik 
eden, provoke eden ve bu kongreyi yapmayın diyordu. Erkek 
arkadaşların olmadığı bir ortamda bile, biz o notu bileşime 
okusaydık, bütün çelişkileri yüzde yüz derinleştiren bir nottu. 
Yapamazsınız, edemezsiniz, tarihi bir şansı kaçırdınız, 
yapamayacaksınız; parti yönetimimiz bu notu yazmıştı. Sadece 
o notu, o yapıya okusaydık, partinin o gidişatını daha da 
aşağıya çekebilirdi.  

III. Kadın Kongresi’nden sonra, erkeğin başta 
soruşturmadaki arkadaşlara yaklaşımından tutalım, bir bütün 
kadına yönelik politikası değişti. Resmen politika değiştirdi. 
Kadın örgütlü durmaya, parçalı duruşunu aşmaya ve örgüte 
katılmaya karar verdi, erkek yaklaşımının politikası değişti. En 
başta soruşturmadaki arkadaşlara yansımasını buldu. O 
arkadaşları daha farklı ele alan, her arkadaş açısından olmasa 
bile, erkek yaklaşımı anlamında değişti. III. Kadın 
Kongresi’nden sonra, belli bir yere kadar böyle geldi. 
Platformlardan sonra biraz daha farklılaştı. Hala platformlar 
sürecinden şunun propagandasını yapıyorlar. Mevcut 
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yönetimin alabildiğince anti-propagandasını; soruşturmadan 
çıkan arkadaşların alabildiğince propagandasını yapıyorlar.  
“Şu kadar özeleştiri verdiler, bu kadar gelişmişler” biz bunları 
reddetme anlamında belirtmiyoruz, ama bu bir erkek politikası 
ve bunu görmek gerekir. Gerçekten o arkadaşlara çok büyük 
bir değer vermemi var? Ya da, o arkadaşlar yönetim olsalar, 
erkeğin politikası değişir mi? Hayır. Burada sorun nedir? 
Yaklaşım ve politika nedir? Kadın hareketinin örgütleme 
düzeyini parçalı kılarak, kendine göre, daha rahat 
yönetebilmektir. Bu, her ezilen-egemen ilişkisinde vardır. 
Ezilen ne kadar parçalanırsa, güçsüz ve güvensiz kılınırsa, o 
kadar çabuk kolay hükmedilir. Ama bir ezilen gerçeği ne 
kadar büyürse, ortak bir ruhu taşırsa, ona hükmetmek, onu 
yönlendirmek, kendi doğrultusuna çekmek o kadar zordur.  

Arkadaşlar hizmet eder konuma geliyor ve bundan hala 
çıkamıyoruz. Eski ile yeni yönetim arasındaki sorun, falan 
merkez ile filan merkez arasındaki sorun olmaya 
indirgendiğinde, sorun örgütsel, ideolojik ve politik olmaktan 
çıkıyor. Bundan çıkarmadan ele almak gerekiyor. Bir erkek 
arkadaş bir şey söylediğinde, çok rahat bizim ortamı 
karmakarışık yapabiliyor. Mevcut durumumuzda bile, ortaya 
bir tane dedikodu ve söylem atsın; bireyin kendisine, kadının 
kendi örgütüne ve kendine olan güvensizliğinden kaynaklı 
hemen inanıyor, ortalık birbirine girebiliyor. Mesela biz 
buradan bir arkadaşı halk hareketine gönderdik. Buradan 
gönderirken de üç-dört saat tartıştık. Bir Konsey toplantısında 
bir arkadaşın düzenlemesini tartışırken, doğal olarak ben o 
ortamda görüşlerimi söylerim. Bir arkadaş hakkında görevden 
alalım, yerini değiştirelim demek benim hakkım. Onun orada 
gizli olması gerekir. Gider gitmez, arkadaşı gördüklerinde, 
falan arkadaş senin hakkında bunu önerdi, deniliyor. O 
arkadaşla gitmeden önce politika, yaklaşım budur, mantık, 
güven böyle olmalı, diye saatlerce tartışmışız. Ama tek bir 
söylem, o arkadaşı yüz seksen derece döndürebiliyor. Benimle 
ilgilenmediler, zaten beni kandırdılar, diyor. Bu bizim 
gerçekliğimiz. Biz yönetimiz, kendi aramızda tartışmışız, 
söylenmiş, sen bunu bilecek kadar örgüt tecrübesine sahipsin. 
Bu arkadaşın bana bunu söylememesi gerekir, ona örgütsel 
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tavır koymak gerekir, demiyor, bireysellik ön plana çıkıyor, 
bana söylüyorsa demek ki beni bu kadar düşünüyor, bana bu 
kadar değer veriyor, diye düşünüyor. Orada erkeğin oyununa 
geliyor; kendi yönetimine yüz seksen derece aynı anda bir 
tepkiyle, kaygı ve güvensiz bir yaklaşımla bitiriyor. Geçen 
yıldan bu yana, sadece PJA meclisi ve yürütmesine karşı değil, 
kadroya yönelik de bu böyle, kadındaki bireyselliğe hitap etme 
var. Örneğin diyor; sen aslında çok iyi bir arkadaşsın niye 
değerlendirilmiyorsun. Geçen yıl da yaşadık. Takım komutanı 
I. Manga komutanını muhatap alıyor. Veya bölük komutanı 
dururken, Takım komutanını muhatap alıyor. Burada da Takım 
komutanı; burada bölük komutanı var, sen önce onu muhatap 
alacaksın, diye koyması gereken tavrı koymuyor. Muhatap 
alınması hoşuna gidiyor. Onu daha benimsiyor. Bir erkek 
politikası, kendi örgütünü parçalamaya razı geliyor. Çünkü 
kendi bireyselliği öne çıkıyor. Biz bile iki kişiyiz. Bir gün 
gidiyorum ben muhatapım, diğer gün o muhatap. Bunlar belki 
çok bilinçli yapılan şeyler değildir. Ama bir erkek karakter 
var. Yansımasını buluyor. Hakim olmazsak iki gün içinde bir 
birimize düşüp, birbirimizden uzaklaşmamız çok zor değildir. 
Erkeğin karakteriyle, yaklaşımıyla ilgili belirtiyorum, halen bu 
tür şeyler var.  

Bir ortamda kadından kopartma, kadın yönetimine karşı ön 
yargı geliştirme var. Örgütlü bir güç olarak, sen bizim 
örgütümüzü böyle değerlendiremezsin, denilmiyor. Bunun 
yanında, ben söyleyecektim ortam hassastı, sizi zorlamak, zor 
duruma düşürmek istemedik, deniliyor. Örgütü sadece üç ve 
beş arkadaş yürütmüyoruz ki. Sen de bir örgüt kavgasını 
yürüteceksin. Bu politikaları görmek kadar, onlar karşısındaki 
duruşu ortak sergilemek de önemlidir. Kadro biraz daha farklı 
ele alınabilir. Merkez olarak, bu konuda başta bizim ortak bir 
ruh yakalayamayışımız, bu konuda doğrultu tutturamayışımız, 
onu yeterince yansıtamayışımız objektif duruş olarak ortaya 
çıkıyor. Bir kadın çalışmasına aynı ilgiyi göstermemek, bir 
erkeğin politikasına karşı aynı tepkiyi ortak gösterememek 
boşluk doğuruyor ve o boşluk erkek politikasına zemin 
olabiliyor. Bu konuda biraz yetersizlik var. Ancak giderek 
biraz daha olgun bir politikayı tutturma yaklaşımı da var. 
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Sorunları mümkün oldukça örgütsel zemine taşırma, örgütsel 
olarak ele alma ve çözümü koymada böyle bir yaklaşımın da 
etkisi var. Platformlar sürecinde de böyle ele almaya çalıştık, 
bize kazandıran da bu oldu. Örgütsel olarak ele alış, tavır 
koyuş o yaklaşımı ve politikayı boşa çıkardı. Yoksa bu çok 
farklı bir boyuta gidebilirdi. Biz kadın hareketinin özündeki 
radikalliği en başta kendi içimizde birbirimize karşı, yine 
erkeğe karşı tutturamazsak, gerçekten hareketin özü liberalliğe 
kayabilir. Bu sadece kendi içinde kadın hareketini etkilemez, 
bir yozlaşmayı ve özünden uzaklaşmayı getirebilir. O özü ve 
radikalizmi taşımamız önemli.  

Bitirirken şunu belirtmek istiyorum; bizim ideolojiyi 
bilmeme ya da doğrultu sorunu yok. Bütün bu tartıştığımız 
sorunları, ideolojik sorunlar olarak ele alıyorum. İdeolojiyi 
özümsemekle bağlantılıdır, sorunlarımız ideolojiktir. Temel 
merkezileşme çalışmalarının oturtulması ve bunun kadroya 
yansıması açısından, temel çalışma olan ideolojik çalışmayı 
güçlendirmek ve yürütmek önemlidir. İdeolojik olan bir insan, 
aynı zamanda örgütsel, politik, ölçülü ve ilkeli olur. İdeolojide 
zayıflık varsa ölçü, ilke olmaz. İdeolojiyi anlama ve yapmada 
zayıflık varsa, örgütsel duruş ortaya çıkmaz. İdeoloji olası her 
şeyin merkezindedir. Hem merkezileşme sorunlarımız, hem 
erkek karşısındaki duruşlarımız ele alındığında, çözümlenmesi 
gereken temel boyut olarak da ideoloji üzerinde 
yoğunlaşılması gerektiğini düşünüyorum. 

 
- KADIN hareketi olarak merkezileşememe ve yönetim 

olmada sorunlarımız elbette ki çok derin. Özellikle biz geçmiş 
pratiğimizde bunun hem zorluklarını, hem derinliğini az da olsa 
bilinç düzeyinde görebilme durumumuz oldu. Çünkü, yüzyüze  
geldiğimiz pratikte temel olarak kaybetmemizin kökeninde yatan 
merkez, yönetim olamamaktı. Öyle genel anlamda değil, 
kişiliklerimizin kendisini buna uyarlayamamasıydı. Yine sınıfsal 
karakterimizin ve geri kadın özelliklerimizin erkeği de biraz taklit 
edip, biçimsel bir değişikliğe giderek kendisini yönetim olarak 
ortaya koymasıydı. Bu belli bir süre kör topal yürüse de, sonuç 
itibari ile kadın eksenli ve kadının kendi çıkarları doğrultusunda 
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olmadığı için, elbette ki çökme ile yüzyüze geldi. Biz 
kaybetmişsek, temel neden olarak ben bunu görüyorum.  

Bu anlamda 3. Kongre’de dile getirilen anlayışlar, az da 
olsa bilince çıkarılan boyutları önemliydi. Bunların aşılması, 
bilince çıkarılması kadar önemlidir. Çünkü aşma bilince 
çıkarmakla eş değerde değildir.  Benim görebildiğim kadarı ile, 
başta böyle bir yanılgı hem yapı düzeyinde, hem genel hareket 
olarak ortaya çıktı. Bizde bilince çıkarmak yeterliymiş, 
aşılabilirmiş gibi görülüyor, ama değil. Çünkü kendi içinde müthiş 
bir öz savaşım gerektiriyor. Bilinçte mahkum edilen şeyleri, 
pratikte yaşamama savaşımını veriyor. Eğer biz bireyselliği, yapı 
üzerinde olmayı, elitleşmeyi, erkeğe özenmeyi, içte uzlaşmayı, 
dengeyi, mücadele yürütmemeyi, erkeğe karşı dogmatizmi vb. 
bunları mahkum ettiysek, yeni bir adım atarken elbette ki mahkum 
ettiklerimizin tersi, olumlu adımlar atmamız gerekiyor.  

Öncelikle şunu belirteyim; yeni-eski değil, kadın hareketi 
olarak hepimizin geçirdiği bir aşamaydı. Yönetim düzeyinde de, 
belki merkezi olmayabilir ama kadrosal ve çalışmaya verdiği önem 
açısından bakarsak, merkezileşme anlamında o süreç hepimiz 
açısından geçerliydi. Birileri belki çok derin yaşadı, ama bu 
diğerlerinin bunu aştığı anlamına gelmiyor. Bazıları şahsında 
ortaya çıkan gerçekliğin, tüm kadın hareketinde yaşanmasıydı. O 
nedenle ne kadar aşıldı, sorusunu bence cevaplamak gerekir. 
Birçok anlamda gelişmeler oldu. Geçmişe düşmeme noktasında, 
yeniyi yaratma arayışları oldu. Bu yeterli miydi, değil. Şimdi ben 
değerlendirirken, bütün boyutları ile koyamıyorum, neden? Çünkü 
içe kapanıklık var. Merkez boyutunda içe kapalıdır. Yaşanan 
sorunlar çok fazla yapıya mal edilmiyor. Merkezimiz kendi içinde 
ne tür sorunlar yaşıyor, hangi konularda zorlanıyor, nelerle 
yüzyüze geliyor, bunlara karşı nasıl bir mücadele veriliyor, bunlar 
bilinmiyor. Dıştan bakıldığında bir uyum var, erkekle çok fazla 
sorun yok. Bu şuna da götürüyor; acaba uzlaşma mı var, savaş 
durdu mu, acaba iyi bir yönetim mi, kimisi de der, acaba denge mi 
var, böyle çok objektif olmuyor. Onun için bence her şeyden önce, 
merkezin, kadın hareketi boyutunda yaşadığı sorunları kadrosuna 
mal etmesi, tartışması gerekiyor. Biz bir akademideyiz. Akademi, 
kadının sorunlarını en derin tartışan yerdir. Ama bu çok derin 
olmadı, çok gelişmedi. Bunun belki nedenleri de vardı. Örgütü 



  

188  
 

 

tartıştırmayalım, yaklaşımı geçmişte de oldu. Ama bu, resmi 
zeminlerde bunu ele almayalım, anlamına da gelmiyor. Ben bir 
PJA üyesi olarak, kendimde şu hakkı görüyorum; ben bunu bilmek 
ve o boyutta katılım sergilemek zorunluluğundayım. O anlamda, 
bence işin dedikodularına girmeden, çizgi ve yine yöntem 
boyutunda yaşananları yer yer tartışmak gerekiyor. Yapıya 
aktarmak, yapının görüşlerini almak, onların iradi katımını 
sağlamak ve açılım sağlamak açısından bu önemlidir. Bu biçimde 
yapı kendi sorunu olarak da görür.  

Yine merkez kendi içerisinde bir cins savaşımını hangi 
boyutta yaşıyor? Bunu çok fazla tahlil edebilecek konumda 
değilim, çünkü çok fazla göze çarpmıyor, yansımıyor. Erkek 
egemenlikli yaklaşımlara karşı bir mücadele yaşıyor mu, hangi 
konularda zorlanıyor? PKK, kendisi erkek egemenlikli bir 
karaktere sahip değil, elbette en çok ona karşı mücadele veren bir 
partidir. Ama temsil düzeyinde ve pratikte egemenlikli yaklaşımlar 
çıkmaktadır. Bu bitmedi, bitmiyor. Biçim ve renk değiştirebilir, 
ama hala var. Bu anlamda, bunlardan haberdar olmak, bunlarla 
mücadele etmek de önemlidir. Fakat bu konuda da geçmiş 
yöntemler biraz aşılmıştır, kaba ret yok ama hangi boyutlarda 
mücadele verildiği de çok açık değil. Raporda da bu çok fazla yok, 
konulması gerekiyordu. Koordinasyonun raporunda, eleştiriden 
kopma, kısmi olarak geçmişi tekrar, bu tür boyutlar vardı ama 
bunların da pratikte nasıl çıktığını ve ne kadar gerçekçi oluğunu 
bilemiyoruz. Bizzat bununla yüz yüze gelen, hem merkez, hem 
kadro boyutunda yaşayan arkadaşlar koysa iyi olur.  

Bu eksende, merkezde yaşanan önemli sorunlardan biri 
olarak gözlemlediğim; çok fazla ideolojik bir çalışma yürütmüyor. 
Biz ideolojik bir hareketiz ve ideolojimizi yaşamsallaştırma 
sürecini yaşıyoruz. PKK de ideolojik propaganda süreçleri geçirdi. 
İdeolojik propaganda süreci demek, kişiliğin kendisinde ideolojiyi 
yerleştirip, en fazla ideolojik olması gereken süreçtir. Ama bizde 
mevcut durumda, en fazla dar pratikçi bir süreç yaşanıyor. 
Merkezimizin ve kadrolarımızın önemli bir kısmı dar, gündelikçi 
tarzda çalışıyor, emek harcıyor, gününü geçiriyor, ama esas 
stratejik bir çalışma yürütmediği için, strateji kalıyor, taktiksel 
çalışmalar yürütülüyor, hamle dediğimiz şey gerçekleşmiyor. 
Hamle demek, stratejik çalışmayı da yürütmek, yani ideolojik 
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boyutta yürütmek gerekiyor. O nedenle, merkezin ideolojik olarak 
hem kendisini derinleştirmesi, hem de bu çalışmaya önem vermesi 
gerekiyor. Örneğin, biz ideolojimizi kitlelere taşırma görevi ile 
karşı karşıyayız. Bunu kim yapacak veya nasıl yapılacak?  Bu çok 
fazla tartışılmıyor. Gündelik sorunlar, kişilik sorunları çok daha 
fazla ön planda, onu reddetmiyorum ama esas olan, kadın hareketi 
olarak bizim artık bir aşama yapmamız gerekiyor.  

Yine bu ideolojik çalışmayı yürütememeyle bağlantılı 
olarak, merkezin kendi ilişki tarzında da ideolojik, siyasi olma 
durumu zayıftır. Oturttuğu eksen ideolojik esaslar veya siyasi-
politik eksen değil. Kadının da bir politik mücadelesi var ve 
ideolojisine göre bir ilişki geliştirir, bir amacı olur. Ama bu 
ilişki geçmişte zaten yoktu, çok uçlaşmıştı veya farklı çıkarlara 
dayanıyordu, ama günümüzde de bu tümü ile aşılmış değil. O 
anlamda bunun da çok ciddi gözden geçirilmesi gerekiyor. 
Azime gerçekliği çok örnek verildi ama ben yine de belirtmek 
istiyorum. Onunla en üst düzeyde, örgüt olarak biz ilişki 
halindeydik. Ama o ilişkinin içeriği bana göre ideolojik 
olmaktan çok, politikti ve o politika da bizim ideolojik 
esaslarımıza dayanmıyordu. Ben bunu en üst parti yönetimi için 
de belirtmek istiyorum. Azime gerçekliği demek -aslında 
hepimiz biliyoruz- liberal, hanım hanımcık, çok fazla sınıf ve 
cins mücadelesi vermeyen, ortamı dengeleyen, yürüyen bir 
kişiydi. İşte en fazla bazı kişilikler diyelim bizim gibiler, çok 
fazla uçlaştıklarında, onlar çok daha fazla ön plana çıktı ama 
onun öncesi de vardı. Partinin değil, birilerinin çok iyi sözcüsü 
ve uygulayıcısı oluyorlardı. O anlamda partinin politikası 
olmayan yaklaşımları yıkmak gerekiyor. Onu tanıyan arkadaşlar 
o kalmaz, gider, diyorlardı. En yakınları bu tespiti yapabiliyor. 
Demek ki bilinmeyen bir kişilik değil, bilinen ama ideolojik 
olmayan bir yaklaşım var. Diğerleri açısından da, ben son 
durumları tam olarak bilemiyorum, ama öyledir. O anlamda en 
alttan, en üste kadar, eğer bir kişinin şekillenmesi, duruşu ve 
yaklaşımları kadın hareketi çıkralarına yakın değilse, bence çok 
net tavırlar herkes tarafından konulabilmeli. Parti Önderliği 
diyordu, “Gözümün nuru bile olsa, eğer partiye zarar 
veriyorsa, çıkarıp atabilirim. Ama eğer zerre kadar onda 
tutulacak bir şey varsa, onu da tutarım.”   Bunu çok iyi 
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dengelemek ve koruyabilmek gerekiyor. Ne tümü ile 
reddetmek, ama ilkede bizden kopmuş birisini de tutup en üste 
koymamak gerekiyor. O duyarlılıkta olmak lazım. Bunda 
elbette kadro olarak bizlerinde duyarsızlığı var. En son biz 
kendi kongremizde temsilci yapmışız. Gerçekliği kısmi olarak 
biliniyor, tartışılıyor, ama iradi olarak bu çok fazla ortaya 
çıkmıyor. Bu, kadro olarak bizlerin sorunu ve kendimizi 
yargılama boyutudur. Ama diğer boyutuyla, ilişkilerde ideolojik 
esasların oturtulmamasıdır.  

Diğer bir nokta da, merkez boyutuyla görebildiğim 
kadarıyla, özgür ilişkilere girme boyutu yetersiz. Nasıl? 
İlişkilenirken eşit temellerde, iradelerin tanınması ve 
katılımların gözetilmesi çok fazla yok. Ya tabi olunacak ya da 
en altta kalınacak. Bu genel anlamda, toplumsal gerçekliğimizin 
getirdiği bir durum. Bir çok boyutta, özgür iradesini ortaya 
koyabilme durumu çok fazla yok, bunun da gelişmesi gerekiyor. 
Çünkü özgür kişilikler ve iradeler özgürlüğün teminatı oluyor, 
özgürlüğü geliştiriyor. Bunu belirtirken, yanlış anlaşılmasın, 
ölçü yine örgüttür, birey değildir. Örgütün çıkarlarını koyarken 
falan ne der, nasıl anlaşılıyor, kim nasıl ele alır, değil, örgüte 
göre doğru olan ne ise onu yapabilmek gerekiyor. Bu anlamda 
kaygı örgüt olmalı. Arkadaşlar; radikalizmin kırılması, 
hareketin liberalizme olması, gibi bir tehlikeyi önümüzdeki 
süreç açısından belirttiler. Hem içte, hem dışta örgüt ölçüleri 
esas alınarak, eleştiri, özeleştiri silahı işletilerek, bu durum, 
tehlike olmaktan çıkar. Eğer içte bu olmazsa, egemenliğe karşı 
da bu mücadele verilemez. İlişkiler günlük politik çıkarlar, 
dengeler veya ben kendimi ne kadar yaşatırım, ekseninde 
olmamalı. Geçmişte bunu en çok biz yaptık ve  bu bize 
kaybettirdi. Çünkü esas olan örgüt olduğu için, örgütü bir yere 
bıraktığımız noktada, örgüt bizi dıştalar, örgütün dışına düşeriz 
ve bu gerçeklik çok çarpıcıdır. O noktada bunu önemli 
buluyorum.  

Diğer bir nokta da, kadın hareketi çalışmaları çok fazla 
merkezde boğdurulmamalı. Çünkü çok kapsamlı bir ideoloji, o 
ideolojinin yaşamsallaştırılması sadece çok küçük bir grubun ve 
bir merkezin yapabileceği bir şey değil. Orada bütünleşme, 
iradeyi temsil etme olabilir, ama sadece o da değil. 
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Koordinasyonun raporunda % 5 kapasitenin bile  
çalıştırılmadığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra Parti Önderliği son 
süreçte diyor; “bizim yüzlerce, binlerce kadromuz vardı, 
neredeler.” Ben bunu şahsen hem kendi açımdan bir eleştiri 
olarak, hem de sorgulanması gereken bir nokta olarak 
algılıyorum. Bu hareketi düşünüyorum, biz çok fazla yayılmışız, 
o kadar geniş bir alan ki, dünyayı hedefliyoruz. Bu çok az bir 
kesimle değil, binlerce kadro ile yapılabilecek bir şeydir. O 
zaman bunların işletilmesi gerekiyor. Bunda yetersizlik var. 
Kapasitenin, potansiyellerin işletilmesi veya kadronun o düzeye 
getirilmesinde yetersizlik var. Bu konuda da kadrolar olarak 
şunu anlamalıyız; Önderlik eğer bunu diyorsa, biz kendimizi 
tam anlamı ile işletmemişiz. Ama bir anlamda da, hareketin 
merkezi boyutu da bunu işlerli kılmamış. Ben onu 
görebiliyorum. Yine bireyselliğin çıkması da bundandır. 
Tamam, belki belli bir kesim katılmıyor, ama onu katma yolunu 
da bulmak gerekiyor. Bizde kişilikler cüceliği, kolaylığı, 
basitliği veya kendince küçük dünya ile sınırlı kalmayı esas 
alıyor. Büyümeyi, büyük idealleri, büyük işler yapmayı çok 
fazla düşünmüyor. O anlamda onu o kabuktan çıkarmakta 
elbette ki merkezin kendi içinde vereceği bir mücadele ve 
birbirini çekeceği rota ile bağlantılı bir durum. Önce o anlamda, 
kadronun daha fazla işler kılınması ve hareketin bu boyutta 
genişletilmesi gerekiyor. Belki başka bir zeminde, bizim kadro 
olarak görmediğimiz bir kişi veya kesimler, yine bizim içimizde 
olan farklı güç ve potansiyeller vardır. Onlara ulaşıp, harekete 
geçirmek de önemlidir. Türkiye’de ortaya çıkan bazı kadın 
kesimleri eğer üsleniyorsa, gelişiyorsa onları harekete geçirmek 
gerekiyor. Sadece biz olgusu ile işler yürütülemez. Bu 
çalışmanın ideolojik ve pratik-politika olarak birkaç arkadaş 
boyutuna indirgendiğinde, ne kadar daralttığımızı somut olarak 
görebiliyoruz.  

Diğer bir nokta da, yönetim olarak genelde 
çalışmalarımız çok fazla propaganda aşamasını geçememiş. 
Arkadaşlar raporlarında da belirtmiş, en üst merkez bile, en 
alttaki bir yurtseverin ya da bir dostun yapacağı çalışmayla 
uğraşıyor. Halbuki kurumlaşma dönemini yaşıyoruz, bunun 
yaratılması gerekiyor. Bir kurumla bin kişiye hitap edilerek, o 
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harekete geçirilebilir. Ama propaganda ile ancak yüz kişiyle, 
bin kişi harekete geçirilebilir. Aradaki fark bu anlamda önemli. 
Her şeyi kendisi ile bağlama, kendisi ile yapma, çok fazla 
kurumlaşmaya gelmeme, bu da işi kendi çapına indirgeme 
oluyor. Bir kurumun yapacağı iş çok büyük, ama bir kişinin 
yapacağı ancak kendi çapında olur. Bunun da bence 
yerleştirilmesi gerekiyor. 

Diğer bir nokta da, eleştiri olgusuna değinmek istiyorum. 
Hepimiz, bizi ayakta tutacak ve geliştirecek temel silahın eleştiri 
olduğunu koyuyoruz. Kişiliklerimiz henüz sınıf intiharını 
yapmadığı, geri kadın özelliklerini aşmadığı için sürekli 
yalpalanmayla, sapmalarla ve kaymalarla yüzyüze gelebilir. 
Hareket olarak yeniyiz, kişilikler olarak da bu tamamı ile 
yaratılmamış. O anlamda da bu silahın kullanılmasını teşvik de 
etmek gerekiyor. Ama bunda çok ürkeklik var. Geçmişte çok 
eleştiri alındı, çok zorlanıldı, biraz toparlanıyoruz, o anlamda 
bundan biraz ürkme var. O zaman şu olabilir; negatif değil ama 
pozitif bir yaklaşım sergilemek, eleştiri yapmak ama buna da açık 
olmak gerekli. Eleştiri demek illa da kötüye götürmek, kötü lanse 
etmek demek değildir. Olumluya lanse etmek, olumluya yürümek 
için de bu gereklidir. Biz geçmişte, birisi eleştiri yapıyorsa mutlaka 
bunun altına bir neden var, diyorduk. Nedeni; ya erkeğe yakındır, 
ya dıştalanmış vb. bir yere bağlıyor ve eleştiriyi  boşa çıkarıyorduk. 
Şimdi bu boyutta olmayabilir ama bunun yaşanmaması için de, 
buna alabildiğine açık olmak lazım. Eleştiriler şu ya da bu biçimde 
farklı eksenlere veya farklı çıkarlara endekslenmemeli, farklı 
boyutlara götürülmemeli. Bunun aşılması ve kaldırılması 
gerekiyor. Buna açık olunsa, doğal olarak gelişme de yaratılabilir. 
Ve bu bir güçtür de. Akademi boyutu tartışılacak ve ben uzun 
zamandır bu çalışmadayım. Çok fazla diğer çalışmaları görmedim. 
Belirttiğim gibi çok kapalı olduğu için de, çok fazla görüş 
belirtemiyorum. Akademi hakkında görüşlerimi daha sonra 
koyacağım.  

  
- 3. KONGRE sonrasından ele almak istiyorum. 3. Kongre 

öncesi süreçler raporlarda çokça belirtildi. 3. Kongre o dönem için 
tek yaşam seçeneğimizdi. Atlamamız gereken bir eşikti ve belki 
bazı şeyler ondan sonra kendiliğinden de çözülecekti. Çok 
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kendiliğinden değil, ama atalayabilmek için belli şeyler 
gerektiriyordu. 3. Kongre öyle geçildi, fakat kongreden sonra 
yaşananlar daha önemli. Kongrenin bittiği süreçte, tasfiyeciliğin 
içinde bulunduğu durum vardı, kadın hareketinin belli boyutları ile 
bunun içinde bulunma durumu ve yine savaş durumu yaşanıyordu. 
Ben biraz o cepheden değerlendirmek istiyorum. Kongre 
aktarımları hem savaş durumundan, hem de delegelerin içinde 
bulunduğu durumdan kaynaklı, çok fazla gerçekleştirilemedi. 
Aktarım için alana gelen delegelerin hem yaşadıkları ruh halleri, 
hem gerçek anlamda ikna olmamaları durumu vardı. Hemen her 
gurupta yer alan belli bazı arkadaşların çabaları vardı ama bireysel 
yaklaşımlar çok fazla ön plandaydı. Kongreye giderken ki biraz da 
bireysel beklentileri aşmayan, hala öylesine tarihsel bir kongrenin 
sonunda düzenlemesi yapılmayan, düzenlemeyi kabul etmeyen, 
bireysel istemleri gerçekleşmeyen delegelerin duruşları aktarımlara 
da yansıdı. Kongre bu anlamı ile aktarılamadı. Hamleler süreci 
vardı. Parti belki bu sürece hazırlıksız da yakalansa, çok çabuk bir 
toparlanmaya girdi ama kadın hareketi oldukça zorlandı. Hem 
hazırlıksızlık, hem inançsızlık ve hem de yaratılan değerleri, kadın 
direnişçiliği, kadının savaşa katılımı PKK’de bir gelenek haline 
gelmesine rağmen bunun üzerinde ucuz yaklaşımlar da gelişti. 
Savaşa katılmayı reddeden yaklaşımlar kendini gösterdi ve o 
dönemki talimatlarda oportünizm olarak değerlendirildi. Hem 
savaş ve hem de yaşam boyutu ile görevlere, devrimci 
sorumluklara yaklaşım boyutu ile bir oportünizm yaşanıyordu.  

3. kongre devrimci sorumluluklardan geri çekilmeyi 
mahkum etti. Ama kongreden sonra, özellikle orta kademede 
onlarca istifa yaşandı. Bu bir çelişkiydi. Kongrenin yüz de yüz 
başarıya ulaşmasını ve içselleştirilmesini bekleniyor, ama ardından 
çok kısa bir sürede bu kadar istifanın gerçekleşmesi hem 
görevlendirme politikamızı, hem kadroya olan yaklaşımımızı hem 
de kongrenin bazı şeylerini sorgulattırıyor. Özellikle o süreçte 
istifalar, beklentili ruh hali, kendini uzun süreli görevlere 
hazırlamama, bu beklenti çok yaşanıyor. Birkaç ay görev yaparım, 
daha sonra arkadaşlar beni farklı bir yere verirler, yaklaşımıyla 
görevi geçici görme var. Orta kademede de ve dönem dönem 
merkeze kadar da yansıyan; “bu alan benim için geçici bir alan, ben 
farklı çalışmalara daha fazla uygunum” biçiminde yaşandı. Bu 
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pratik sürece, hem eğitim ve hem de katılım boyutuyla tek yanlı 
yaklaşıldı.  

O süreçte, merkezi boyutta koordinede somutlaşan bazı 
durumlar vardı. 1. Hamle sürecine çok belirsizliklerle girildi. Neler 
yaşandığı çok fazla bilinmiyordu ya da önümüzde çok faza 
görebileceğimiz bir gelecek yoktu. Savaş ve partinin geleceği 
boyutunda çok muğlak bir süreçti. Belki de o süreçten sonra bazı 
şeyler netleşti. Merkez toplantısında katılımın kadın rengi ile 
olmadığı ve kadının kendi iradesini koyamadığı yargılandı. Şimdi 
özel kuvvetleri ve askeri çalışmaları değerlendirdiğimizde; erkek, 
kadını kendi ordusunun bir destekçisi olarak görüyor. Bir 
tamamlayıcısı da değil, bir yedek gücü olarak görüyor. Neden 
bunlar yaratıldı? O süreçte orta kademede hem bölük komutanları, 
hem bölge komutanları merkezde kendisine muhatap bulamadı. 
Erkekten başka perspektif sunacak ya da direk yönlendirebilecek 
muhatap çok fazla yoktu. PJA’nın o süreçte çok fazla hareket etme 
durumu vardı, karargahlaşmanın tam oturamaması vb. durumlar 
vardı. Temel alanlarda görevlendirilen arkadaşlar da vardı, fakat bu 
rol çok fazla oynanamadı. Erkeğin tarzının dışına çıkmama değil 
de, erkeğin arkasından ayrılmama yaşandı. Eğer kadın savaşa 
katılabiliyorsa, koodineye de, yönlendirmeye de katılabilmeli, ama 
bu oldukça zayıf kaldı. 2. Hamle sürecinde de biraz  böyleydi. 
Belki karargahlaşma yaşandı, bölgelere-alanlara üçlü koordineler 
biçiminde görevlendirmeler yapıldı.  

Ordu konferansında Doğu Kandil cephesindeki koordine 
arkadaşlar düzeyinde soruşturma istendi, ama bayan arkadaşların  
olumlu yada olumsuz anlamda ismi geçmiyordu çünkü koordinede 
bayan arkadaşların ne rengi, ne damgası olamadı. Belki 
karargahlarda genele yayılma anlamında daha farklıydı.  Biz 
kadının ordudaki yerini tartışıyoruz. Meşru savunmada kadının 
nasıl yer alacağı raporda konulmuş. Hazırlıksız yakalansak da, 
bizim için bir sınavdı.  Ama eski savaş tarzı çok fazla yetmeyen, 
kendi rengini katamayan, kendisi varolamayan bir şekilde devam 
etti. Üstten de biraz kaynağını alıyordu ve aşağı kadar yansıyordu. 
Bu konuda bunları belirtebilirim.  

Arkadaşlar, ihtiyaç boyutuyla görmemeden bahsettiler. 3. 
Kongre’den sonra hem genel değerlendirmeleri takip edebildim, 
hem de gözlem düzeyimiz oldu. Eski tarz yargılandı, eskinin 
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özeleştirisi –3. Kongre çizgisi bir özeleştiri çizgisiydi- verildi ama 
özeleştiri 2. Merkez toplantısına kadar o platformda kaldı. Ondan 
çıkıldıktan sonra belki rehavet denilemez ama özeleştiride 
durağanlık yaşandı. Bu süreklileştirilemedi. Bazı eksiklikler eski 
tarzla çok fazla izah edildi. Yeniyi oluşturma yerine, eskiden 
böyleydi, biz farklıyız, denildi. Doğru, çizgi ve tarz anlamında 
farklılıklar vardı ama bu pratikleştirilmek zorundaydı. Bu anlamda 
3. Kongre’nin aldığı kararlar gerçekten farklıydı. Ama güçlü 
kararlar almak tek başına yetmiyor. Bunun pratikte güçlü 
uygulayıcısı olmak gerekir. Açığa çıkan; eski böyleydi, biz 
böyleyiz, anlayışı o süreçte biraz böyle ortaya çıktı. Özgürlük 
ihtiyacı ve örgüt bilinci bir başkasının sorunu olarak 
değerlendirildi. Üstün altına verdiği bir perspektifte, özgürlük 
ihtiyacı ve örgüt bilinci oluşturulamadı, irade olunamadı.  

Eğer devrimci çalışmalar yürek ve beyin bileşkesi ile 
karşılanmazsa, zamanla memuriyet riskini çok fazla taşıyor. 
Özellikle süreklileşen çalışmalarda, memuriyet tarzı çok fazla 
gelişebiliyor. Bence bir dönem o da yaşandı. Özgürlük ihtiyacının 
açığa çıkarılıp, coşku, istem ve tutku ile çalışmalara yönelmek 
yerine, sürekli önümüzde duran görevleri yapmak gerçekleşti. 
Zamanla bu tersten boşa çıkarma anlamına da geliyor. Yüreksiz ya 
da coşkusuz yapılan çalışmalarda  özgürleşme ihtiyacı açığa 
çıkmıyor. Bu noktada birilerine özgürleşmiş gözüyle de bakıldı. 
Belki çok üst düzeyde değil, ya da somut anlamda kişilerde değil 
ama bu tarz biraz öyle de değerlendirildi.  

2. Merkez toplantısında “anlayışta mahkum edildi, pratikte 
gerçekleşir” yaklaşımı değerlendirildi. O sürece kadar damgasını 
vuran oydu. Kongre mahkum etti nasıl olsa kendiliğinden gelir.  
Yani bireysel çabalar, bireysel istemler, bunun için kendini motive 
etme çok fazla gelişmedi. Özellikle karargahlaşma çalışmalarında 
da –ben Kandil cephesini değerlendirmek istiyorum- yönetim 
düzeyinde örgüt yaratabilmede oldukça boşluklar vardı ve sürekli 
karargahlarla sınırlı kalındı. Bu durum, yapı ile olan ilişkileri de 
etkiledi. Bütün raporlarda, yönetim ve yapının birbirinden ayrı 
olduğu, değerlendirmesi dikkati çekiyor. Bu durum satır arasında 
bir özeleştiri gibi geçiyor. Gerçekten de önemli bir ayrıntı. Eğer biz 
bunun üzerinde durmazsak geçmişteki elitleşme riskini taşıyor. 
Yapı ve yönetim birbirinden ayrıldığında, gerçekten her şey 
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farlılaşmaya başlıyor. Yapıya rağmen yönetim olunamaz. Yapıdan 
kopmaya başlandığı andan itibaren bir marjinalleşme kendisini 
gösteriyor ve bütün raporlarda biraz da satır arası tarzında gelişmiş. 
Önemli bir sorun ve bunun da özeleştirisi verildi. Özellikle buna 
dikkat edilmesi gerekiyor. Kadroya yaklaşımda da aynı şekilde, 
dönemin kadrosu çıkmadı, çıkarılamadı. Yapının içinde bulunduğu 
beklentili ruh halinin yanında, merkezin de  şekillendirme boyutu 
ile eksiklikleri çok fazla vardı. Dönemin kadrosu 
şekillendirilemedi, çünkü çok net çizgiler konulmadı. Yapı dönem 
dönem bir yönetimin insafına bırakıldı. Bir çok alanda bu yaşandı. 
 Eğer bir yapı, kadro politikası olsa, herkes ölçüleri biraz 
daha buna göre ayarlamak durumunda kalır. Yapıda zamanla hiçbir 
şey beklememe ortaya çıktı. Belki yönetim değişikliği oldu, arada 
sıkışma denildi, yapı boyutunda da yaşandı. Bir kısımda beklenti 
yaşanırken, bir kısımda da hiçbir şey beklememe yaşandı. Bu en 
fazla eski arkadaşlarda yaşandı. Bu anlayış örgüt ve gelecek 
kaygısı olmamaya da götürüyor ve bu riski de taşıyor.  

Eğitim ihtiyacı dile getirildi. Sadece PKK’de değil, tüm 
dünyadaki insanların eğitime ihtiyacı var. Bazı arkadaşlar 
kendilerini eğitime çok kilitlemişlerdi. Sanki on yıldır değişmeyen 
şeyler iki ayda değişecekti. Eğitim sihirli değnek değil. Kadronun 
sürekli olarak neden eğitim beklediği noktasında eleştiriler yapıldı 
ama üstten bir değerlendirme de yapılamadı.  

Yine ara yönetim söylemi çıktı. Bu konferansın en başta 
mahkum etmesi gereken kavramlardan birisi budur. Burada bir 
faydacı mantık var. Birileri kendisini geçici yönetim olarak 
görürken, bunun dahilinde karşısındakini gerçek yönetim olarak ya 
da statükocu olarak görüyor. Herkesin kendisini gerçek yönetim 
olarak görmesi gerekirken, kendisini bu ara yönetim gören 
psikolojide, kullanılma psikolojisi de var. Bu merkez düzeyinde 
yaşanıyorsa, çok tehlikeli. Birileri yönetimden çıktı, diğer 
arkadaşlar zaten yönetimlerdi, biz yeni görev aldık, diğer 
arkadaşlar biraz toparlanınca bizim rolümüz bitecek, anlayışı 
mücadelesizliği, iddiasızlığı ve inançsızlığı getiriyor. Bu ruh hali 
bütün çalışmaları etkiledi. Bu konferansı pratikleşme konferansı 
olarak da değerlendirmek gerekiyor. 3. Kongre’den sonra bir hamle 
yapılamadı. Bu bir gerçeklik. Bu konferansın, bu temelde 
değerlendirilmesi gerekiyor. Gelinen bir eleştiri düzeyi var ve tutuk 
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tutuk da olsa bu cesaret veriyor. Bunun önü alınmamalı. Ben 
bunları belirtiyorum.  

 
- MERKEZİLEŞME sorunlarını çözmek, dünya  

kadınlarına öcülük eden  bir hareket  olarak,  bizim  için önemlidir. 
PJA 3. Kongresi’nde  çok  önemli  kararlar alındı, parti yapısında 
büyük  heyecan ve toparlama yarattı. Fakat kongre delegelerinin ve 
karar alanların bu kararlara sahip çıkıp, uzun vadeli pratik adımlar 
atılmalıydı. Ama bu noktada büyük zayıflıklar yaşandı. Örneğin, 
yapıdan istenilen raporlarda, yapının içinde kongreden gelen 
delegeler şunu söylüyorlar; “Ben kongreye katıldım, ikna olmadım, 
bir dengenin yıkılıp, başka bir tanesinin yapıldığını gördüm, 
bundan dolayı alınan kararlara ne evet, ne de hayır dedim” Bu 
sadece bir arkadaşın değil, birçok arkadaşın raporunda yer 
alıyordu. Bunlar, bir yandan kongreyi reddedip, antipropagandasını 
yaparken, diğer yandan başka hesaplar yaparak kendini göreve 
hazırlıyor. Kongreden sonra yaşanan atmosfer, kongrenin 
taşırımında da zayıflıklar yaşattı. Bazıları da bu durumu kullandı. 
Ama bu kişilik ele alınıp, biraz araştırılınca, sorunun inançsızlık 
olduğu ortaya çıkıyor. Aslında salt kadına karşı değil, devrime, 
parti yürüyüşüne karşı inançsızlık yaşanıyor. Bütün kadın gücünde, 
güçlü bir tartışma ve yoğunlaşmayla pratiğe girip, yüzde yüz sürece 
öncülük edecek bir duruş olmadı. Bireyler şahsında, sürecin 
perspektifine ulaşma yaşanmadı. Bir anlamda yapıyı yürütmekle 
sınırlı kaldık. Eski, yeni yönetim biçiminde ayrıştırılarak, yapının 
göreve gelen yönetime olan güvensizliğinin temelinde, psikolojik 
olarak kendine güvensizlik, kendini hazırlamama görülüyor. 
Tecrübem yok,  hazır değilim, gibi gerekçeleri dile getirirken, aynı 
zamanda kendimizi de tatmin ediyoruz. Bu gerekçe emek vermenin 
de önüne geçiyor. Bu görev yürütmek isteniyorsa, iyi bir planlama 
ile arkadaşları sürece katma gerçekleşebilir. Bunun için büyük 
emek ve bireysel kaygıları, hesapları, istekleri bir tarafa koymak 
gerekir. Bir anlamda sen kendi şahsın için bir şey yapmıyorsun; 
çevren için, kadın hareketinin bu süreçten çıkıp adım atması için 
kendini inkar ediyorsun. Fakat ortaya çıkan önce gerekçemizi 
koyuyoruz. Özeleştiri veren onun yerini de doldurabilmelidir. 3. 
Kongre’de verilen özeleştirinin cevabı yüzde yirmi beş verilmiş, 
yüzde yetmiş beşi nerede kalıyor? Eğer merkezi ve yönetimi ele 
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alırsak, yapıyla beraber bu birbirini tamamlıyor. Eğer herkes 
burada kendisini görür ve ele alırsa, güçlü cevaplar verilebilir. 
Yönetime gelen eleştiriler var, kongrede de birçok anlayış mahkum 
edildi. Kadının birbirine yaklaşımı, birbirini koruma, uzlaşma, 
eleştirmeme, liberalizm bunlar mahkum edildi. 3. Kongre’de 
mahkum edilen bugün devam ediyor. Yönetim değişti diye, 
kişiliğin veya alışkanlıkların değiştiği de söylenemez.  

Yönetimden yüzde yüz mükemmel olması beklenmemeli. 
Herkesin kendisine rahat bir zemin yaratmak için, kaygısız, sadece 
kendini  yaşatmayı esas alan tehlikeli yanları var. Bu bazen bilinçli, 
bazen bilinçsiz bir şekilde yapılıyor. Şu anda görevde olan 
merkezi, kadın hareketinin bir öncüsü olarak ele alırsak, o 
atmosfere henüz girilmediği söylenebilir. Girilmedi, çünkü içine 
giren yükünü kaldırmak zorundadır. Bu anlamda bir çok arkadaş 
zorlanınca “istifa etsem daha iyi değil mi?” diye düşünüyor. Ben 
bu noktada kaç defa kendimi yargıladım. Bazen diyordum; “bu iş 
zor, istifa etsem daha iyi değil mi?” Ama rahat bir yerde istifa 
gündeme gelmiyor. Diğer yandan ideolojik derinleşme, yaratıcı, 
açılımcı olmanın gerektiği yerde; “bana eğitim lazım, 
yapamıyorum,” veya “bana bir iki bölük verin yürütebilirim, bazı 
arkadaşları verin bana daha rahattır, büyük sorumluluk bana 
yüklemeyin” biçiminde kendisini dayatıyor. Yoksa, ideolojik 
olarak yoğunlaşayım, bir şeyler yaratayım, politikanın özünü 
açayım, gibi bir hesabımız yok. Aslında hayalimiz, hedefimiz 
küçük olduğu için, attığımız adım da çok küçük oluyor. Kadın 
hareketine hala gerekli önemi vermedik, o misyonu üstlenmedik.  

Dünya siyasetinin kadın üzerindeki tehlikelerini gözönüne 
getirdiğimizde, sorumluluğumuzun ağırlığını da hissediyoruz. 
Atacağımız adımların, bunun karşısında daha büyük olması 
gerektiğini görüyoruz. Bunun için falanın sorunu, düzenlemesi 
çerçevesinden artık çıkmalıyız. Hem bunu yürütmeliyiz, hem de 
kadının dünya siyaseti içinde yerini alması için bu yönlü pratikleri 
geliştirmeliyiz. Ama bunun yerine, en fazla tartıştığımız o 
tutuklandı, bu böyle oldu gibi tekniki konular. Şimdiye kadar 
bayan yönetimi notlarla veya başka yollarla dönem politikasını 
belirtmedi. Bugüne kadar yaşanan sorunlar değerlendirildi, ona 
karşı savaşımımız da dile geldi, ama bundan sonra ne yapacağız. 
Mevcut politikamız, hedeflerimiz nedir? Bunları belirlemedik. Bu 
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çıkış yapılmadı. Bu yönlü adımların atılması gerekir. Ama bunlar 
üzerine hala düşünülmedi, hazırlık yapılmadı. Bu konuda klasik bir 
duruş var.  

Türkiye’de bizim dönem taktiğimiz serhildanların öncü 
gücü kadındır. Ama serhildana öncülük edecek kadını hala 
yaratmamışız. Bunun sorumlusu olan merkezde hala öyle bir 
yoğunlaşma yok. Şahsen benim olmadı. Kendini küçük uğraşlarla 
tatmin etme, büyük olanı görmeme, kendini ona göre hazırlamama 
var. Sorumluluğumuzun hakkını veremedik. Koordinasyon, merkez 
de dahil, mahkum edilen anlayışlar hala içimizde yaşıyor. Bunlar 
önceden açıktan yaşanırken, şimdi daha gizli yaşanıyor. Gelişmeler 
var, ama bunun yanında anlayışlarda kendini gizliden yaşatıyor. 
Bunlar aşılmalıdır. Alanlar özgülünde ve platformlarda kişiler 
şahsında bunlar ele alınacaktır.  

Önceki yönetim istifa ettiğinde, kadın yapısı tarihimizde en 
büyük parçalanmayı yaşadı. 75 arkadaşın yer aldığı bir çalışmada 
25 eğilim vardı. Her 5 arkadaş bir eğilim sahibiydi. Neden? Çünkü 
irade ve güç sahibi değil. Biri önüne geçse, sana öncülük 
yapacağım dese, hemen onun ardından gidiyor. O kişi yoldan 
çıkınca, yerine oturup başka bir öncüyü bekliyor. Genel partide 
kısa sürede bu durum anlaşılıyor ve mahkum ediliyor. Çünkü 
herkes PKK ideolojisine hakim. Bunun için eğitim almış ve çizgi 
karşıtlığına karşı net bir savaşım veriliyor. Fakat kadın 
ideolojisinde halen o hakimiyet oluşmamış. Kadroda bunlar 
yaşanıyor. Ya da bireysel kaygılar çok fazla ön plana çıkıyor. Bu 
durumlara üç yıl önce engel olmalıydık. Daha yeni yeni 
eleştiriyoruz. ...... arkadaş, Azime’nin durumunu dile getirdi. 
Sadece o değil, Melsa’nın kaçışı da duyulduğunda, bazıları onun 
93’de kaçtığını belirttiler. Arkadaşlar onun bu durumunu bildikleri 
halde, meclise girmesi için ona oy veriyorlar. Bu noktada iradeyi 
sorgulamalıyız. Eğer bir kişinin ölçülerinin bize ait olmadığı, 
harekete öncülük yapamayacağı biliniyorsa, ona göre yaklaşıp, 
baştan önü alınmalıdır. Olup bittikten sonra, durumunu biliyorduk, 
demek doğru değil. Bunlar yaşanan ciddi eksikliklerdir. Bu 
seçimlere ilişkin özeleştiri vermeliyiz.  

Diğer bir önemli konu; kadın genel çalışmalara 
katıldığında özgünlüğü bir yana bırakıyor, özgün çalışmalarda ise 
geneli bir yana bırakıyor. Parti Önderliği; “PKK kadın partisidir” 
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diyor. 6. Kongre’de yaşadığımız en temel yanılgı; biz kendimizi 
koruyalım gerisi önemli değil, anlayışıydı. Bu yaşadığımız en 
temel sapmaydı. Gücümüzü iyi eğitmediğimiz için genele 
katılmaktan korkuyoruz. Bir kadın eğitimsiz ise, genelin içinde 
kendini ayakta tutamaz. Çizgiyi koruyamaz. Kadının özgürlük 
hareketi içinde önemli bir mirası var. Ancak, PKK içine girmemesi 
de büyük bir suçtur. Eğer genelin içine girip özgünlüğünü 
unutuyorsa, bu o kişinin yetmezliğidir. O boyutta yargılanmalıdır. 
İdeolojiye hakim olmadığı için, genelin içine girince özgünlüğünü 
unutuyor, özgünlüğün içinde kendini tümden genelden koparıyor. 
Önemli olan her ikisini birden yürütmektir. PJA 3. Kongresi’nde 
genelleşme kararı alınınca, bazı arkadaşlar, çantamızı alıp erkek 
arkadaşların mangasına gideceğimizi sandılar. Biz nasıl genelin 
içine katılacağız, diyorlardı. Bunları günlerce tartıştık. Tersi bir 
durum da, madem genelleşeceğiz, gidip erkek arkadaşlarla 
saatlerce tartışabiliriz, diyor. Yine genel yönetimle de sorunlarımı 
tartışmalıyım, diyor.  Doğru değil, dediğimizde; “kongre kararıdır” 
diyorlar. Biz hala genelle birlikte, her şeyi yürütebilme gücüne 
ulaşamamışız. Kadının rengini hala her ortamda yansıtamıyoruz. 
Ben, birey olarak genele katılmaktan korkuyorsam, özgünlüğümü 
koruyamama ya da güç olamama kaygısından kaynaklı bir 
korkudur. Bunun dışında bir  korku yoktur.  

Bugün partiye sahip çıkmamak büyük eksikliktir. 
Uluslararası komplo başladığında, parti paçalanma gibi önemli bir 
tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Biz partiyi o büyük tehlikeye 
götürebildik. Belki de biz kendimizi küçük görüyorduk. O kadar 
partiyi etkileyemeyiz, diyorduk. Durumun ciddiyetini anladıktan 
sonra, partiye sonuna kadar sahip çıkmalıyız, diyoruz. Bu noktada 
kadının hazır gücü olmalıdır. Amazonlardaki gibi, erkelerle 
konuşmak yasaktır, yaklaşımı olmamalıdır. Tanrıça onlara koyduğu 
kuralda, kesinlikle siz erkeğin yanına da gitseniz onunla 
konuşmayacaksınız, diyordu. Onların sorumluları olan Hira, 
kendisi ikna olmuyor; niye konuşmayalım ki, diyor. Nedenine 
gelince; “kadın fazla düşüncesini kullanamıyor, ama erkek 
düşüncesini çok kullanabiliyor. Kadını etkisi altına alabiliyor. O 
nedenle, kadın erkeğin yanına gittiğinde onunla konuşursa, onun 
etkisine girecek ve Amazon kadınları dağılacaktır” diyor. Neden? 
Çünkü güçlerine güvenmiyorlar. İdeolojileri yok. Bizim ise hakim 
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bir ideolojimiz var. Önderlik tüm inceliğiyle bunu ortaya 
koymuştur. Ama pratik politikada yetersiz kalıyoruz. Bunları 
aşmak için güçlü bir eğitim gerekiyor.  

Arkadaşlar ara yönetim dedi. Bu ve benzer anlayışlar 
ortadan kalkmalıdır. Bizde aşiretçi bir mantık, muhafazakarlık var. 
ilkelerin korunması denildiğinde, bize öncülük edeni korumalıyız, 
gibi anlaşılıyor. Eksikliğiyle, yanılgısıyla kabul etmek olmaz. 
Soruşturmadan çıkan arkadaşlar henüz Kandil’e ulaşmamışlardı. 
Bir arkadaş bana “eski yönetim geldi yeni yönetimin işi bitti” dedi. 
Tam anlamıyla bir özel savaş yürütüyordu, ki sen çalışmayasın. 
Birey o zaman biraz düşünmese “çalışmalarım boşunadır” deyip 
çalışmak da istemez. “Eğer bir dönem içinsem” deyip işi bırakıp 
öylesine yürüyor. Bu tür yaklaşımların amacı, partiye karşı 
tahriktir. Biz ne muhafazakar, ne de aşiretçi bir parti değiliz ki, her 
zaman bazı insanlara ibadet edelim. Bu yapının bir ideolojisi, 
iradesi var, ne zaman gerekirse ancak o birilerini alır, birilerini 
getirir. Ben de tanrı değilim ki, her zaman kalayım. Tanrı bile her 
zaman kalamaz. Her zaman değişim yapılır. Ama asıl olan 
fikrimizi değiştirebilmektir. Burada asıl amaç, bireyi parti ile karşı 
karşıya getirmek, tıkatıp çalışma yapmasını engellemektir. 
Geçmişte de tahrik etmek isteyen kişiler çımıştı. Bu anlamda da, 
içimizde halen varolan geleneksel yaklaşımları kırmalıyız. Merkez 
de, kadro da kimse bunlara yol açmamalıdır. Örgüt olmak 
istiyorsak önce irademizi örgüte teslim edeceğiz.  

 Merkez yada yapı fark etmiyor, bir yeri beğenmiyorsa 
çalışmıyor. Moralsiz gidiyor ve moralsizliği dayatıyor. İki ay 
sonra da istifa ediyor. İradesini örgüte teslim etmediği için, örgüt 
iradesini teslim almıştır. Halk Hareketi Karargahı’nda son sürece 
kadar da örgüte şart koşma, pazarlama, kadroda yaşanan bir 
durum oldu. Bu yönetim düzeyinde çok zorlayıcı oluyor. Yönetim 
düzeyinde bir okul ya da bölük teslim edilerek, iş yapması 
istenildiğinde; Sen psikolojimi anlamıyorsun, insanın iradesini 
göz önüne almıyorsun, destek sunmuyorsun ya da bilmem ne 
yapmıyorsun, şeklinde yaklaşarak, örgütü zan altında bırakıyor. 
“Neden bana iyi bir yer hazırlamamışsın, kendimi yaşatacağım bir 
yer yok” anlayışı da dayatılıyor. Bireylerle tartışıyoruz, asla kabul 
etmiyor. Ama bir erkek arkadaşın iki laf söylemesiyle, ikna 
oluyor, hemen gidiyor. Bazen de, onların yanına ulaşmadan yolda 
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ikna oluyorlar. Neden, çünkü iradesi yok. Bazen mecbur kalıyor, 
bazen de kadın olarak iradesini bir şey saymıyor. Biraz 
zorlanınca, “gururum gitti, gururumla oynuyorsunuz” diyor ve 
gururu yüzünden görevinden istifa ediyor. Halbuki her gün gururu 
gidiyor. En büyük gurur nedir? O tür yaklaşımlar karşısında irade 
sahibi olabilmek, direnmektir. Bazı arkadaşların düşüncesinde 
bazıları gururlu, bazıları gurursuz. Gurursuz olan, zaten ona kim 
ne derse görevini sürdürüyor. Ona göre gururlu olan, istifa edip 
bir yerden öteki yere gider.  

Yönetimim tarafından verilen bir talimat, benim için 
tartışılmaması gerekir. Nasıl ki partinin genel talimatları 
tartışılmıyorsa, kadın da öyle yaklaşmalıdır. Ama örgüt veya 
kadının esnek yaklaşımı adı altında, aslında bazı şeyleri 
meşrulaştırma oluyor. Bazı şeyler yumuşatılarak, kadın örgütü 
farklı yönlere çekilmek, bireyin kendini yaşatacağı, 
konuşturacağı, hesap sorulmayacağı alan haline getirilmek 
isteniliyor. Örneğin, koordinasyon bir talimat veriyor, bu 
tartışmaya konuluyor. Mesela diyor; “yazı yazacaksın”, ama ben 
yazmamak için günlerce tartışıyorum. Şuraya gideceksin, diyor, 
hemen tavrımı koyuyorum, tartıştırıp boşa çıkarıyorum. Kadın 
yönetimi olarak yaklaşımım budur. Kendimizi örgüt görmeme 
anlayışının meşrulaştırılmasıdır. Bize gelen talimatı, örgüt 
talimatı olarak görmüyoruz.  

Bu anlamda hedefimizi büyütmeli, kafamızda örgütümüzü 
büyük görmeliyiz. Aslında hala erkek, bizim için manevi anlam 
taşıyor. Onun için de, o örgüttür, bu değil, orası katılık yeri, 
burası esneklik yeridir. Yumuşaklık, sertlik olsun diye değil, 
örgüt olmak için bunları belirtiyorum. Merkez olmak için de 
bunlar gereklidir. Çalışmaları yürütmek için kollektivizmi 
oturtmalıyız. Yine amaca ulaşmak için yönetim ve merkez olma 
mantığını içimizde oturtmalıyız. Merkez görevini yapması 
gereken yerde, küçük işlerle, bireylerin sorunları ile kendini 
meşgul edip tatmin etme var. Bugün hesap vermemiz gereken en 
ciddi suç budur. 

  
- DEĞERLENDİRMELERİN hepsini anlamlı buluyorum. Bazı 

noktaları belirtmek istiyorum. Akademiden konuşan 
arkadaşlardan ......, ..... ve ..... arkadaşlar çekingen davrandılar. 
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Ben bunu eleştiriyorum. ...... arkadaşla bir yıldır beraberiz. Burayı 
değerlendireceği yerde, Dola Kuke’ye geçip Halk Hareketini 
eleştirdi. Bunu doğru bulmuyorum. Orası da eleştirilir, ama 
öncelikle arkadaşların yakınında olan yönetim bizdik. ...... 
arkadaş en son konuştu. Özeleştirimizi verelim ki, vicdani olarak 
tarz, yaklaşım tüm yönlerden ciddi bir sorgulama yaşayabilelim.  

Bu noktada örgütün bir yaklaşımı var ve çok ciddidir. Her 
şeyden önce, örgüt olmak istiyorsak örgütün bir mantığı, ilkeleri, 
ölçüleri, tarzı, üslûbu vardır. Kadın bir düzey yakalamasına, bir 
çalışma yürütmesine rağmen, hala mantıkta düzeltmesi gereken 
yönler, yanlışlıklar var. Bu anlamda örgüt yaklaşımımız 
düzeltilmeyinceye kadar, başarı elde edilemez. Geçmiş pratikte, 
kadın erkeği örgüt, kendini  de örgüt kadını yaptı. Bunu sadece 
birkaç arkadaş da yapmadı.  

Ben de ara yönetim, eski yönetim söylemlerine katılmıyorum. 
3. Kongre tutanaklarımızda var. Şu an divandaki ve diğer 
yönetimdeki arkadaşlar, ..... arkadaş da söyledi, öyle çok yeni 
arkadaşlar değil. Birey olarak kendim için bunu kabul edemem. 
Bu yönetimde yeni değiliz; tarzımızdan, yöntemimizden, 
üslubumuzdan dolayı kadın hareketi büyük sancılar yaşadı. 
Bunun hesabını verdik, vereceğiz, sonuna kadar da vermeye 
hazırız. Ama hala örgüt mantığında sakatlıklar var. Örgütün 
resmiyetine, işleyişine gelme, o konuda bir titizliği gösterme yok. 
Koordinasyon raporunda %5 kadın potansiyelinin kullanıldığı 
belirtiliyor. Yönetim anlamında bunun sorumluluğu bize de ait. 
Eğer bu potansiyel harekete geçirilmemişse, ciddi eksikliklerimiz 
var. Ama tüm arkadaşlar da; “biraz örgütle olacağız, ama işimize 
gelmediğinde örgütle olmayacağız” şeklinde bir hesapçı 
yaklaşımla, kapıyı arkasında hep açık bırakmıştır. Bir ayağı 
örgütün içinde, diğeri eski toplumda kalmış. Hangi yön ağır 
basarsa, o yana kayıyor. Saadet, Azime, Melsa gerçeklikleri biraz 
buradan geliyor. 3. Kongre’de bunun eleştirisi ve özeleştirisi 
yapıldı. Eğer bu kongre o kadar çözümleyici olmasaydı, 2. Meclis 
Toplantısı kendi içinde netliği, çözüm ve kararlaşma düzeyini 
yakalamasaydı, o kadar güçlü bir çıkış olmazdı. Geriye dönüp 
baktığımızda, nasıl bir uçurumdan döndüğümüzü net 
söyleyebilirim. Bunun karşısında titriyorum.  Nereden nereye 
geldiğimizi görmemiz gerekiyor. Ama bu, yetmiyor, öyle bir 
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yanılgı yaşamamalıyız. Belli bir toparlanma, ilerleme, 
mevzilenme var. 3. Kongre’den sonra, hemen hemen ülkenin her 
yerinde, Maxmur’dan Ortadoğu’ya, Avrupa’dan Rusya’ya kadar 
kadının çalıştığı her alanda mevzilenme oldu. Örgütlenmeyen, 
temsilci konulmayan, irtibat yapılmayan bir alan kalmadı. Ama 
bu yetmiyor. Bunlar yapıldı, yapılıyor, ama zayıftır.  
İdeolojik perspektif verme, örgüt yaratıp harekete geçirme, 

topyekün varolan  potansiyeli kullanmada yeterli olamadık. 
Neden yeterli olamadık? 7. Kongre’den sonra bazı arkadaşlarla 
PJA karargahında kaldık. Bizimle beraber bir yönetim de vardı. 
Okullara toplantılar yapma, güçlere gitme, yani bir koşuşturma 
vardı. Kongreden sonra parti bütünen tedbirini almak istedi. PJA 
koordinasyonunun düştüğü hatayı başta koymak istiyorum. PJA 
koordinasyonu için ikisi Avrupa, üçü ülkede olmak üzere beş 
arkadaş belirlendi. Bunlar parti meclisinde yer alıyorlardı. Tüm 
ideolojik, siyasi, askeri çalışmaları, diplomasinden kadroya kadar 
kongrede büyük bir planlama yapıldı. Somut planlamamız da 1. 
Meclis Toplantısı’nda yapıldı. PJA karargahının görevleri somut 
konuldu. PJA’nın günlük olarak nasıl çalışacağı altı aylık bir 
planlamayla önüne konuldu. Hedefsiz, rotasız kalındığı belirtildi, 
katılmıyorum. Toplantımızda hedef netti. Halk Hareketi, PJA 
karargahı, ajitasyon-propaganda, Avrupa ne yapacak, bunların 
hepsi netti. Neden buna göre adım atamadık? Başta karargah 
yönetimi oluşturuldu. Belki meclis toplantısına kadar bazı 
arkadaşlar çıktı, ama bazıları hala içinde yer alıyor. Diyebilirim 
ki, ilk defa yönetim içinde savaş yaşadık. Arkadaşlar 
yansımadığını belirttiler. Yine belirtiyorum; örgüt savaşımını yapı 
içine yansıtmak fazla doğru değil. Tüm savaşımımızı, birbirimize 
yönelimimizi gündeme koyarsak, zaten yapımız destek vermekten 
çok meraka ve körüklemeye alışmış. Şimdiye kadar tutucu, 
muhafazakar ve kapalı kaldığımız doğru. Bu, konferansa kadar 
gerekiyordu. PJA yönetimi için gerçekten psikolojimizi, 
savaşımımızı, ruh halimizi arkadaşların gündemine koysaydık, bir 
iş yapamazdık. Zaten bir çok şeyi yapamadık, ama yapılanlara da 
ulaşamazdık. Bunun yanında bir savaş yaşandı.  

PJA yönetimi açısından karargahta günlerce küçük, tekniki 
işlerle uğraşarak örgüt gerçekliğine girmeme oldu. Suni yaklaşım 
nedir? Günlük olarak kendini teknik, tali konularda meşgul 
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ederek, esas noktayı kaçırmaktır. ...... arkadaşın söylediği bir 
nokta çarpıcıdır ve benzerdir. Arkadaşların verdiği bir talimat, iki 
gün tartışmaya konuluyor, diyor. Genel koordinasyon 
misyonumuz vardı. Tüm kadın çalışmalarını yönlendirme 
anlamında kutsal bir görevdir. Verdiğin kadar da alıyorsun. 
Koordinasyon olarak yanımızda bir kurul vardı. Yine yaklaşık 
150 arkadaş, yoğunlaşma gücü, kadro vardı. Doğal görevimiz 
olan kamuoyuna bir açıklama yapma günlerce bir sendrom 
oluyordu. Bunu hangimiz, nasıl kaleme alacak diye, ya da 
yapıyorduk amacına ulaşmıyordu. Genel koordinasyonla 
aramızda çıkan, zorlandığımız en temel nokta bunlardı. Üzerimize 
düşen temel görevi yapmıyor, ona buna bırakıyorduk.  

Psikolojiyi de açmak istiyorum. PJA yönetimi olarak 
görevlerimizi çoğunlukla parti meclisine bırakma vardı. Panel, 
genel toplantı, açıklama yapmak gerekiyorsa meclise 
bırakıyorduk. Meclisten bazı arkadaşlar da; Konseydeki 
arkadaşlar hazırsa biz yapmayız, ..... ve ..... arkadaşların olduğu 
yerde iş bize düşmez, diyorlardı. Halbuki bir PJA paneli, PJA 
meclisinin görevidir. Ama bu konularda görevi birbirine havale 
etme çok yaşandı. Bu noktayı platformlarımızda ele alacağız. 
Ama örgütü yürütmemizde önemli zorlamalar yarattı. Örneğin bir 
yönetimdik, çaba harcanmadı demiyorum, ama ...... arkadaş % 25 
dedi, kesinlikle %10 bile çaba vermedik. Yoğunlaşmalarımızı 
yapının hizmetine koymadık. Örneğin bir eksikliğe karşı alınacak 
tutumda bile parçalı duruş, farklı farklı görüşler çıkıyordu. 
Çatışmalarımız bu noktalarda yaşanıyordu. Kendi adıma, her 
hangi bir arkadaşla uzlaşma içinde olduğumu, yada bir arkadaşın 
benimle uzlaşmada olduğunu söyleyemem. Çünkü bizi uzlaşmaya 
götürecek noktalar olmamıştır. Sonuna kadar eleştiri, birbirini 
zorlama, çatışma oldu. Ama en ciddi zorlanmayı genel 
Koordinasyonla yaşadık. Bir sürece kadar falan ilişkiyi kim 
yürütecek, falan yaklaşım kime ait, kim ne yapıyor, diye uğraştık. 
..... arkadaş ortaya koymuştu, ben tekrarlamak istemiyorum. Bu 
psikolojimiz, ruh halimiz yapıya yansımış olsaydı örgüt kaç 
parçaya bölünürdü.  

Karargah yönetim tarzımızda, şimdiye kadar bir yönetim 
arayışımız var. Bundan önceki yönetimde kurul ayrı, 
koordinasyon ayrıydı. Çok fazla etkilenme olduğunu gördük. 
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Tarzımızı ve yaklaşımımızı gözden geçirerek, toplantımızda ele 
aldık. Yapıya ciddi anlamda bir katılım gerektiğini gördük. 
Ondan sonra merkezi kurul içinde de mevzilendirdik. Bu sefer 
meclis kendisini kendisini sadece kurul üyeleri olarak görüp, 
okulla sınırlı kaldılar, karargah yönetimi olarak kendilerini 
görmediler. Karargahtaki arkadaşların izahı böyle oldu. Bizim de 
izahımız; işler yürütülüyor, arkadaşlar bizi katmadı, biz de 
dışında kaldık, kendimizi katmadık, şeklinde oldu. Örgüt 
gerçekliğini böyle izah edebilir miyiz? Bunların hepsi suçtur. 
Sema arkadaşın bir sözü var; “Ben şahsımda merkezi boşa 
çıkardım, örgütün dediği yere, istenen stratejiye gelmedim. 
Merkezi delip geçtim.” Bu noktada eğer her merkezi arkadaş 
kendi gerçekliğini biraz ortaya koyarsa, her birimizin 
pratiğimizde yüz yirmi kere merkezi boşa çıkardığımız 
görülecektir.  

Arkadaşların belirttiği tehlike var. Eğer tedbirli olmazsak, böyle 
devam ederse etkilenme olur. Fazla karmaşa olmadığı söylendi, 
ama ben diyebilirim ki, bazen gece uykularına hasret kaldık. 
Çünkü manga, takım komutanı, kurul, koordine var ve eğer 
sisteme koymazsak çok kargaşa çıkar. Bu yönetimi eleştirdik. 
Ama hiçkimse bu yapıyla ilgilenmemeyi, birbirini harekete 
geçirmemeyi, yapının istemlerine cevap olamamayı eleştirmedi. 
Ben de dahil diğer arkadaşlar da, dört defa arkadaşların yanında 
yemek yemedik. Bu tarz eleştirilmeliydi. Belki kendimize göre 
gerekçelerimiz vardı, cihazdı, muhabereydi, bilmem neydi, ama 
bu yaşam tarzı işimize de geldi. Bunu kendim için de 
söylüyorum. Zorlanmayı yaratan elit kalmadır. Örgüt otoritesi, 
saygısı, alt-üst ilişkisini söylemiyorum. Bunlar olmalıdır. Ancak 
sadece kendini uzak tutmayla bu yapılmaz. Bunları içimizde de 
tartıştık. Bu yönlü son süreçte bazı adımlar atıldı. Aslında 
arkadaşlardan çok ayrı olduğumuz için değil, arkadaşlara 
katılmada, onlara ne vereceğim hususunda yaşanan bir korku 
vardı. Herşeyden önce merkezde yer alan arkadaşlar olarak 
kendimizi eğitimsiz görüyorduk. “Ben eğitimsizim, darım, bir 
kitap okumamışım, ihtiyacım var, yapıya ne vereceğim” bu ruh 
hali vardı. Bundan dolayı yapıya fazla katılmadık. Eğer böyle bir 
yönetimin tedbiri alınmazsa önümüzdeki süreçte marjinalleşir. 
Bunun en temel tedbiri ideolojik, siyasi, örgütsel sevk ve idaredir.  
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Koordinasyonun görevi noktasında; halk hareketinin sorunu 
nedir, yönetimi ne kadar zorlanıyor, nasıl destek sunabiliriz, nasıl 
perspektif verebiliriz, takviye yapabiliriz? bunlar çok fazla 
gündem olmadı. “Onlar da merkezdir, benim gibidir, yapsınlar” 
bu tarz bir yaklaşım, örgüt yaklaşımı değildir. Askeri karargaha, 
Avrupa ve diğer alanlara yaklaşım da aynı şekilde oldu. Özellikle 
koordinasyondaki arkadaşlar dış işleri yüklendiler, perspektif ve 
yönlendirmesini yaptılar. Bunun yanında arkadaşlar ilgileniyor, 
onlar da yönetimdir, PJA yürütmesindedir, yapıyorlar, gibi 
anlayışlar bizi rahatlamaya götürdü. Bunlar çözüm değil. Bunları 
gerekçe yapamayız. Bunun için bir perspektifimiz olmalıydı. 
İleride bunlar mutlaka yapılmalıdır. Bundan dolayı önümüzdeki 
süreçte bunun içi doldurulmalıdır. Bunun diyalogu, duygu ve 
düşüncede katılımı olmalıdır. En üstten en alta kadar hala işin 
ciddiyetini anlama, bunun karşısında titreme, sarsılma yok. 
Üstlenilen misyon çok rahat geliyor. Bu işin sorumluluğu kolay 
değil.  

Ara yönetim anlayışını burada ele almak istiyorum. Merkezde 
yer alan 45 arkadaştan, sadece 4-5 tanesi yenidir. Bu, bir Önderlik 
tarzıdır. Önderlik tarzı, takım komutanını merkez yapıyordu. Biz 
hepimiz de bu işe girişte yeniydik. Bazılarımız manga, takım, 
bazılarımız bölük komutanıydı. Burada sorun o değildir. Bu  
aslında iş yapmama gerekçesi oldu. İş yapılmamış kendisini ne ile 
ifade edecek? Bir arkadaş diyordu; bir sefer özeleştiri verdik, 
herkes ne özelliği varsa söyledi, ona bir şey kalmadı. Benimkinde 
de proletarya lümpenizmi denildi. Biz de tüm anlayışları 
söylemişiz, bir ‘ara yönetim’ kaldı, onu da koyduk. Ara yönetim 
yoktu. Hiçbir arkadaş arada kalmamıştı. İki arkadaş zaten 
görevinin başındaydı, örgütlüydü. Ara yönetim, yeri belli 
olmayan, ortada olan, kimsenin  muhatap almadığı bir durumdur. 
Ama hiçbir arkadaş ortada kalmamıştı. Mesela ....... arkadaş 
izahını yaptı, ama o askeri karargahta koordineydi. O ve ...... 
arkadaş koordineydi. ....... arkadaş izah yaptı. Ben ve o PJA’da 
koordineydik. Diğer arkadaşlar da kuruldaydılar. Bunlar ara değil, 
en merkezi işlerdi. Kavramları iyi kullanmak gerekiyor.  

Bunlar örgüt, yönetim, merkez yaklaşımları olamaz. Merkezi 
bir arkadaş kendisini bunlarla ifade edemez, bunları gerekçe 
yapamaz. Ama arkadaşlar neyin arasında kaldılar. Eski arkadaşlar 
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eleştirildiler, ben de dilde de olsa eleştirdim. Acaba diğer 
arkadaşlar da ortakları değil mi, acaba bunlar ne kadar var? İşte 
bu iki anlayış arasında kaldılar. Ne kendisini eskiden kopardı, ne 
de yenisiyle bir oldu. Anlayışta ortada kaldı, duyguda ve 
yaklaşımda bunu yaşadı. O nedenle kendisini katmadı. Biz çok 
tartıştık, çatıştık. Toplantıda bir arkadaş diyor, “başkasının 
tarzının kurbanı olacağıma kendi tarzımın kurbanı olurum.” Bu 
sefer de diyor ki “ben bireysel olacağım, başkasının değil, kendi 
tarzımın hesabını vereceğim.” Bunun adı da başkasının tarzının 
kurbanı olmak. Ama sen bir örgütsün, sen örgüt hesabını 
vereceksin. Bireyselliği mahkum ettik. Bunları detaylı olarak 
burada görmeliyiz. Örgüte yaklaşım noktasında, kadın içinde 
bunun ağırlığı ve ciddiyeti oturtulmalıdır. Savaşımımız örgütü 
oturtmaya yönelikti. Birbirimizi zorladık. Sert üsluplar da çıktı. 
Ama örgüt savaşımı merkezde de verildi. Örgüt sorunlarımız çok 
ciddi.  

Bu konferansla önümüzde duran hamle kendimizi 
partileştirmektir. Merkez hala kendisini parti çizgisine koymamış, 
eğitimimizde de bunun üzerinde durduk. Hala bazıları kadın 
ordulaşması dönemindeki gibi yaklaşıyor. Merkez, hala bölük 
komutanı olduğu süreçteki gibi yaklaşıyor. Merkez, bir takım 
sorumlusuyken mantığı nedir, öyle yaklaşıyor. Kadro da 
merkezine, partisine öyle yaklaşıyor. Parti militanı tüm yönleri ile 
kendisini katandır. Ağırlığını hitapta, ölçüde, katılımda, 
politikasında, siyasetinde, titizliğinde anlar. Kadın bakış açısı adı 
altında, birbirimizden gerilikleri istiyoruz. Birbirimizi geleneksel 
ölçülere çekiyoruz. Bunun çatışması yaşandı. Anlayışımızda bir 
sakatlık vardı. Bu düzeltilmelidir. Ben ve diğer arkadaşlar da, 
bunu yapacak mıyız, yapamayacak mıyız? Tabii ki 
‘yapamayacağız’ demeye hakkımız yok. Eğer biz yapacaksak o 
zaman dürüst, samimi, güçlü bir katılımla bunu yapmalıyız. 
Siyasete girecek miyiz, girmeyecek miyiz; parti olacak mıyız, 
olmayacak mıyız? 3. Kongre’yi yaptık. O kadar militan ve 
partileşme görevi var. Tereddütsüz tüm gerekçeleri ortadan 
kaldırmalıyız. Kendimizi katmalıyız. Koordinasyonun eleştirileri 
gerçekçidir. Belki dışarıdan değerlendirilmiş ama görüşleri 
yerindedir. Eğer üzerinde iyi durulursa sağlam yapılabilir. Ama 
sağlamlaştırılmazsa, bir rüzgar vursa yıkılır. Çünkü yeni yeni 
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toparlanıyor. Merkezde belli düzeyde artık birbirini anlama oldu. 
Bir rahatlama değil, ama yönetimin içinde üstten alta kadar, rahat 
bir kafa ile değerlendirme yapma, kolay sağlanmadı. Çünkü eski 
anlayışlar az değildi. Merkezin içinde de öyle şüphe, kuşku vardı 
ki, merkezin birbirine doğru dürüst güveni yoktu. 2. Meclis 
toplantısına kadar da en ciddi eksiklik birbirimize  olan 
güvensizlikti. Tamam bir parti çalışmasında ortak yönetimiz ama 
birbirimize ne kadar güven veriyoruz? O noktada zayıflık, kuşku 
gibi hala eski yaklaşımların etkisi kendini gösteriyordu. Bununla 
savaşım da zayıftı. Tarzda da, potansiyeli işletmede noktasında 
yetersizlik çıktı. Zamanının yarısını esas işlere vermedi. Esas ve 
taliyi birbirinden ayrıştıramadı. Tali de yoğunlaşma daha fazla 
olurken, esasta tam bir yoğunlaşma olmadı. Çizgi dışına çıkmadı, 
ama bu eksiklik de yaşandı. PJA karargahında yaşananlar 
bunlardı. Diğer alan tarzları da alan tartışmalarında açılır. Ama 
PJA karargahının yansıması her alana oldu. PJA karargahı, halk 
hareketine yapacağı eleştirinin yanında özeleştirisini de 
vermelidir. Biz onları harekete geçirmedik, kendimizi ondan 
sorumlu görmedik. Halk hareketi de rapor vermede kendisini 
sorumlu görmedi. Eğer bir talimat, perspektif olmadıysa, onun 
sorumluluğunu da almadı. Neden? Varolan merkezimiz doğalında 
bir parçalanmayı yaratıyor. Ama bu parçalı bir duruş olsun, 
parçalı örgüt anlayışı gelişsin, anlamına da gelmiyor. Eğer örgüt 
anlayışında topyekünlük yoksa, tarzlar birbirini tamamlamazsa, 
askeri karargah diyebilir ki “siz PJA karargahından ne perspektifi 
alacaksınız? 1300-2000 kadın gücü denetiminizde, hepsi emir ve 
talimatı sizden alıyor. Esas sizsiniz, kimin gücü varsa o 
yönetimdir. Sen neyin perspektifi olacaksın.” Sözle söylemese de 
tarzla onu oraya götürüyor. Yönetimimiz kendisini harekete 
geçirmezse, meclis koordineyi görmezse, raporunu vermezse, 
emir ve talimatını oradan almazsa o zaman zaten parçalanma olur. 
Halk hareketi de öyle. Bizim bu noktadaki eksikliğimiz çok ciddi 
yaşandı. Burada arkadaşlar bunun hesabını sormalıdır. Ne 
istenirse birey olarak da, yönetim olarak da buna hazırız. Ama 
halk hareketi yönetimi de kendisini sorumlu görmedi. Çok rahat 
diyor ki; ne diye bağlantıya çıkacağım, çıksam da, çıkmasam da 
arkadaşlar aynı şeyi söyleyecekler.  
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Belki karargah gündem dışı kalmış, o arkadaşın hakkı var, desin 
“koordinasyon yetersiz kalıyor, şu noktayı eleştiriyoruz veya şu 
konuyu tartışalım.” Halk hareketi karargahının da, askeri 
karargahın da, ajitasyon merkezinin de buna hakkı vardır. 
Merkezimizin bu yönü zaten var; herkes kendi yeri ile sınırlı, dar 
kalıyor. Eğer üst vermezse, alt zaten harekete geçmeyecektir. PJA 
karargahında kim olursa olsun, sorun birey değil, bir kurumdur, 
sadece merkez için değil, tüm kadro için; “ben hareketin 
gidişatını doğru bulmadım ve rapor yazdım” desin. Bu iki yıldır, 
biz istemeden bir rapor yazılmasına hasret kaldık. Binlerce 
militan var. Hatta rapor istendiğinde bile arkadaşlar diyor “biz ne 
yazacağız, genel mi, özgün mü yazacağız.” Bu son zamanlarda 
mecbur kaldığımızdan soru bile verdik. Yönetim tarzını, 
yaklaşımını eleştirin, parti nereye gidiyor eleştirin, diye belirttik. 
Bir hareket eğer bu kadar kendisini örgüt olarak görmüyorsa, o 
bir otorite altına alınabilir mi? Bu tehlike var.  

Kollektif tarz meclis üyelerinde de yok. Bu konferanstan sonra 
tekrar alanlara gidilecek. Eğer buradaki tartışmalar, sonuçlar 
yürütülmezse, kollektivizm gelişmez. En büyük kollektivizm, 
ortak bir tarzla, alanlarda aldığı sorumluluğu başarıya 
götürmektir. Ortak karar alma var, o zaman öyle de 
yürütülmelidir. Bunun için denetleme gerekiyor. Bu boyutta 
zayıflıklarımız oldu. Bunu yapacak olan PJA karargahıydı. 
Koordinasyon da bunu tümü ile yapamaz. Genel koordinasyonda 
da yaklaşımda, anlayışta zorlanmalar oldu. Ama koordinasyon  
genelde de öyle bir zorlamayı üzerimizde geliştirmemeliydi. 
Başta kendimizi buna açık da tutmadık. Ama bundan sonra bu 
önemli ve daha da yapılmalıdır; eleştiri, perspektif alınıp, 
gerekleri yapılmalıdır.  

Bir toplantıda ben birey olarak anlam verememiştim, ..... 
arkadaş eleştirmişti, “eğer öyle devam ederse nasıl ki erkekte bir 
parçalama var, herkes diyor parçam, alanım. 

, bu şekilde kadının içine de girecek.” Gerçekten yaşanan biraz 
bu oldu. 2. Meclis toplantısında eğer o eleştiri yapılmamış 
olsaydı, şimdi  durumumuz çok kötü olurdu. Çünkü hepimiz 
daralmış; “bana ne” diyorduk. Psikolojisi, ruh hali, duygusu, 
düşüncesi, ideolojik kapasitesi cevap vermeyince daralıyor. O 
zaman hareket ne olursa olsun, önemli olmuyor. Bir çok merkezi 
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arkadaş belki şaka yoluyla; “bana ne derseniz onu yaparım, ben 
başka şeye karışmıyorum. Arkadaşlar önüme ne koyarlarsa öyle 
yürüteceğim” diyor. Merkez birilerinin önüne iş koyar, kimse 
merkezin önüne koymaz. Merkez en üst yönetimdir, pratiği, 
politikayı belirler ve yönlendirir. Tüm kadroları merkez yapar.  

Öncelikle bize gelen en belirgin eleştiri, kadro politikasında 
sakatlık eleştirisidir. Bir kesim tutuluyor, bir kesim geliyor, bir 
kesim gelmiyor. Bu yönlü bir dengesizlik var. Bu 3. devredir, son 
noktaya kadar bu yapılmaya çalışılıyor. Bu boyutta yeterli 
olduğunu, her arkadaşın nasibini aldığını diyemeyiz. Kadın yapısı 
bir eğitime ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyaçların yerine gelmesi için 
üzerinde duruluyor.  

PJA koordinasyon ve yönetimi, kendine de, dışa da yetmedi. 
Arkadaşların koordinasyon ve kurulla tek tek tartıştığı, güçlü bir 
diyalogun olduğu söylenemez. Eleştiri gelmedi, ama en büyük 
eleştiriyi eleştirilmemekte aldım. Bu tarzı aşmazsak boğulacağız. 
Bu noktada ..... arkadaşın; arkadaşlar içimize gelmiyorlar, gelip 
bize anlatmıyorlar, o zaman nasıl eleştireceğiz, görüşüne 
katılmıyorum. 24 saat karargah yönetimi ile yaşayan bir arkadaş 
tarzları, üslupları, politikaları, siyasetleri, yaşam tarzları nasıldır, 
bunu değerlendiremez mi? Arkadaşlar manga manga dolaşsın, 
onların psikolojilerini anlayalım, bu örgüt tarzı değil. Akademi 
eğitim raporunda ele alınmıştır. Sana söylesem senin beni 
eleştirmene gerek yok, zaten ben özeleştiri vermiş olacağım. Ben 
farkındaysam söylememem gerekir, mühim olan arkadaşların 
yapmasıdır. Demek bu da bizim tarzımızdır. Acaba bu kadar 
eksikliğimiz var, ama bunun kapatılmasına neden nedir? O zaman 
ciddi eksiklikler var. Belki dedikodu biçiminde tartışmıyor ama 
neden platformda eleştirmiyor. Demek ki üzerinden geçme var. 
Gelecekte bu nokta üzerinde durmalıyız.  

Getirilen bazı şeylere katılıyorum. Ama dar ele alma var. İlla 
bazı şeyleri, terimleri dile getireceğiz diye bir şey yok. Bazı 
kavramları da doğru kullanmalıyız. Tüm arkadaşların net bir 
tutum ortaya koymaları gerekiyor. Tarzımız, yaklaşımımız birey 
olarak örgütü nasıl etkiledi? Bunlar net olarak özeleştirilerimizde 
dile getirilecektir. Bu konuda ciddi zorlanmalarımız oldu. Eğer 
bugün potansiyel işletilmemişse, kadro kullanılmamışsa ve 



  

212  
 

 

zorlanmışsa, harekete geçmemişse her yer kullanılmamışsa bu bir 
zorlanmadır.  

Esas noktalardan biri de, serhıldan karşısındaki zayıflığımızdır. 
Bu yönlü stratejiye girmedik. 15 yıllık silahlı savaşımda 
kendimizi savaş sahibi olarak görmedik. PJA merkezi olarak 
1997’den bu yana hep özeleştirimiz buydu. Bu süreçte de 
kendimizi serhıldan sahibi görmedik. Özeleştirimizi vereceğiz. 
Kendimizi demokratik çalışmadan sorumlu görmedik. 
Eksikliğimizi ortadan kaldırıp, taktiğe girmeliyiz. Neden taktiğe 
girmedik? Hala iç sorunlarımız bizi uğraştırıyordu. Yönetim 
olarak beş arkadaştık. Diğer arkadaşlar da birbirimizi 
tamamlamadık. Parçalı duruş var. Kimisinin dar, kimisinin 
kendini hazır görmemesi  etkiledi. Bundan sonra rolümüz 
belirleyicidir.  

Eğer bazı arkadaşlar raporlarında bir denge yıkıldığını, başka 
bir dengenin yapıldığını, belirtmişlerse, bu ikiyüzlülükten başka 
bir şey değildir. Kongrede olan arkadaşlar bilirler; divan olarak 
psikolojimiz onlara da yansıyordu. Divanda bile çatışmalarımız 
vardı. Bazı günler birbirimizle konuşmuyorduk bile. O kadar 
keskin bir çatışma vardı. Denge o kadar kolay değil. Denge 
kurmak için bazı şeyler olmalıdır. Sınıf özelliklerinden tut, farklı 
beklentilere kadar. Ama ben şunu da söyleyeyim; uyumlu bir 
çalışmayı da ortadan kaldıramıyoruz. Bir örgüt uyumlu 
çalışıyorsa uzlaşma, liberalizm, idarecilik kabul edilmez. En 
uyumlu, kollektif tarz PKK’nindir. Didişme, çatışma, birbirini 
geriye çekme, boşa çıkarma, radikalizm anlamına gelmez. 
Radikalizm böyle olursa, birey olarak ben onu yapamam. Örgütü 
dağıtan radikalizme hayır! Ama örgüt çizgisinde sonuna kadar 
eleştir. Ben demiyorum tüm bunları yapmışız. Eğer bunların hepsi 
yerine getirilseydi şimdi durumumuz böyle olmazdı. O zaman ben 
ikna değildim, o zaman sen kimdin ve ne yaptın? “denge 
yapıyorsun” deyip, onu yönetim yapmasaydın. Bu yaklaşımlar 
militanca değil. Kendini kandırmadır. Bazılarımız iş yapmayıp 
kendini  ara yönetim diye izah edemez, o da raporuna ne 
yazacağını bilmediği için öyle yapıyor. İşte ben öyle diyeyim, 
raporumu öyle kabul ettireyim. Biz kendimizi öyle kandıramayız. 
Bir  yönetime eğer inancımız varsa isterse günde yüz rapor bana 
gelsin. Eğer yönetimdeki arkadaşıma güveniyorsam birey olarak 
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da fazla beni etkilemez. Çizgide, ideolojide, hedefte, amaçta 
birlik. İster dört, ister beş arkadaş söylesin. Birbirini örgütlerse 
yüz arkadaşta yazabilir. Yapımız için de sorun değil ki. Yeni 
savaşçıydılar bir arkadaş onlara el atıp kandırdı, bir gecede yedi 
rapor yazıp sabah konseyin eline ulaştırdılar. Akşam müdahale 
etmeseydik kim bilir ne olacaktı. Raporları yazmak da fazla sorun 
değil. Sorun öyle basit değil. Tüm yönleri görmek gerekir. Denge 
yapmayı birey olarak basit görmüyorum. Bundan dolayı bazıları 
bunun arayışına girdi, girmedi kendimizi böyle kandıramayız. 
Madem bu ideolojiye, örgüte inancımız var, diğer noktalarla 
yıllarca uğraşmamak lazım. Bu yönetim için yapılması gereken 
savaştır. Yönetimin tarzı ve örgüte gelmede, “örgütün karşısında 
boynum kıldan incedir” diyebilmeliyiz. Bunu ilke olarak 
benimsersek ve birbirimizi örgüt olarak görürsek yani üst 
arkadaşın ağzından bir laf çıktığında, harfiyen yerine getirsek, 
ondan sonra eleştirimizi, tartışmamızı yapabiliriz. Bir talimat 
veriyorsun, cevabı gelinceye kadar yirmi beş defa tartışmaya 
giriyor. “Heval tamam siz öyle dediniz, ama görüşümüze göre 
öyle olmamalı veya öyle değil böyle, onu uygun görmüyoruz, 
ötekini” biçimindeki yaklaşımlar örgüt üslubu değildir. Üstten 
alta kadar bu noktalarda doğruyu dayatmalıyız. Eğer öyle 
yapabilirsek en büyük çıkışı da yapabiliriz. Verilen emek ve çaba 
kendisiyle birlikte bir inancı da getirdi. Kadrosuna, ideolojisine 
inanıyor. Her şeyde önce fiili olarak bu hareketi yürüten Önderi 
var. Birey olarak da en fazla inanç, güven oradan alıyorum. 
Yoksa birey olarak emek ve çaba farklıdır. Üzerinde 
yürüyebileceğimiz ideolojik inançta farklıdır. Eleştirilememeden 
birey olarak acı duydum, ama şunu da diyebilirim ki, bu hareket 
eskisi gibi kimsenin mülkü de değildir. Bu hareket artık kadronun 
malı olmuştur. Ama en temel eksikliği henüz halkın malı 
olmamasıdır. Tümü ile halkın malı olursa  esas garanti bu 
olacaktır.  

 
-BİZİM açımızdan temel ve önemli bir gündem maddeside bu 

oluyor. Bu nedenle ne kadar tartışırsak yerindedir. Çünkü bir parti 
olarak şu anda kendimizi örgütlemiş ve dünyaya ilan etmiş 
durumdayız. Ve onun çok kapsamlı çalışmaları var. Önderliğin 
önümüze koyduğu ve bizim kendimize layık gördüğümüz 
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kapsama  denk bir çalışma henüz tam yürütemiyoruz ama 
arayışımız odur. Fakat buna denk bir çalışmanın yürütülmemesi, 
bunu karşılayacak merkezileşmenin olmaması ciddi bir sorun 
oluyor. Artık kendimizi ne YAJK olarak, ne de PJKK olarak ele 
alamayız. Tüm dünyaya kendisini taşırmayı, emperyalist sistemin, 
erkek egemenlikliğinin zirveleştiği bir sistemi hedefleyen bir 
örgütüz. Böyle bir misyonu kendimize biçiyoruz. Önderliğimiz de 
bu misyonu bize biçiyor ve bunu değişik şekil ve formüllerde 
sürekli önümüze koyuyor. Ne kadar anlıyoruz, derinleştiriyoruz, 
yaygınlaştırıyoruz, hazırlığı ve çabasına giriyoruz o ayrı bir 
tartışma konusu oluyor. O anlamda önemlidir. Çünkü merkez, bir 
hareketin hem beyni, hem yüreğidir. Bu anlamda kadro da beyne 
giden damarlar oluyor. Bu kadar birbirini tamamlıyor. Beyin, 
yürek durduğu zaman yaşayamaz. Kadro da yaşayamaz. Damar 
kesilince beyin ve yürek de hayat bulamaz, varlığını sürdüremez. 
Bizim bu nedenle o kapsama denk kendimizi ele almamız 
gerekiyor. Tarihsel boyutuyla da bazı arkadaşlar koydular. 
Gerçekten basit değil. Bazı kavramların Önderlik tarafından 
özellikle böyle bu süreçte gündemimize getirilmesi, sadece kendi 
tarihimize ilişkin teorik olarak bir şeyler bilme, birikim sağlama 
açısından değildir. Bunu çok derinlikli anlamamız gerekiyor. Eğer 
tarihin başlangıcına kadının yarattığı bir devrime gidiyorsak, 
orada şu anda bizim savrulan kişiliğimizin temeli var, ondan 
sonraki sürecin kaybedilmesi ondan sonra başlıyor. Yani 
köklerimiz, temellerimiz orada kaldı. Yüzümüzün o tarafa ısrarla 
Önderlik tarafından döndürülmesinin sebebi budur. Yani biz o 
temellere ulaşırsak, o gerçeği derinlikli araştırır, inceler, 
yoğunlaşır, kavrar ve  pratikleştirirsek kendimize PJA diyebiliriz. 
O anlamda gerçekten özümüzü temsil edebilmek çok önemlidir. 
Yani bir kadın devriminden bahsediyoruz. Bunun adına neolitik 
devrim deniliyorsa, günümüz açısından da gerçekleştirilmek 
istenen bu devrimin özüdür yani çağdaş neolitik devrimdir. 21. 
Yüzyıl kadın partileşmesi deniliyorsa, bu bütün dünyaya hakim 
kılınmak istenen emperyalist sisteme alternatif olarak 
getiştirilmek istenen neolitik devrimdir. Bunu kim yapacak? Bunu 
kadın yapacak. İlk süreçlerde de kadın yaptı. Nasıl kaybettiği ise 
çok çarpıcıdır. Tarih boyunca çeşitli şekillerde kaybedişleri de 
yaşamıştır. İlk kazanımlara bakıyorsun duyguların 
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büyütülmesiyle oluyor. Zaten toplumsallaşma da oradan başlıyor. 
Birden bire böyle düşünce çok bağımsız gelişiyor. Duygunun 
büyüklüğü büyük düşünceyi beraberinde getiriyor ve bu kadın 
kendi sistemini, hukukunu, meclisini yaratıyor, herkese veriyor. 
Herkes de onun oluyor. Hem herkesi kendinde temsil ediyor, ama 
hem de kendisi her yerde oluyor. Şimdi bu gerçeklik  yaratılırken 
var olan duygu büyüklüğünü görebilmek gerekiyor. Kendi 
durumumuzu ele aldığımızda;  merkezi boyuttan en alt yapıya 
kadar duyguda, ruhta korkunç bir parçalanma var. Bu durum 
doğalında düşüncede parçalanma yaratıyor. İdeoloji, büyük duygu 
ile büyük düşünce arasındaki uyumdur. Bunun kollektifliği ve 
derinliği sağlanırsa bu düzeye ulaşılır. Ama her birey kendi 
içerisinde bir parçalanmayı yaşıyor. Birey parçalı olduğu için de 
kollektif bir yönetim gerçeği açığa çıkmıyor.  Bunu aşma arayışı 
her arkadaşta var. Fakat bunun ne kadar gerçekleştiği, ne kadar 
düzey yakalandığı önemlidir. Bunları koyarken kendimi dışında 
ele almıyorum. Kadın açısından bunlar çok önemli olmasına 
rağmen, herkesin kendisine göre bir psikolojisi var. Bireyin 
dalgalı kişiliğine göre psikolojiler söz konusu oluyor. Bu ciddi bir 
yönetim ve yapı olmanın önüne de geçiyor. Kaybediş de bu 
noktadadır. Düşünce hapsedildikçe, duygu küçüldükçe kadın 
kaybedişe doğru gidiyor. İdeolojik derinlik, yetkinlik, hakimiyet, 
onun özünü, duygu, ruh ve düşünce boyutunu derinlikli anlamak, 
algılamak ve birleştirmekle mümkün olur. Bizde ciddi bir 
savrulma söz konusudur. Genel çalışmalara ilişkin, raporlara 
yansıyan önemli noktalar var. Yaklaşık bir yıldır PJA 
karargahında da bulunuyorum. Geçen devre yapı olarak, 2. Devre 
yönetim düzeyinde katıldım. Ciddi bir bireycilik var, geçmişte de 
bu vardı. Biz bireysellik diyoruz, bireysellik değil, bireysellik olsa 
çabuk aşılır onu gidermek biraz daha kolay olur. Ama bireycilik 
olduğu için bunun alışması, dönüştürülmesi çok yoğun ve uzun 
vadeli bir mücadele gerektiriyor. O mücadele güçlü verilmiyor, 
çünkü engel olan bireyciliktir. Çelişkiler olabilir, çatışmalar 
olabilir, ama bu çelişki ve çatışma nereden kaynaklı, bunlar 
önemlidir. Birçok noktada belirtiliyor, raporlarda da dile 
getiriliyor, liberalizm olarak çok yoğun geçiyor. Aslında çelişkiler 
vardı, ama yansıtılmak istenmedi. Tabi hassas bir süreçti. bu göz 
ardı edilemez. Çok ağır bir süreç yaşandı. Bu süreç bir geçiş 
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aşamasıydı. Bu süreçte hem yönetim hem yapı boyutunda. 
hassaslıklar çok fazlaydı. Bazı şeyleri alta yansıtırken de üstü ele 
alırken de, bir çerçeve ele alıp onu yapıya yansıtırken de dikkat 
etmek gerekiyordu. Çünkü ciddi riskleri içinde barındırıyordu. 
Fakat şu önemlidir, liberalizm boyutunda ele aldığımızda belki bir 
süreç için böyle gerekiyordu, ben bunun çok fazla eleştirisini 
yapmıyorum. Ama ileriki süreç için ele alındığında, bu süreç 
itibariyle taktiksel bir yaklaşım olarak ele alınmayıp, bir anlayış, 
stratejik bir yaklaşım olarak gelişiyorsa, bu ciddi bir tehlikedir. 
Bu, radikal bir hareketi yozlaşmaya, çürümeye götürecek ciddi bir 
tehlikeyi içinde barındırıyor. Böyledir demiyorum, yani bu bir 
tarza dönüşürse, çeşitli bireyler bazında böyle bir eğilim varsa, 
kendi içinde hareket açısından ciddi bir tehlikeyi barındırır. 
Önderlik, “feminist hareketlerden daha radikal bir harekettir” 
diyor. Bunun radikalliğini görmek ve anlamak gerekiyor. Belki 
bu süreçte  çeşitli konuları gündemimize alıp tartıştık, fakat 
egemenlikli sistem boyutuyla derinlikli bir eğitim görme durumu 
olmadı. Biraz sürecin özgünlüğünden de kaynaklıydı. Gelecek 
süreç açısından, karşısında özgürlük mücadelesini verdiğimiz 
sistemi tahlil etmek, üzerinde tartışmak durumundayız. Egemen 
sistem diyorsak, bu bizim gündemimizde olmalı.  Yani bu 
sistemin karakteri, taktikleri, stratejik yaklaşımları nedir, kadını 
nasıl kullanıyor? Kendi içimizde de -bu PKK’yi egemen sistem 
olarak ele almak anlamına gelmiyor, içimizde erkek egemen 
yaklaşımlar var- biz eğer bunları tahlil edemiyorsak, taktik 
belirlemiyor, yöntem geliştiremiyorsak, yarın emperyalist ülkeler 
içinde emperyalizme karşı nasıl savaş vereceğiz? Ki egemenlikli 
sistemin en zirveleştiği merkezler oluyor. En ufak bir şeyde 
büzülme, yoğun kaygılar, hesaplar, bireysel yaklaşımlar 
gelişiyorsa, biz dünyaya karşı nasıl mücadele vereceğiz? Bu 
noktalar tabi oldukça önemli. Bu, süreçlerin özgünlüğü göz 
önünde bulundurularak bir yaklaşım geliştiriliyor, fakat eğer bu 
süreklilik arz ederse ciddi bir tehlikedir. Onun dışında burada da 
yoğun bir süreç yaşandı, kapsamlı eğitimler görüldü, belki bir 
yoğunlaşmayı, sorgulamayı her birey kendi içinde yaşadı, bu 
yansıdı da. Fakat yönetim boyutuyla ele aldığımızda, kollektif bir 
çalışma tarzı yakalanamadı. Ne merkez kendi içinde bunu 
yaratabildi, ne de kurulla bu birliktelik sağlanabildi. 
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Sağlanamazdı da çünkü merkez kendi içinde, kurul da kendi 
içinde parçalıydı.Bu, doğalında kollektif bir çalışmanın önüne de 
geçti. Tabi bu çeşitli rahatsızları beraberinde getirdi. Arkadaşlar  
“eleştiri olmadı” dediler, doğru eleştiri olmadı gerçekten. Ben 
kendi açımdan ele aldığımda, eleştiri zeminini çok fazla 
bulamadım. Bu, benden de kaynaklıydı. Şu psikolojiyi yaşadım; 
yaşadığım sürecin yoğun etkisini yaşadım. Eksiklikleri, 
yaklaşımları, tarzdaki sakatlıkları görüyordum. Onları açık 
şekilde dile getirip tartışma, benim açımdan şöyle bir kaygıya yol 
açtı. Yani acaba arkadaşlar nasıl ele alır?  Bir yandan bu kaygı 
yaşanırken, şunun rahatsızlığını da hep hissediyordum: “Çok 
önemli akademik bir çalışma yürütüyoruz, biçilen misyon, 
kapsam belli, yönetim olarak biz burada kadro yetiştiriyoruz, 
yarın bu kadro değişik yerlere gidecek ve yanlız başına çalışma 
yürütecek. Bir ideolojinin temsilini yapacak, kadın eksenli bir 
yaşamı oturtmanın mücadelesini verecek. Yönetim olarak ya da 
birey olarak biz bazı gerilikleri aşamazsak genelde de bunu 
aştırtamayız. Doğru bir model geliştiremezsek, bunu dışarıya 
nasıl taşıracağız? Merkezi bir rol biçme de vardı. Bir yandan da 
bunun rahatsızlığı vardı. Yani farklı  iki duygu ve düşünce 
çatışmasını bu süreçte kendi açımdan yoğun yaşadım. Ama  şu 
vardı, gerçekten kapalıydı. Zemin derken arkadaşların kendi 
içinde çok kapalı kaldığını kastediyorum. İçine girsem de çok 
fazla tartışma, düşüncemi dile getirme, paylaşma zemini yoktu. 
Değişik toplantılarımızda da kendi görüşlerimizi dile getirdik. 
Çünkü kadın açısından paylaşım gerçekten çok önemli. Temel 
kaybediş noktası bu, yani ürettiğini paylaşamıyor, onu kollektif 
bir ürüne dönüştürmüyor. Bu, doğru temelde birbirini sevme ve 
sahiplenmenin de önüne geçiyor. Şimdiye kadar paylaşımlar 
vardı, ama sahte paylaşımlardı.  

Neye dayalı bir paylaşım, bu, geçmişte çok tartışıldı. Ama 
yaşanan süreçlerde, bireylerde ve bende de varolan o gerilikler 
aşılamadığı için, bunun çok fazla mücadelesi de verilmedi. Birey 
olarak ben de bunun mücadelesini vermedim. Baktım zemin 
kapalı, zaman zaman cılız da olsa bazı eleştiriler getirdik de. 
Fakat özellikle bazı arkadaşlar tarafından, önüne geçme, 
savunmacı yaklaşımlar gelişince, o kaygı biraz daha derinleşti 
aslında. Hem yönetim içerisinde misyonuna denk ya da ona yakın 
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ciddi bir yoğunlaşma olmadı. Hem de yapıya yönelik olmadı, 
varolan yoğunlaşma da yapıya çok fazla yansımadı. Kurul 
açısından teknik olarak ele alındı. Kamp toplantısında da dile 
getirildi, aslında bu merkez açısından da öyleydi. Aslında 
çalışmayı yürüten bir iki arkadaştı. Hesapçı, kaygılı, keyfiyetçi, 
bireysel yaklaşımlar çok yoğun yaşandı. Her arkadaşın konumu 
belki biraz farklıydı. Bazı arkadaşlar devrenin ortalarına doğru 
değişik alanlardan geldiler, orada da yaşadığı sorunlar vardı, 
insan bunları göz ardı edemez, fakat burada da çok önemli bir 
çalışma vardı. En azından orda yaşananların telafisini giderme 
yönünde bir yaklaşım olabilirdi. Fakat bu yaşanmadı ve oldukça 
bireysel yaklaşımlar gelişti. Bu eğitim ihtiyacından da kaynaklı 
olabilir, ama bence temeli o değildi. Sorun sadece “benim 
yoğunlaşmam yok, yapının içine girebilecek, onların sorunlarını 
çözebilecek gücüm yok, en iyisi ben bir kenara çekileyim” sorunu 
değildi. Sorun bireysellikti, keyfiyetçilikti, zorlu ve yoğun bir 
çabanın, mücadelenin içine girilmek istenmemeydi. Sorun bundan 
kaynaklıydı. Yoksa yapımızın sorunları, bir partinin ya da bir 
devletin en üst organında yaşanan sorun değil ki. Az çok kim ne 
yaşıyor, psikolojisi nedir biliyoruz. Onun dünyasına girmek, onun 
psikolojisini anlamak çok ciddi bir yoğunlaşmayı mı gerektiriyor. 
Bizler açısından da bu çok fazla gerçekleşmedi. Biz de boğulduk. 
Biz kurul olarak bir yönetim değildik, bunu kendi açımdan çok 
fazla değerlendiremiyorum. Biz eğitim komisyonuyduk, 
eğitmenciydik aslında. Biz de çok fazla yapıya inemedik. Ben, 
yürütmeyi, merkezi değerlendirirken kendimi bunun dışında 
görmüyorum. Zaman yaratamaz mıydık, yaratabilirdik. Fakat 
bunun çok fazla çabası içine de girmedik.  Değişik psikolojiler, 
bireysel yaklaşımlar bunun önüne geçti. Yoksa çok güçlü ürünler 
de elde edilebilir, yapı boyutuyla gelişmeler kaydedilebilirdi. Bu 
çok fazla sağlanamadı. Belki eğitimler görüldü, kapsamlı dersler 
de işlendi, ama bunun ne kadar dönüşüme yol açtığı bizler 
açısından önemliydi. Sorun sadece eğitimi vermek değil, ya da 
orada oturup eğitimi dinlemek değildir, dönüşüm bizim 
açımızdan temel bir yaklaşım olmalı. Biz ne kadar kadın bakış 
açısını geliştirdik, her birey kendisini kadın olarak gerçekten ne 
kadar sorguladı, ne kadar özgürlük ihtiyacını hissetti? Hissetmek 
olayı gerçekten çok önemli. Bunu ne kadar kavratabildik? Bu 
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anlamda eğitim veriş tarzımız da bunu ne kadar hissettirecek 
zenginlikteydi, kapsamdaydı, çekicilikteydi? Tüm bunlar önemli 
tabi. Kendimize bu konuda ciddi yüklenmedik. Bu, üstten alta 
kadar da yansımasını buldu. Kendi içinde birkaç arkadaş dışında 
meclis teknik kaldı. Olması gerekenle kıyaslandığında çok ciddi 
bir mesafe var tabi ki. 

 Biz şuna gidemeyiz, -ki ben bunu çok sakat buluyorum- 
geçmişle bugünün kıyaslanmasına.  “Geçmiş böyleydi, şimdi de 
böyle, o zaman yeterlidir.” Anlayışı ile kendini tatmin etme var. 
Tatmin ölümdür, biz bunu anlamak zorundayız. Öngörülen neydi, 
hedeflenen neydi ve biz ne yaptık? Temel yaklaşım bu olmalıdır. 
Akademideki arkadaşlarda da yapı boyutuyla o tatminkar 
yaklaşımlar çok gelişti. “Geçen devre şöyleydi, böyleydi bu devre 
budur, yeter” yaklaşımları gelişti. Bu yönetim boyutuyla da 
böyleydi. Belki bazıları bunu dile getirmedi ama yoğun yaşandı. 
Var olan çabasızlık da bu tatminden kaynaklıydı.  

-BİRÇOK nokta dile getirildi. Ancak önemli sorumluluklarda 
önümüze konuluyor. Bunun ağırlığıyla bir iki noktayı belirtmek 
istiyorum. Tabi bizim değerlendirme, eleştiri yapma konusundaki 
zayıflığımız, özgürlük iddiamızla bağlantılıdır. Yürüyüşteki 
yetersizlikler karşısında insan her seferinde zorlandığı kadarıyla, 
eleştirel olmada da zayıflığı yaşayabiliyor. Bu objektif anlamda 
uzlaşmacılığa da götürebiliyor, dolayısıyla geriye de çekiyor. 
Hiçbir zaman denge, uzlaşmalardan kurtulacağımız anlamına 
gelmiyor. Biz her zaman için uzlaşmaya ve dengeye açığız. Bu 
anlamda, heval .......’ın en son bir değerlendirmesi oldu, buna 
karşı her an denge olabilir diyorum. Mevcut kadın gerçekliği 
buna açık bir duruş ifade ediyor. Her çatışma zorlandığı noktadan 
itibaren çok ilerletici olmayan bir dengeye de açıktır. Ancak 
özgürlük hareketinin bu dönemdeki zorluklarına karşı çok  güçlü 
bir duruş sergilememek, kendini ne kadar sorumlu his etmiş gibi 
görsen de pratikmen ona cevap olmama, bu konudaki 
eleştiriselliği de bizde törpülüyor. Bu, bizim özeleştiri vermemiz 
gereken bir nokta. Örneğin genel parti içinde, kadın yönetiminin 
duruşuna ilişkin, -belki parti konferansının bir tartışma 
konusudur- bazı düzenlemeler oluyor, bazıları bizim genel 
yapımızla bağlantılı, ama bazı düzenlemeler de bizzat genel 
partimiz içinde ve genel PJA meclisi içinde yapılan 
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düzenlemelerdir. Beş merkezde çalışmalar koordine edilme 
temelinde örgütlendiğinde, biz irade olmayla bağlantılı bir 
zorlanmayı yaşıyoruz. Kadın hareketi bir zorlanmayı yaşıyor ve 
çeşitli egemenlikli yaklaşımlar düzenlemelere yansıyor, bu bizi 
zorluyor. Bazı alanlarda arkadaşların temsilde zorlandığı açıktır. 
Kesin zorlanma olacağını bile bile o arkadaşlar o sahada 
görevlendiriliyor. Görülmedi değil, düzenleme esnasında da az 
çok tahmin edilebilen olaylar, o nedenle daha güçlü temsil 
olabilirdi. Varolan bileşim içinden daha güçlü bir temsil 
oluşturulabilirdi. Ancak egemenlikli yaklaşımların her sahayı 
denetime almak için çeşitli düzenlemelere etkide bulunma 
durumu var. Bu eleştiri konusu olmalı. Ben bunu tek boyutlu ele 
almıyorum tabi.  

Bazı değerlendirmeler oldu, ilk kez ben burada duydum, bu 
bizim ilgi yetersizliğimizle de izah edilebilir. Örneğin bir Konsey 
üyesinin veya partinin yönetiminde olan bir arkadaşın söyledikleri 
bizim için tabi ki önemlidir. İrade olma konusunda yapının 
yönetiminin arkasından yürümesi –bir sürü mantığıyla 
demiyorum- sorunları var ve bu önemli bir durum. Ama tüm 
bunlara rağmen bizim genel parti içinde kadın yönetimimizin 
örgütsel temsil konusundaki savaşımını daha keskinleştirmesi 
gerekiyor. Dengeyi korumakla birlikte, geçen dönemin 
hassasiyetinden de dolayı bir yere kadar anlam veriyorum, ama 
bir yerden sonra da bizim güç olma sorunumuz var, her bir 
arkadaşın aynı zamanda bireysel yetersizlikleriyle de bağlantısı 
var. Bunun özgürlük iddiasıyla da bağlantısı var. Bir kişinin 
yapacağı bir şey değil tabi ki. Kendi içinde küskünlükleri, istifa 
eğilimlerini, geriye dönüşü barındıran, yapıdan da güçlü bir 
desteği almayan örgüt, merkez gerçeği sonunda zorlu bir duruma 
da düşer elbette. Bir de alan düzenlemelerinde, yapının bileşimi 
açısından da yönetimimiz biraz daha dengeli olabilmeli. Bazı 
yerler  sorunların yaşandığı merkez haline gelebiliyor, tabi bizim 
gerçekliğimizle bağlantılı.  O nedenle daha dengeli bir dağılım da 
olabilir. Bazı raporlar, ağırlıklı olumsuzlukların öne çıktığı 
soruşturma raporlarıdır. Hiçbir çalışma yürütülmedi mi? Hayır 
çalışma yürütülmüş, ama yapı-yönetim oluşturulmasında alanları 
dengeli örgütleme sorumuz var. Bunlar çalışmaların merkezi 
biçiminde örgütlendiği sahalarda netleşebilecek durumlar. Sınıf 
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etkileri hala kendisini barındırıyor ve bunlar olduğu müddetçe de 
dengeye açıklık olur. Hala da sınıf eğilimlerinin ortama yansıyan 
yönleri var. Buna karşı merkez bir bütün  ve kadro gerçekliği 
güçlü bir savaşım yürütmediği müddetçe, altta da böylesi bir 
dayatma hep olacaktır. Merkezimiz, mevcut yapı gerçekliğimizle 
özgürlük iddiası ve dönemin perspektifleri arasında sıkışmış 
durumda. Yani ne ona cevap olabiliyor, ne de hedeflere tam cevap 
olabiliyor. Bir işkence yöntemi vardır, atı dört ayağından tutar ve 
çekersin, aynı o biçimde arada kalıyor ve eğer gerçekten biz bu 
mesafeyi aşmazsak merkezileşme denen bir şey kalmaz 
gerçekten. Bu uçurumu, mesafeyi gideremezsek ya bu merkez 
yönetimin düzeyine inip oradan alıp çekme gücünü gösterecek, ya 
da bu yapı duruşundan vazgeçip daha iddialı bir duruşla, bir 
hamle ve sıçrayışla bir çıkış yapacak. O mesafe kesinlikle 
tehlikeli bir mesafe. İşte o mesafedir ki bizi, erkek egemenlikli 
yaklaşımlara taviz veren ve yem sunar hale getiren. 

Yeni döneme güçlü bir açılım yapmak istiyoruz ama söz düzeyi 
ile olmaz. Şunu çok yakından hissediyorum; küçük burjuva 
liberal eğilimlerine karşı yönetimden yapıya kadar eğer gerçekten 
bu ideoloji temelinde bir örgütlenmeye, kadrolaşmaya 
gidemezsek en üstten başlayarak, feminist eğilimlerin dayandığı 
kadar bile dayanamayız. Önderliğ’e rağmen bizim bu 
gerçekliğimiz uçuruma açık kapı bırakıyor. Küçük burjuva liberal 
ve işbirlikçi eğilimin, Bayrampaşa’dan tutarak içimize sızma 
şeklinde bir tehlikesi var. Merkezden genel yapıya kadar 
özgürleşme ve küçük burjuva özellikleri arasındaki ayrımın 
farkında değiliz. Mevcut sosyal gerçekliğimiz ve feodal bir 
toplumdan geldiğimiz için, kapitalist sistemin sınıflaşması bize 
daha modern geliyor. Bu bizim bakış açımızla bağlantılıdır. Ama 
bir idealimiz var, belki biz çok gerisinden başladık ama önemli 
bir mesafe kat etmiş durumdayız. Özellikle köylü eğilimi de var. 
Ama bizim en fazla yeni dönem stratejimiz itibariyle üzerinde 
durmamız gereken bir eğilim, çizgimiz açısından en tehlikeli 
eğilim olarak bunu görüyorum. Üzerinde durulması gerekir.  

Biz 3. Kongrede bazılarının durumlarını bilseydik oy 
vermezdik, bazılarımız oy vermedik, buna rağmen Azime 33. 
sırada seçildi. Ama orada divan tavır koyabilirdi, bunu eleştirmek 
istiyorum. Parti meclisindedir diye, o arada yaşadığı sorunları göz 
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ardı ederek bazılarını PJA Meclisi’ne seçmek zorunda değildik. 
Bu konuda divanın belli bir doğrultu verme görevi vardı. Ama bu 
yeterince yapılmadı. Bu  bir eleştiri konusudur. Örneğin 
Melsa’nın durumu. Ben Melsa’ya oy veren birisiyim. Onun 
durumu şimdi burada öğrendim. Ben, yaşam sorunu olan bir 
insanın, özgürlük iddiasının zerresini taşıdığına inanmam. Her 
birimiz sorunlar yaşabiliriz, ama hepimiz az çok özgürlüğe kilitli 
olduğumuzu iddia eden insanlarız. Ben şu çekinceleri de 
anlayabiliyorum, hassasiyet vb. Bu beni eleştirip eleştirmeme 
konusunda tereddüte de düşürdü. Ancak yine de konuşmayı daha 
uygun gördüm. Öylesi sorunlarda bence daha aktarımcı, daha 
paylaşımcı olunabilmeli. Burada dahi egemenliğe karşı 
takınacağımız tutum yansıtılabilir. Değerlendirmelerde bazı 
şeylerin aralarda tartışılması söylendi. Belki ben bunu yapmadım, 
ama genele yönelik yapılan bir değerlendirmeydi, kendime pay 
almak durumundaydım. Bu tür yaklaşımlar dolayısıyla bize kadın 
yapısı olarak yansıtılması gereken sorunların daha azını 
öğrenebiliyoruz. Bu tür kaygılar ve hasasiyetler dolayısıyla. Bize 
daha fazla yansıtabilmeli, bunun  yeri ve zamanının olduğu 
doğrudur, ama bizim biraz daha gözlerimiz açılabilmeli. Ben bazı 
şeyleri ilk defa burada duydum, bu benim ilgisizliğimden de 
olabilir. Eski-yeni çelişkisinden ziyade bizi zorlayan asıl çelişki, 
dönem karşısında ne yapılacağı konusundaki bocalamalardır. 
Yönetime düşen asıl görev, yaşamda, çizgide, ideolojide diğer 
arkadaşları da harekete geçirerek, pratikte bir düzeyi yaratmaktır. 

-ARKADAŞIN belirttiği bir konu önemli olduğundan değinme 
gereği duyuyorum. En son kaçan Azime, Melsa ve Saadet’in 
durumları ortaya konuldu. ......... arkadaş ‘ben durumu 
bilmediğimden dolayı oy verdim’ dedi. Ben sadece ........ arkadaş 
açısından belirtmiyorum. Bu bir anlamda hepimizin de 
gerçekliğidir. ...... arkadaş Melsa’yı geçmişten tanıyor ama son 
durumunu bilmiyor olabilir. Ancak Azime gerçekliği, 3. 
Kongrede askeri karargah ve ondan sonraki pratikler boyutunda 
değerlendirilmişti. Ortaya çıkan bir sonuç vardı. Fakat buna 
rağmen kongrede seçildi. Farklı bir uygulamaya da çok fazla tabi 
tutulmadı. O zaman açık soruşturma kararı Azime için çıkmıştı. 
Bunu dile getirirken şunu koymak istiyorum. Bir önceki 
değerlendirmemde ........ arkadaş dengeler noktasında bazı şeyler 
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belirtti. Ben bu noktada ......... arkadaya katılıyorum. Bu dengeler 
hala da içimizde var. O nokta da belki bir mücadele de yaşanıyor 
olsa da hala var ve bundan sonra da olacak. Azime gerçekliği, 
bence 3. Kongre’de yaşadığı geçmiş pratik, o kadar bariz ortaya 
konulmasına rağmen, onun hakkında sadece açık soruşturma 
alınması ve ardından meclise seçilmesi bir denge gerçekliğini 
ifade ediyor. O anlamda 3. Kongre’de yaşanan da biraz öyle bir 
durumdu. Bunu dile getirirken bazı arkadaşlar çok ağır 
uygulamaya tabi tutulurken, bazılarına daha esnek bir yaklaşım, 
tabi ki bir dengeyi gösteriyor. Yanlış anlaşılmasını istemiyorum, 
benim de yaşadığım bir süreç oldu. Bireysel anlamda ‘neden bana 
öyle yaklaşıldı’ anlamında söylemiyorum. Ben kendimi ikna 
etmişim, olması gereken bir uygulamaydı. Sonuçta bazılarına 
farklı bir yaklaşmak bir düzeyi ifade ediyor. O anlamda dengeleri 
ortadan kaldırma mücadelesi verilmiş olmasına rağmen 3. 
Kongrede yine yaşatıldı. En temelde koymak istediğim şudur; 
yapı olarak  hep kendi irademizle hareket etme, düşüncelerimizi 
ortaya koyma, gerçekten inandığımız ölçüde değerlendirme, 
pratikleştirme noktasında ciddi yetersizler yaşıyoruz. Özellikle 
söz konusu olan kongrede, konferansta oylama oldu. Belki bu 
basit bir örnektir ama hep yönetimin birine olan yaklaşımı, yapı 
tarafından çok fazla esas alınıyor. Biz öz irademizle fazla 
değerlendiremiyoruz,  yaklaşım gösteremiyoruz. Bu bizim 
iradesizliğimizi gösteriyor, yapının iradesizliğini gösteriyor. Biz 
bunu hala aşmış değiliz. Ben sadece ........ arkadaş açısından da 
belirtmiyorum. Hepimiz açısından yaşanan böyle bir gerçeklik 
var. O anlamda bunu önemli buldum.  

-BAZI noktalarda kendi görüşlerimi koymak istiyorum. 
Kürdistan koşullarında kadın boyutunda örgüt yaratma 
mücadelesi öyle basit değil. Bazı değerlendirmelerde bunun 
ağırlığını çok fazla hissetmeme, bireysellik var. Örgüt nedir, nasıl 
yaratılır? Özellikle özgün olarak Kürdistan koşullarında. Zilan 
arkadaş kendi mektubunda belirtiyordu. “Kürdistan devriminin 
koşulları hiçbir devrime benzemiyor.” Gerçekten bizim 
devrimimiz öyle bir devrim. Bu kadın boyutun çok daha ağırlıklı. 
Örgüt yaratma neden kadın boyutunda da daha ağırlıklı? Çünkü 
binlerce yıllık bir örgütsüzlük mirası var. Bizim tarihsel 
başlangıcı çok iyi irdelememiz gerekiyor. Yaşam gücü 
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örgütlülüktür. Bizim bu kadar yaşam dışı kalmamızın sebebi 
örgütsüzlüktür. Bu anlaşılmıyor, derin his etmek gerekir. Parti 
Önderliği 30 yıl savaştı. Uluslar arası komplo ile neden esaret 
koşulları yaratıldı? Bazı şeylerin ağırlığını his etmeliyiz. Çok 
radikal eleştiriler geliyor, ama örgüt yaratmanın ciddiyetini, 
kapsamını, amaçla bağını çok daha güçlü algılamak 
durumundayız. II. Meclis toplantısında özeleştirimi verirken bunu 
koymuştum. Bizim sistemsizliğimizle Parti Önderliği’nin sistemi 
30 yıl birbiri ile savaştı. Biz 30 yıl sistemsizliği, örgütsüzlüğü 
dayatarak Önderliğe karşı savaştık. “Kürt insan, adam, özgür,  
örgüt olmaz.” Biz bunu dayattık. Önderlik onun sonucunda esaret 
altına alındı. Herkes bunun içinde payını görsün. Musa kitabını 
okuyorum, çok benziyor. Önderlik hep örnek veriyordu. Sözde 
400 yıl önceki bir tanrı inancına dönüş yapmak için yola 
çıkıyorlar, tanrı inancı bir ideolojik yaklaşım olduğu için, ideoloji 
için yola çıkıyorlar. Esaret koşullarını kabul etmiyorlar, ulus 
olmak istiyorlar, Musa’nın tanrıdan aldığı şeyle halkı çağırması 
var. Bir çöl yürüyüşüne başlıyorlar ve bu yürüyüş, birkaç yıl 
sürüyor. O yürüyüşe karşı halkın gösterdiği ilgi ile, bizim 
mücadeleye, Önderliğ’e karşı gösterdiğimiz ilgiye çok benziyor. 
Bir Ortadoğu yaklaşımı olmasından kaynaklı sanırım. Ezilen 
toplulukların halklaşma aşamasına geçemeyişinin gerçekliğidir. 
Bu yüzden bu  kadar benziyor. Musa hep şunu sorgulatıyor, “siz 
tanrıyı kabul etmiyorsunuz, siz tanrı bilinci için yola çıkmadınız 
mı? Tanrının size verdiği mesaj için yola çıkmadınız mı, o zaman 
neden erzaksızlıktan, birkaç gün çölde susuz kalmaktan, şikayet 
ediyorsunuz. Ben sizi doyuracak kadar yiyecek bulduğumda, niye 
bunları tanrının sizi koruması olarak algılamıyorsunuz da, hep 
şikayet ediyorsunuz”. Burada  toplumsal nedenleride  ortaya 
koyuyor. Musa yaşananları ulusal konuma getirmek istiyor. Bu 
nedenle de, örgütlenme modelini değiştirmek istiyor. Mesela; 
“yüzer kişiden oluşan her topluluğun başına bir lider olsun ki, ben 
bu topluluğu daha rahat yürüteyim. Çünkü 27 bin kişiden oluşan 
bir topluluk. Bunu tek başıma yürütemem, bu nedenle bu 
örgütlenme biçimimiz değişmeli”. Ama buna karşı isyan çıkıyor. 
Çünkü  alışılmış olan bir yaşam tarzı var ve yeni örgütlülük 
biçimi, onun yaşam tarzına, ideolojisine  ters. Kendi ideolojisi 
kabile, aşiret ideolojisidir. Ulus ideolojisine gelmiyor. Birazcık 



PJA III .KONFERANS TARTIŞMALARI 
 

 
 

225 
 

zorlandığında, farklı bir biçimde isyan çıkıyor. Musa’nın karısının 
Medyenli oluşunu, çocuğunu, kayınbabasını tartışmaya 
koyuyorlar. Musa’nın daha farklı özelliklerini tartışmaya 
koyuyorlar. Bu örgütlemeye gelmeyen halk gerçekliğidir. 
Parti.Önderliğ’i “Musa lanetli halk gerçekliği” diyor, biz de 
bunun 30 yıl mücadelesini yaşadık. Başkan “78’den 86’ya kadar 
–8 yıl oluyor- sadece örgüt olmanın mücadelesi verildi” diyor. 
Örgüt, parti olmak basit bir şey değil. Parti Önderliğ’i gibi ulusal 
düzeyde örgütlenmek daha kolay.Çünkü; geneli kapsayan bir 
çelişki. Tabaka olarak en üstte ulusal, onun altında sınıfsal ve en 
altta da cins çelişkisi var. Daha genel bir çelişki olduğu için, 
örgütlenme noktasında herkesi daha kolay çekebilecek bir çelişki 
oluyor, fakat cins çelişkisi öyle değil. Ayrışma inceliği çok farklı, 
zorlukları çok farklı. Başkan “çok çirkinleştirilmiş, düşürülmüş, 
yaşam dışı bırakılmış” diyor, bu basit bir şey değildir. Parti 
Önderliği, “ben 9 yılda örgüt kimliğinin savaşımını verdim 
oturdu” diyor, yaşamsallaştı demiyor. Parti Önderliği bizi şu 
konuda hep uyarıyordu, “dikkat edin ben özgür yaşam 
demiyorum, özgür yaşam planı diyorum” diyor. Kürdistan’da 
özgür yaşam o kadar kolay yaratılamıyor. Bunları inançsızlık 
anlamında koymuyorum, işin ciddiyetini baştan kavramak 
anlamında koyuyorum. Bazı değerlendirmeler bana çok keyfi 
geliyor. Şu denge var mı, yok mu, kuruldu mu? Soruyorum 
arkadaşlara; Azime, Melsa ve Saadet kaçmasaydı, dengeyi neyle 
izah edecektiniz? PJA karargahında, ........’ın platformu 
yapıldığında, hiçbir arkadaş doğru düzgün eleştirmedi. Bu neyin 
dengesiydi? Niye siz bizi gerçek anlamda eleştirmiyorsunuz? 
Neden bu denge? Azime kaçmadı diyelim, kandırmayalım 
kendimizi, sorun sadece bu olay değil. Niye Parti Önderliği, 
Kürdistan’da 9 yılda sadece örgütsel kimliğe yer verdi, çünkü 
Kürdistan’da farklı ideolojiler hakim, aşiret ideolojisi hakim. 
Aşiret ideolojisinden başka bir ideoloji tanımamış Kürdistan. 
Özgürlük ideolojisine gelmiyor, getirmekte basit olmadı. Niye bu 
savaş bu kadar gelişti, niye bu kadar şehit verdik, hepsi gerçekten 
yerli yerinde miydi? Hayır bizim geriliklerimizin kurbanı bir 
çoğu. Niye doğru düzgün bir savaş örgütlülüğü yaratılamadı 
Kürdistan’da? Çünkü herkes sonuna kadar bireysel, sorunun özü 
budur. Bir arkadaş Önderliği; kadının dönemsel, birincil görevi 
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barıştır. Kadın partisi demek barış partisi demektir” diyor. Barış 
partisi olabilmemiz için, önce bizim kendimizle barışık olmamız 
gerekiyor. Bireyci bir insan kendisiyle de barışamaz, çevresiyle 
de. İşin merkezine o kadar çok kendini alma var ki, bu kadar 
bencilliğin olduğu yerde örgüt olamaz. Genel teori olarak 
doğrudur; denge her zaman kurulabilir. Ama ne üzerine 
kuruluyor? Neyle ve neye göre kuruluyor? Kimler bu dengenin 
kurulmasında rol alıyor? Şuna açık söyleyeyim, biz 3. Kadın 
Kongresi’nden sonra örgüt mücadelemizi yürüteceğiz 
dediğimizde karşımızda bir gerçeklik gördük. Biz kendimiz de o 
gerçekliğin dışında değiliz. Bazı arkadaşlar şunun için veryansın 
ediyordu: “Ne güzel 2 yıldır rahat rahat yaşıyorduk” boş bir ortam 
ya, örgüt yok, ölçü yok, kendine göre örgüt oluşturmuş. “bir daha 
bu cins savaşımını nereden çıkardınız.” Bir kesimin açık 
yaklaşımı buydu. Ortam böyle karışık ve örgütsüzlük olunca, o 
kendisindeki bireysel örgütü, kendisini dayattı. Aslında örgüt 
filan da yok, çünkü biz de birey de çok korkunç parçalı. 
Düşüncede, duyguda örgütlülük yok. Onu, bu şekilde örgüt 
sanıyor, kendini de birey sanıyor. Ki gerçekten her birimiz ne 
kadar bireyiz bu da tartışılması gereken bir konu. Gerçek birey; 
olan yaşamı kazanır, örgütü yaratır. Özgürlük ve gerçek birey 
olma anlamında bunu söylüyorum. Bir kesim insan bunun gafleti 
durumunda. Habire “ne güzel yaşıyoruz işte, ne diye bizi 
yerimizde eleştiriyorsunuz ki?” diyor. Şu andaki yönetim 
içerisinde bir denge elbette ki var: iki anlamda; bir, çalışma 
yürütmek için sen bir uyum, denge yaratmak zorundasın, yaşamın 
kendisi bir denge üzerinde, doğanın kendisi bir denge üzerine 
kurulu. Erkekle ilişkileşmede de bu böyledir. Başkan bize “siz 
niye güçsüzsünüz” diyordu Mesela Başkan 97’de hastalanmıştı ve 
çok geç iyileşti. Aynı süreçte ben de grip olmuştum. Ben 15 
günde iyileştim, Başkan’ınki bir ayı geçti. Bana “sen niye bu 
kadar erken iyileştin de ben geç iyileşiyorum” dedi. Ben tabi 
kendime göre cevap verdim. Başkan dedi “benim bir süre denge 
noktam var. Biri yıkıldı mı hepsi birden yıkılıyor ve hepsi birbirini 
etkiliyor, sizin bir denge noktanız yok” dedi.Burdanda 
anlaşılacağı gibi, yaşamın kendisi bir denge üzerinde. Bu 
yönetimin de bir dengesi olacak, olmak zorunda. Bu temel bir 
boyut. Şu anda bir olumsuzluk anlamında kökleşmiş bir denge var 
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demiyorum. Ama bu devam ederse olur. Heval ..... bir noktayı 
dile getirdi. Bir erkek yansıması olarak bizim yönetimimizde şu 
yaşandı: “Biz Halk hareketi merkeziyiz, siz PJA karargahısınız, 
siz de genel koordinasyonsunuz, şu kadarına karışırsınız, bu 
kadarına karışamazsınız. Biz bu kadarını yaşarız, siz şu kadarını” 
bunun üzerine daha güçlü bir denge kurulabilirdi ve kurulmak da 
istendi. İstek olup olmaması da çok sorun değil. Bizim 
merkezimizden bir arkadaş diyorsa “ben senin tarzının kurbanı 
olacağıma, kendi bireysel tarzımın kurbanı olurum” bu anlayış 
olarak başlı başına bir denge zemini zaten. Bu bizim 
yönetimimizde de yaşanıyor. Bu Heval .....’nin anlayışı. Daha 
arkadaşlar soruşturmadan  yeni çıktı ve açıkça şunu söyledi: “Ben 
sizin yanınıza gelmek istemiyordum” Heval ....., heval ...., heval 
..... bizim yanımıza geldiler. Biz buna çok sevindik  ve bunun için 
bir savaşım da verdik, ortak bir yoğunlaşma sağlamak için 
yanımızda kalsınlar istedik, bir yıl gibi bir süreç uzak kaldık. 
Ama ..... arkadaş “ben buraya gelmek istemiyorum” dedi ve iki 
günde arkadaşlar bunu ....... arkadaşa yansıttılar.  

 3. gün ....... arkadaş; “siz arkadaşları bastırıyorsunuz, 
yanınızdan alacağız ve özel kuvvetlerin yanına vereceğiz” dedi. 
Biz bunu kabul etmedik. “Siz yapıya şu mesajı veriyorsunuz; PJA 
meclisinin yanına gittiler, PJA meclisi 3 gün bunlara tahammül 
edemedi ve yanlarından kovdu. Bizim yapı karşısındaki 
prestijimizle oynuyorsunuz, biz bunu kabul etmiyoruz” dedik. 
Somut olması açısından ben bir örnek vermek istiyorum. Bu 
bizim bir hatamızdı, bu noktada, örgüt mantığı konusunda 
özeleştirimi de vereceğim. Arkadaşların uyarılarına rağmen, aşırı 
iyi niyetten, öğrenci ilişki tarzı ya da ahbap-çavuş, kız arkadaş 
ilişki tarzında yaklaşımım oldu. Arkadaşlar soruşturmadan çıkalı 
bir hafta olmamıştı. Biz çok yoğunduk; toplantı vardı. Aynı 
zamanda 8 Mart’a ilişkin bir bildiri yazılması gerekiyordu. Bu 
örneği, örgütsel mantıkla bağlama açısından veriyorum. 8 Mart 
bildirisi yazmak kolay bir çalışma değil. Benim birey olarak 8 
Mart bildirisini o arkadaşlardan yazmalarını istemem doğru bir 
şey değildi. Biz bunu yaptık. Şu anlamda çok önemli; biz bir 
örgütüz, o arkadaşlar daha yeni soruşturmadan çıkmışlar. Biz o 
arkadaşların örgüt anlayışını mahkum ettik. Hatta ...... arkadaş 
açısından ideolojiye, Önderliğe, erkeğe yaklaşımını eleştirdik, 
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mahkum ettik. Daha çıkalı bir hafta olmadan böyle bir şey 
istemek, örgütsel olarak tersti; suçtu. Bizim bunu yapmamamız 
gerekiyordu. Arkadaşlar ne yaptı? Bunu bir biçimde erkeğe 
yansıttılar. Bildiriyi genel basında yazdılar. ...... arkadaş bunu 
düşünebilecek konumdaydı; genel basında ..... arkadaşın 
görmesiyle tartışma oldu. Biz bu konuda sadece şunu söyledik; 
“heval siz aşağı inmişsiniz, onu yazdığınızı ...... arkadaş gördü 
mü?” Bize karşı kullanabilir, diyebilir; “siz niye bu arkadaşlara 
bildiri yazdırıyorsunuz?” Doğal olarak bunu söyleyebilir, çünkü 
yaptığımız şey örgütsel değildi. Benim sorduğum soru sadece 
buydu. Bunun ardasından arkadaşlar tartışmak istediler. 
Tartıştığımızda şu söylendi; “Ben burada kalmak istemiyorum, 
gelmek de istememiştim zaten, çünkü ben eskiden birilerinin 
hatalarının kurbanı oldum.” Birilerinden kastettiği geçmiş 
yönetimdeki arkadaşlardı. İstemeden o tarza dahil olmuş, o 
yüzden soruşturmaya girmiş, bir sürü süreç yaşamış, fakat şimdi 
ondan çıkmak istiyormuş. Bizi bir örgüt olarak görmüyor, sınır 
koyuyor. Sen bana her şeyi söyleme, diyor. Benim söylediğim de; 
“arkadaşlar sizi gördü mü, görmedi mi?” Örgütsel olmadığı için, 
bunun bize karşı, örgüte karşı kullanılmasının kaygısını duydum. 
Biz bunu açtık, mantığın yanlış ve ters olduğunu, bu konuda 
tartışmak istediğimizi de belirttik. Fakat ortamı olmadığı için 
tartışamadık. Benzer bir anlayış merkezden bir arkadaş şahsında 
da yaşandı. ...... ve ...... arkadaşların, parti meclisindeki arkadaşın 
ve Konsey’deki erkek arkadaşın tarzını kabul etmiyor. Dört 
dörtlük hiç kimsenin kabul edilmemesi gerekir, bu bir savaşı 
durdurmak olur. Ama bunun yerine kendi bireysel tarzını da esas 
alma da olmamalıdır. Buradan anlaşılan, bir örgüt yaratma, bir 
sorun varsa bununla ortak kavga edelim mantığı yok. Bu biraz da 
ezilen kesimlerin mantığıdır.  

PJA koordinasyonunun kendi içinde örgüt olamamasının altında 
yatan, kadının klasik özellikleridir. 3. Kadın Kongesi’nde bunları 
mahkum ettik. Bu yanılgıyı herkes bir düzeyde yaşadı. Fakat, 
platformlar sürecinde erkeğe en çok zemin veren, bizim ayrı 
duruşumuzdu. Sadece yapımızın duruşu değil, platformlarda 
bizim meclisimizin duruşu da zemin sundu. Radikal bir tutum 
sahibi olmama, yeterince yoğunlaşmama veya hala belli kaygıları 
aşmama bunda etkili oldu. Bu konuda yapıyla karşı karşıya kalma 
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gibi, her birisi farklı kaygılardı. Toplam duruş olarak bizim 
duruşumuz da bir bütün çok radikal olmadığı için, aradaki farklar 
çok açık ortaya çıktığı için bir zemin sunuldu.  

Örgüt olmak gerçekten kolay bir olay değil, biz bunu çok ciddi 
anlamak zorundayız. Belli yönleriyle kapalılık eleştirilerine ben 
katılıyorum. Merkezileşmeyi sadece 41 arkadaş şahsında 
almıyorum, merkezileşme öyle olmaz. Eğer öyle olsaydı, Başkan 
binlerce kadro eğitmezdi. İşin başından beri 15-20 kişiyi eğitirdi, 
her yıl 10 kişi daha gönderirdi. Biz merkezileşmenin farklı farklı 
boyutlarını tartışmak zorundayız. Hepsini birden ele alıp 
değerlendirmek zorundayız. Ben burada 3. Kongre’nin 
eleştirilmesini, tartışılmasını doğru bulmuyorum. Bu Konferans 
onun platformu değil. Kongre ortamında değerlendirilebilir. 
Neden doğru düzgün bir listeyi yapıya sunamadık? Biz bir 
divandık ama günün yirmi dört saati birbirimizle kavgalı 
durumdaydık. Bunun elbette sınıf boyutu, kişilik karakterinin 
çatışması var. Fakat ne kadar örgütlü bir durumu ortaya çıkardı? 
O anlamda bir kavga olsaydı, yansıması daha güçlü olurdu. Biz o 
kongreyi nasıl bir divan olarak yürüttük, ben çok iyi biliyorum. 
Hepsinin altında yatan nedir? Bireysellikten kaynaklı, muhatap 
alınıp alınmama, ilgili olup olmama, değer verilip verilmeme 
kaygılarının yanında, süreç de bunu derinleştiriyordu. Her 
birimizde erkeğin derinleştirdiği kompleksler vardı. Bizde o 
kompleks, parçalı ruh hali zaten vardı; bir de erkek bunu 
derinleştiriyordu. Örneğin bazı arkadaşları dışında bırakıyordu. 
Arkadaşlar bunu objektif-bilimsel bir çözümlemeye tabi tutarak; 
bu bir sistemdir, erkek karakterdir, beni bu yüzden dışarıda 
bırakıyor, diyeceğine kendi yönetimiyle bağlantılandırıyordu. 
Sonuçta korkunç bir güvensizlik ortaya çıkıyordu. Mesela .... 
arkadaşın belirttiği nokta eğer örgüt olma kaygısıyla söyleniyorsa, 
o anlayış, bazılarına şöyle bir yaklaşım, bazılarına böyle bir 
yaklaşım mantığı örgütü parçalanmaya götürür. Aynı şeyi ....... 
arkadaş, soruşturmadan çıktıktan sonra, iki-üç hafta bizimle 
tartıştı. Kongrede bazılarına ayrıcalık yaptığımızı, üç arkadaşı 
ayrı ele aldığımızı, kendisiyle diğer arkadaşı farklı ele aldığımızı 
söyledi. Ona; “heval, sizi farklı ele almak zorundayız. Senin 
duruşun ideolojik bir duruş, sen bu ideolojiye farklı bir ideolojiyi 
dayatıyorsun ve bunu bilinçsiz yapmıyorsun. Kongre seni bu 
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noktada mahkum etti” dedik. Soruşturma çıkışında da defalarca 
tartıştık ve ...... arkadaş da buna katılıyordu. Ondaki katılım 
mantığını; bu hareketi yıllarca biz yürüttük, niye bizim damgamız 
değil, şeklinde yorumluyorum, ben böyle anlıyorum. Bu noktada 
biz kongrenin aldığı kararları tartışmaya koyamayız. Bu doğru 
değil. Ancak bir sonraki kongrede tartışmaya konulabilir. Biz 
üzerinde yürüyeceğimiz yolu iyice bozuyoruz, merdivenleri bütün 
şeyleri de kaldırıyoruz ve ‘haydi yükseğe çık’ diyoruz. Olmaz ki 
böyle. Parti kongresini bu şekilde ele alış, hiçbir harekette yoktur. 
Orada 350’ye yakın bir kadın iradesi vardı ve ...... arkadaşı neden 
mahkum ettiğini çok iyi biliyor. Ben bunu ....... arkadaşla 
tartışmaya girersem, örgüt örgüt olmaz. Neden şu kişiyi merkeze 
seçtik, dersem olmaz. Kaldı ki Parti Önderliği’nin yaklaşımında 
insanları görevlendirirken, meclise alırken hiçbir zaman tek bir 
ölçüt yoktur.  

Azime’nin durumunu biz o zaman bir bütün olmasa da, belli 
yönleriyle biliyorduk. Bu konuda Avrupa pratiği 
değerlendirildiğinde, Avrupa örgütüyle bağlantılarını kuracağız. 
Yine Melsa’yı belli boyutlarıyla biz de biliyorduk. Bu da belki bir 
özeleştiridir. Melsa televizyondan alındığında, arkadaşlar genel 
eğitime aldıklarını, eğitim gördükten sonra kadın faaliyetlerine 
vereceklerini söylediler. ..... arkadaş geldikten sonra Melsa’yı dil 
kursuna gönderdiklerini öğrendik. Biz de bazı şeyleri sonradan 
öğreniyoruz ve sorun bu da değil. Sorun; bizim örgüt anlayışımız, 
bizim örgütsel ilkelere yaklaşımımızdadır. Platformlardan sonra, 
platformlarda eleştiren bir grup arkadaş, gidip o arkadaşlardan 
özür dilediler. Şimdi biz nasıl örgüt olacağız? “Heval kusura 
bakmayın, siz bizim yeni yönetimimizsiniz, biz sizi bekliyoruz, 
moralinizi bozmayın” bir kısım gidip bunu söyledi. Bu 
yaklaşımın ne anlama geldiğini Parti Önderliği Zeki’ye karşı 
yaklaşımda çözümlemişti. Bizin yönetimimizdeki bir arkadaş, 
platformlarda en radikal eleştirileri kendisi yaptı, şimdi bilmem 
nerede görev almış. Arkadaşlar bir noktayı belirttiler, doğru, biz 
bundan sonra görevlendirme ölçüsü koyacağız. Bir kişi, bu 
yönetim ilkesizdir, diyorsa, o kişi bizim yönetimimiz olamaz, en 
azından biz yönetimde yönetim oldukça, bizimle iş yapamaz. 
Eğer örgüt bu yönetimi görevlendirmişse, böyle diyen bir tabur 
komutanı bizimle iş yapamaz. Ya o ilkesizdir netleşecek, ya da 
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ben ilkesizim netleşeceğim. Yoksa ben iş yapamam. Bu noktada 
ölçü elbette olmalıdır. Bu ikiyüzlülükle örgüt nasıl yaratılacak? 

Örgüt olmak, öncelikle örgütlü bir duygu gücü gerektiriyor. 
Erkek egemenliği karşısında ne hissediliyor, tarzımız niye ortak 
gelişmiyor. Şu anda beş merkeziz, objektif olarak temel 
noktalarda bir ayrışma yok. Arkadaşlar en çok bunu gözetmeye 
çalışıyor. Mümkün olduğunca veya tehlike hissedildiğinde hemen 
bir durma, kendini sorgulama yaşanıyor. Halk Hareketi 
merkezinde yaşanan belli sorunlardan sonra, egemenlikli 
yaklaşım karşısında bir tavra gidildi. Ortak tartışmalarla ...... 
arkadaş görevlendirildi. Bizim meclisteki arkadaşımız bir bölük 
komutanının altında görevlendirildi. Böylesi bir yaklaşım 
karşısında arkadaşı oradan çekeceğimizi, meclisimizin böyle 
değerlendirilemeyeceğini, belirttik. Bu noktada ortak bir tavır 
alındı. Arkadaşlar kalıp çalışmaya başladılar. On gün geçmedi ..... 
arkadaş, ...... arkadaşın istifasını sundu. Sorun nedir? ..... arkadaş 
eleştirmiş, değerlendirmiş, tavır koymuş. Objektif de olmayabilir, 
elbette bir politik yaklaşım var. Bu örgütün içerisinde kimse 
kimseye politikasız yaklaşamaz. Bunun üzerine .... arkadaş istifa 
etmiş. Daha oniki gün gün önce, bu yaklaşımla savaşıldı, bir 
mücadele kararı alındı, önüne çıkan ilk engelle istifa ediliyor. 
Biraz önce belirttiğim gibi; bu dağ olmasaydı ben çok iyi yürür, 
iyi bir gerilla olurdum. Bunu dersen zaten biter. Dağ, dağ olarak 
kalır, ama sen iyi bir gerilla olamazsın. Önüne çıkan kapıyı 
zorlayıp, açacaksın, o geçitten geçeceksin. Oraya geliyor kapı var, 
sağına dönüyor duvar var. Sen de bir merdiven koy, bir engel 
koy, ona göre bir çözüm bul. Bazı arkadaşlar tekmilleri tahrike 
dönük; ‘şu sorun var ne yapalım?’ Sorun varsa sen o yüzden 
varsın. Sorun çıkacak, sen de çözeceksin.  

Bir örnek vermek istiyorum; bir arkadaş gelmişti, niye geldiğini 
sorduğumuzda, ziyarete geldiğini söylüyor. Çalışmalar çok yoğun 
olduğu halde tartışmak zorunda kalıyoruz. Eğer bu yapılmazsa, 
yönetimin ilgi göstermediğini söylüyor. İlgi nedir? Eğer bir işin 
esasından kopup, tali bir şeye ilgi yoğunlaştırılıyorsa, arkadaşların 
bunu eleştirmesi gerekir. ..... arkadaşın dediği gibi, bazı şeyler 
suçtur. Tamamen seni örgütsüzlüğe çeken yaklaşımlar oluyor. 
Geçen yıl bir yanımızda kalan bir takım vardı, buradan 
geçtiklerinde onlara gülümsememişiz, ...... arkadaş  Avrupa’ya 
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gidecekmiş onlara somurtmuş, ...... arkadaşı kaç aydır 
görmemişiz, bize gülümsememiş. Biz de 15-20 gündür mangada 
kongre belgeleriyle uğraşıyoruz.Bir olay karşısında, benim 
gösterdiğim refleksle, diğer arkadaşın gösterdiği aynı olmuyor. 
Geçen gün Kandil’den 3-4 torba geldi. Raporların geldiğini 
düşündük ama içinde bir tane örgütsel not yoktu. Bunu, örgütten 
zaman çalma şekliyle çözümledik. Bu notları yazan bir arkadaş, 
Askeri Karargah’ın en temel çalışmasındadır. Bir kitap 
çalışmasında yer alıyor. 10 tane not yazmış. Sadece bir arkadaşa 
3-4 tane not yazmış. Bu şekilde 20 saat partiden çalmış. 
Babasının evinde öyle yapamaz. Köydeyse ya tarlaya gider, ya 
çobanlık yapar, ya da süt sağar. Ona o kadar zaman vermezler. Bu 
yaklaşımlarımızla örgüt olunmaz. Yönetimimiz bu notları yapıya 
veriyor, yapı da niye götürüyorum demiyor. Bu notlaşmaları 
eleştiriyoruz. Bu konuda karar çıkarın, deniliyor. Bu, kararla 
olmuyor. Aynı tavrı koymak gerekiyor. Neden temel bir 
çalışmada, zamanın 20 saati bunları hazırlamaya veriliyor? Aynı 
yaklaşım ve tavır yok. Bazı şeyler kararla ve yasaklamayla 
olmuyor. Yasaklar ve ilkeler de önemli, fakat sadece onunla 
olmuyor.  

Denge konusu dile getirildi. Eğer küçük burjuva ya da bir köylü 
yaklaşımla uzlaşılırsa denge olur. Azime noktası Avrupa 
gündeminde açılacak. Sorun onu seçip seçmeme değil. Melsa 
gitmeyebilirdi. Biz bunu tartışacağız. Bir insan neden bizden 
kaçtı? Azime neden gitti? Azime’nin kişiliğini çözümleyip, bir 
broşür halinde bütün kadın yapısına dağıtmamız lazım. Öyle bir 
ihtiyaç var. Azime kişiliği neydi? O kişiliği çözümleyip, bilince 
çıkardıktan sonra aynı hata bir daha yapılmaz. Ama mevcut 
durumda, Azime olayı gibi yüz tane daha hata yapmaya açığız. 
Bu konuda doğru yaklaşmak ve ortaya koymak durumundayız. 
Biz mevcut konumuyla bir komplo olsun, yüz tane Azime oluruz. 
Şu anda ona açık bir potansiyel konumundayız. Azime bir PJA 
merkeziydi. İlişki tarzı neydi? Azime’ye karşı yaklaşımlar neydi? 
Sorun 3. Kongre’de Azime’yle kurulan denge değil. Azime 
seçildiyse bir denge var anlamına gelmiyor. Biz Azime’yi ele 
alırken 39. sıradaydı, sonlara doğruydu, fakat sorun o değildi. 
Doğru, biz o listeye koymasaydık, Azime 3. Kongrede 
seçilmeyebilirdi, o ayrı bir konu. O zamanki örgütsel hassasiyetle 
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bağlantısı vardı. Bu insan Parti Meclisi’ndeydi. Bu konuda 
arkadaşlara o kadar uyarı yaptık; o insan mutlaka çalışmalara 
katılsın, dedik. Zeki gitmişti, merkezden bir çoğunun durumu 
sallantıdaydı. Parti meclisinden bir kadının kaçması, partiye 
birçok şeyi getirirdi. Salt bir PJA boyutuyla değil. Bir veriden 
yola çıkarak, denge kurup kurmamak olmaz. 3. Kongre’den sonra 
şu söylenildi; ‘bu kongrede küçük burjuva anlayış mahkum 
edilmişti, ama seçilen yönetim yine küçük burjuvadır.’ Olan yapı 
budur; küçük burjuva, köylü, Büyük Güney, Küçük Güney. Sanki 
proleter kişilik oluşmuş da onu koyacağız. O oluşsaydı, zaten 
merkeze gerek kalmazdı. Bu noktalara getirmemek gerekiyor.  

Soruşturmadan çıkan arkadaşlar sadece on gün içinde 
gördükleri birkaç arkadaşın duruşuyla, bu yapıyı değerlendirdiler. 
Onlara sabırlı olmaları ve izlemeleri gerektiğini söyledik. Bir 
ortamda salt birkaç yaklaşımla bir sonuca gidilmemeli. 
Arkadaşlar daha radikal eleştirmeli. Denge var deniliyor, ama bu 
denge neyle besleniyor, neyin üzerinden gelişiyor. Hiç kimse 
bunu koymuyor. Neden ...... arkadaş okuldaki yönetimi 
eleştirmedi? Arkadaşların özeleştiri platformu olacak, ama bir 
yönetim tarzı var. Burada neden konulmuyor? Bizim erkekle 
kurduğumuz bir denge var, hangi arkadaş tahlil ediyor. Niye 
çözümlemiyoruz. Çünkü yoğunlaşma zayıf. Tabi ki bu yaklaşım 
dengeyi yaratır. Ben çözümleme, tahlil yapılmasın anlamında 
söylemiyorum. Tam tersi, söylemle yaklaşım arasında bir uçurum 
var. Hem bu kadar şeyi koymak, hem bunun altını doldurmamak, 
hem de radikal karşı koymamak doğru değil. Biraz birey kendi 
kendisiyle çelişiyor. Biz de bunun tartışılmasını istiyoruz. 
Arkadaşlar kendi aralarındaki tartışmaları burada da koysunlar. 
Ben bu ilişki tarzını kendimden de biliyorum. Ben de yapı içinde 
kaldım. Tanık olduğum tartışmalar da var. Merkezdeki bir 
arkadaşı kendi aralarında yorumladıkları kadar, burada 
tartışmıyorlar. Hala devam eden ve samimi olmayan yaklaşımlar 
var. Zorlayan yan budur.  

Uzun bir süre biz meclis olarak tartışmadık. Tartışmalarımız 2. 
Meclis toplantısından sonra doğru dürüst gelişmedi. ..... arkadaş 
teknik kalma sorununu koydu. Biz uzun bir süre tekmil sistemini 
oturtamadık. Burada bulunan bütün yönetimlerle haftada bir gün 
bir araya gelip, ortak bir tekmil sistemini geliştirmek istedik. 



  

234  
 

 

Ancak teknik kaldı. Biz onu geliştirirken, erkeğin parçalı 
dayatmalarına karşı, ancak böyle ortak toplantılarımızla bir tedbir 
alabiliriz, diye düşündük. Diğer merkezlerle hiç ilişkimizin 
olmadığına  katılmıyorum. Oldu, fakat ortak bir ruhu yaratacak 
derecede yeterli olmadı. Bir sürekliliği arzetmedi, zaman zaman 
çıkan bir olaya göre oldu. Örgütlü olmak açısından, parçalılığı 
aşma noktasında bizim çok yoğun tartışmaya ihtiyacımız var. 
Ama biz haftalık tekmili bile teknik olmaktan çıkaramadık. 
Örneğin iki aydır bu karargahtaki arkadaşlarda  eleştirdiğim 
yönleri, burada platformda söyleyeceğim. Bunlar bizi zorluyor. 
Bireyin kendini örgütlü kılmak gibi bir sorunu var.  

Biz belli bir rotaya girmiş olabiliriz, bir doğrultu olabilir, bazı 
noktalarda köklerimiz sağlam, ona inanmıyorum Önderliğin 
gücünden kaynaklı, bu zeminin gücünden kaynaklı. Yine bir ara 
süreç duraksama ve geriye gitme yaşanabilir. Bu anlamıyla dar 
ele alıyoruz. Geçen gün Parti Merkez Okulu’nda kadın dersinde 
bir arkadaş; “PJA tasfiyeciliğe zemin olmamak için hangi 
tedbirleri alıyor, hangi garantiyi veriyor” dedi. Hiçbir garanti 
vermediğimizi söyledim. ..... arkadaş, 24 saat de çalışsam, bu iş 
kurumsallaşmadan olmaz, dedi. Biz kurumlaşmadan yapamayız. 
Hep ne tedbir alacağız, garantimiz ne olacak, nasıl yapacağız, 
şunun riski var. Bunlar var fakat biraz da çözümleyerek, bu 
zemini ortadan kaldırmak önemli. Bizim mevcut zeminimiz 
kaldığı sürece, özellikle kadın için söylüyorum, biz parçalanmaya 
da, liberalleşmeye de, denge yaratmaya da açık oluruz. Önemli 
olan bunları mahkum etmektir. Hala duruşta kaygılı, güvensiz 
yaklaşımlar var. Kadın duygu ve düşünce olarak bir 
parçalanmışlığı yaşıyor. Bir çok güvenli oluyor, bir çok güvensiz. 
Bir arkadaşın yanından geçerken, görmeden geçiyorsun, selam 
vermemişsin. Hemen ona tepkili olduğunu düşünüyor. 

3. Kadın Kongre’sinden sonra örgüt olmayı dayattığımızda, 
herkes bize sorunlarını anlatmaya başladı. Tüm sorunların 
çözümü örgüt olmaktan geçiyor. Bir sığınağı yıkıyoruz, bir başka 
sığınak oluşuyor. Bizim şu anki geldiğimiz nokta sığınaksızlıktır 
ve bu Konferans buna son noktayı koyacak. Örgüt olacak mıyız, 
olmayacak mıyız? Özgürlüğü seçecek miyiz, seçmeyecek miyiz? 
İki yol var önümüzde; birisi Azime, Saadet, Melsa’nın gittiği 
yoldur. TV’deki Hevidar kaçtığında Parti Önderliği; “İki yolunuz 
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var; biri Hevidar’ın yolu, diğeri Zilan’ın yolu. Tercih de size 
kalmış. Artık ben size acımayacağım, sizi acımasız bir savaşın 
içine koyacağım, acımayacağım. Siz hangi yolu seçerseniz” dedi. 
Şimdi  bizim açımızdan bu çok yakıcıdır. Bazı bireyler ortamda 
potansiyel Azime durumundalar. O yüzden Azime’yi çözmek 
gerekiyor. Şu an gitmiş, evlenmiş, sorun o değil. Bizim de bu 
zeminde olup da onunla evlendiğimiz bencilliklerimiz, 
duygularımız var. Sorun o tür evlilikler değil sadece. Ne kadar 
gerçek evlilikleri tercih ediyoruz, onları başarıyoruz? Bunlar çok 
önemli. Bu yüzden bir tercih noktasındayız. Örgütü tercih etmek 
gerçekten çok zor. Açık olmak gerekecekse, ben en azından 
7.Kongre sonrası yaşadıklarımdan biliyorum. Çok zor, insanı 
bozan şeytan gibi bir şey, “bırak bunu kolayı seç,” diyor. O şey 
her zaman senin içinde bir dürtü olarak seni zorluyor. Çünkü biz 
kolayı seçmeye alışmışız. Parti Önderliği; “köleliğin tembelliği” 
diyordu. Özellikle düşünce olarak çok tembeliz. ...... arkadaşın 
belirttiği gibi, o kadar merkezi arkadaşımız var ve hiçbir panel’e 
katılmamış, bir yazı bile yazmamışlar. Sorun salt merkez de değil, 
kadrolarımızın yıllarca o kadar birikimi var. Bir yazı yazması 
istenilse, Parti Önderliği’nin belirttiği gibi; “beni ölüme gönder 
ama eğitime koyma” bizde hala o duruş var. Başkan’a karşı hala 
direnişteyiz.  

Çözmemiz gereken önemli bir konu da; Önderlik yakalandıktan 
sonra  Önderliğ’e karşı bir tepkiyi yaşadık. Şimdi nasıl Önderliğ’e 
karşı tepki duyulduğu sorulacak. Bence bu yaşanıldı. Neyin 
tepkisiydi; neden bu kadar zor bir savaşıma konulduğumuzun 
tepkisiydi. “Bizim buna gücümüz yok. Erkek egemenlikli sistem 
nerede, biz neredeyiz, onu yıkmak nerede,” yaşadığımız tepki 
buydu. Bunu itiraf etmemiz gerekiyor. Farklı farklı söylemlerle 
bu tepki kendini ortaya koydu, ama özünde yatan buydu. Bu 
erkek değişmez, tahrik olmuş, tepkilenmiş yaklaşımlarının hepsi 
gidip oraya dayanıyor. Parti Önderliğ’i diyor; “sizin hala yüzde 
elliniz o yaşamdan koparıp partiye getirdiğim için bana tepkili.” 
Bizim konumumuz 99’dan sonra erkekten bir kopuşu yarattı. 
Başkan, aldığı bir tedbirle bu kopuşu getirdi. Başkan erkeği de, 
bizi de bir düzeye getirdi. Bizim için artık geriye dönüş yok. 
Geriye dönüş bizi Azime’nin gittiği yere götürürdü. Önüne 
bakıyor, çok zorlu bir politika ve yaşam,kalacak gücü de 
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kendinde görmüyor. Biz niye bu yola girdik? Kim bizi bu yola 
koydu? Eğer  tepki olmasa örgütü geliştirirsin, özgürlük adımı 
atarsın. Niye yerinde sayıyorsun? Onunla bağlantılı, niyetleri ve 
istemleri çok tartışmaya gerek yok. Niyetlerden bağımsız tepki 
vardı. En kritik  anda istifa etmenin anlamı neydi? 7. 
Kongre’deyken istifa etmedi, bir ay sonra ben istifa ediyorum 
dedi. İstifa etmek için, on defa  rapor yazıyor. Aynı ruh hali, o 
anda istifa etmiyor, fakat ondan sonda on defa ediyor. Niye 
istifayı seçiyor? Bakıyor yol zor. Gerçekten günlerce o gerçeğin 
karşısında ürküyordum. Nasıl böyle bir şeyi seçtik diyordum. Biz 
şu anda aynı noktadayız. Yürüyecek miyiz, yürümeyecek miyiz? 
Yeni arkadaşlar açısından bir şey söylemiyorum, fakat 3-4 yıl 
partide kalan bir birey için, dengeyle izah edilecek bir durum 
değil. Biz örgüt olalım, daha sonra herkesin duruşunu örgüt ve 
özgürlük çizgisine çekelim, bunun mücadelesini her boyutta 
verelim. Bundan sonra bireyler bu yol yürüyüşünde, kendilerini 
sorumlu kılsın. Tüm bunlar bir tercih meselesi. Ben özgürlüğü 
tercih ediyorsam,  duruşum örgütlü olur, ama  orta yolu tercih 
ediyorsam -ki bir çoğumuzun duruşu ortada kalmış bir duruştur- o 
zaman farklı. Yönetimdeki sıradanlıkta orta yolcu duruştan 
kaynaklanıyor. Yönetim kurumuna belli bir süre hepimiz emanet 
bir eşyaymış gibi yaklaştık. Bir yere kadar emanet almışız da, bir 
yerden sonra sanki devredeceğiz. Herkes aynı düzeyde yaşamadı, 
ama önemli bir kesimde yaşandı. Bu, ortada kalmaktan kaynaklı. 
Ben bu partinin merkezi olacak mıyım, olmayacak mıyım? 
Bireysel  kaygı, hiç de önemli değil. Bugün partinin en üst  
düzeyde yöneticisi olursun, yarın bir asker. Parti Önderliğ’i 
“PKK’nin kendisi büyüklüktür, PKK’de kendine büyüklük 
aramana gerek yok, bu partinin, ideolojinin, amacın kendisi 
büyüktür”diyor. “Acaba kullanılıyor muyum, yarın benim yerime 
başka bir arkadaş gelecek mi?”  Biz de bunu hissettik, yaşadık. 
Özellikle erkeğe karşı çok yaşadık. Erkekten kaynaklı değildi, 
erkek yaklaşımında, yönetiminde belli dengeler vardı, kaynağını 
burdan alıyordu.  Biz bunu platformlar sürecinde çok iyi gördük. 
Bir konuşma bir ortama yön vermez, ama bize yön veriyor, çünkü 
bizim örgütlü gücümüz yok. Yapımız örgütlü değil. Bir yargıyı 
hemen önyargıya çeviriyorlar. Öyle bir tehlike de var. Sonradan 
yoğunlaştığımda, yoğun olarak bireysel kaygı yaşıyorum. Ben 
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kendi kararım ve irademle kaldım, eğer kalıyorsam bu, yapıya ait 
bir karardır. Duruşumu tartışmak yapının en doğal hakkıdır. 
Beğenir ya da beğenmez. Görev alır almaz bunun kaygısını 
yaşamak, bireysel kaygımla bağlantılıdır. ‘Ben ne olacağım 
kaygısı’ yönetimde yaşanmıştır. Yapıda mahkum ettiğimizin, biz 
de yaşanmasıdır. Eğer ben ideolojiye güveniyorsam, bu 
ideolojinin gittiği yerde bana güven verir, partiye güveniyorsam 
gittiği yol bana güven verir. Partiden daha üstün bir güven 
arayışına gerek duymam. Başkanın şu belirlemesi çok anlamlı; 
“PKK’nin kendisi büyüktür, başka büyüklüğe gerek yok.” Kaldı 
ki, bizim ne kadar meclis olduğumuzda tartışılır. Bunu yapılanları 
hiçleştirme anlamından söylemiyorum. Parti Önderliği’nin 
ölçülerine göre değerlendirdiğimizde, anlamının ne olduğunu, 
hepimiz biliyoruz. Bir arkadaş bunları görüyorsa, salt söylemde 
“ben bunların içinde kendimi görüyorum”demekten ziyade, 
kendimizi bütünlüklü ve objektif değerlendirmeliyiz. Bizim örgüt 
olmamızı engelleyen faktörleri, doğru tespit etmemiz lazım. 
Tekrar belirtiyorum, örgüt olmanın çok zor olduğunu görmek 
gerekir.  Örgüt olayı basit bir şey değildir. Merkezimiz üste 
kalıyor, halkla ilgili değil. Panelde bir arkadaş “halk sizi 
anlamıyor” diyor, bunun kendisi bir kopukluk, örgütsüzlüktür. 
Biz bu örgütlülüğün kapsamını görmeliyiz. Sadece yönetim değil, 
ama herşey yönetimden başlıyor, çünkü çekirdek yönetimdir. Biz 
hala bunun ciddiyetini anlamamış değiliz. Yine, örgütçülük 
kişilikte başlar. Kendimizi gerekçelerle izah edemeyiz. 
Yönetimdeki dengeyi, bireylerin gidişi ile izah edemem.  Meclis 
açısından denge, potansiyel tehlikedir. Mevcut biçimiyle kabul 
edersek, bu dengeye girer ve çok köklü bir dengeyi de yaratır. 
Yapı da ona karşı bir duruş sergilemezse, bu büyük bir tehlikedir. 
3. Kadın Kongresi’nde işin muhatapları hazır değildi, merkez 
düzeyinde vardı, ama en üst düzeyde yoktu. Bunun yarattığı 
zorluklar elbetteki oldu. O zamanki bileşim açısından belli 
kaygılar yok muydu, vardı. Ama bu her şeye rağmen, kendi 
irademizi tartıştırma anlamına gelmemeli. Bu noktada bazı 
ölçülere dikkat etmek gerekiyor. Niyet ne olursa olsun “şuna 
şöyle, buna böyle oldu” demek bizi tehlikeye götürür. Her 
birimizin sınıfsal ve kişilik gerçekliği var ve bunlar 
bulunduğumuz ortamlara da yansıyor. Bazen bu özelliklerimizden 
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kaynaklı,örgüt işleri ikinci plana gelebiliyor. Farkında olmadan, 
kendindeki bir alışkanlığı yenmediğin için böylesi bir pratik 
yaşanıyor. Ama gerçek örgüt adamı, kendi sınıfsal alışkanlıklarını 
aşmak zorunda olduğunun bilincindedir. Planlı ve sistemli 
çalışmamak, örgütün çalışmasını erteler ya da ikinci plana bırakır. 
Bunları komple çözmezsek, örgütlülük gelişmez. Örgüt; özgürlük 
bilincidir,  bu bilinci yaşamsallaştırmaktır. İrade gücünü kazanan 
yapı, örgütün teminatıdır. Kadın örgütlenmesinde, iradesi kırılmış 
veya kendi iradesini teslim etmiş  yapı gerçekliği, her zaman için 
potansiyel bir tehlikedir. Bu zeminde de birisi bina kurar, birisi 
cami, birisi kilise kurar fark etmez, sonuçta bir zemin olur ve bu 
zemin onu sonuna kadar yaşatır. Önemli olan o zeminin 
oluşmasına izin vermemektir. Zemin derken, salt yapıyı kast 
etmiyorum, anlayış boyutu ile koyuyorum. Duygudaki parçalılık 
ya da iradesizliğimizden dolayı, bizde büyük bir zemin var. Bu 
zemini ortadan kaldırmak için temel tedbirimiz; varolan  denge 
kaygısını ortadan kaldırmaktır. Eğer duruşumuzla örgüt karşıtı 
duruşu beslersek, doğallığında bizde bir denge kurmuş oluruz. 
Bazen, “heval niye böyle yapıyorsun” diyoruz, arkadaşın cevabı; 
“sen de öyle yapıyorsun” oluyor. Bu düşüncenin olduğu yerde de, 
örgüt kalmaz. “Heval bu duruşunu düzelt” diyoruz, “önce sen 
düzelt diyor”. Bunun kendisi bir dengedir. “Şunu yapma” 
diyorsun, o da, “falankes niye böyle yapıyor” diyor. Burada 
herşey bitiyor. Öncülük önemli. Şu mantık bizde gelişmiyor; 
“burada Konseyde olsa, merkezde olsa, ben de yaşamda bir 
öncülük rolü üstleneceğim” demiyoruz. Doğru bildiğini 
yapmaktır. İdeolojiyi bilince çıkarttığın kadar yap, o zaman, 
yaşamdaki  öncülük rolünü oynamış olursun. Sen bir doğruyu 
ortaya çıkarırsın, bu doğru yaşamı sürükler götürür. Doğruysan 
senden yana götürür. Yanlış olan düzey Konsey de olsa, meclis de 
olsa, -yani ben bunları, meclis mekanizmasını yadsımak 
anlamında söylemiyorum- en üst düzey bile olsa, doğrunun 
temsilcisi kazanır. Bazı doğruları yaşamda göstermek gerekiyor. 
Bizim yönetimimizde; yaşamda öncü olma çok zayıf. Merkez 
kendisini çalıştırsa, bu yapı da kendini çalıştırır. Merkez öncülük 
yapsa, yapı da yapar. Bu kendimizdeki  denge zeminini 
kurutmakla bağlantılıdır. Parti Önderliğ’i  bizi nasıl yürüttü? 
Kendini çok iyi çalıştırarak. Hepimiz bir birimizin zeminiyiz. 
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Bireysellik ya da bencillik, yine bazı geri duygularımız, 
birbirimizin geriliklerini besliyor. Dengeyi yaratan, gidişatı 
liberalize eden de budur. Bu en başta yönetim sorunudur. Bunları 
en başta yönetim için söylüyorum, sonra kadro ve yapıya 
söylüyorum. Bu sorunu böyle ele alırsak, kaygılı olmaya da gerek 
kalmaz. Bizim yapımız şuna güvenmeli; bir okulda 50 tane, 150 
tane kadro varsa, burada hiçbir yönetim uzlaşmaz. Yapının 
söylem gücü artık olmalı. Salt söyleme anlamında değil. Yapının 
öyle bir duruşu olacak ki; uzlaşma olduğu anda görecek, anında 
tartışacak ve eleştirecek. Bu yok biz de. Arkadaşlar “şu kaygıdan 
dolayı eleştirmedik” diyor, ama zaten o da, zemin eksikliğini 
biliyor ve bu nedenle bu kadar denge oluşturmaya cesaret ediyor. 
Sende de bir eksiklik var, zayıflık var, o da kendi zayıflığını 
görüyor, onunla karşılıklı denge kuruyor. Başka bir yere 
gittiğinde kendisine güveniyor. Cephe ikiye ayrılıyor. Devrim 
cephesi, karşı devrim cephesi. Alttan denetim diye bir olgu var. 
Biz de bu işletilmiyor. Ben özeleştirimde koyacağım, fakat 
bendeki ruh halinden kaynaklı, üstteki denetim mekanizması felç 
oldu. Bu bir suçtur. Özellikle 2. Meclis toplantısına kadar, benim 
kişiliğimden ve duruşumdan kaynaklı, bu örgütteki örgütsel 
mekanizma, denetim anlamında işlemedi. Merkez kendisindeki o 
mekanizmayı kaldırıyor, yapıda ki mekanizma da kalkınca, 
merkez bir yerde, yapı bir yerde kalıyor. Böylesi bir ortamda da, 
herkes kendini yaşar, kimse ideolojiyi, Önderliğ’i, örgütü 
yaşamaz. Arkadaşlar kendilerinde denetim mekanizmasını 
geliştirmeyi önlerine görev olarak koymalılar. Bu, partinin 
işleyişinde var. Altın üstü, üstün altı denetlemesi parti işleyişidir. 
Tüzüksel bir şeydir, ama biz bunu işletmiyoruz. Bu  doğru bie 
şekilde işletilseydi, bu kadar kaygılı olmaya gerek kalmazdı. 
Bizim sorunumuz sadece kongreler veya merkez olma sorunu 
değil. Bu hareketin değil 40 tane, 100 tane meclisi olsun, salt 
merkeze kalırsa bu iş yürümez. Ben bunu kongreden çıktığım ilk 
günden beri söylüyorum. Yine söylüyorum 40 tane değil, 100 
tane meclis seçelim kadro kadro olmazsa, birlikte olmazsak, bu 
merkez bir şey yapamaz, ya altında kalır ezilir, ya da kendi bildiği 
yere götürür. İradeni teslim ediyorsun? İradenin nasıl yaşamsal 
kılındığını niye denetlemiyorsun? Kendini, kaderini teslim 
ediyorsun, ama “bu insan benim kaderimi nereye götürür” diye 
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düşünüp, denetlemiyorsun. Senin kendi haline bıraktığın, 
ilgilenmediğin, kendi kaderindir. Özgürlüğü sahiplenmeme bizde 
çok yoğun yaşanıyor. Bu konuda kaygılar var. Hiç kaygı 
olmamasını da, anlamsız ve tehlikeli buluyorum. Kaygılar dile 
gelmeli, fakat biraz daha altı doldurulmalı, gerçekten ortadan 
kaldırmanın çözüm gücünü ortaya koymamız gerekiyor. 

 
 
HALK HAREKETİ ÇALIŞMALARIMIZ  
 
-BU BÖLÜMDE siyasi faaliyetleri  tartışacağız. Başta merkezi 

örgütlenme, halk hareketi, Avrupa çalışmaları, Ortadoğu, 
Kafkasya, Türkiye yani tüm siyasi çalışmaları tartışacağız. 
Önümüzdeki süreçte, yeni stratejinin uygulanmasında kadının 
rolü perspektifini çıkartacak. Güdemi tartışabiliriz.  

   -BU DÖNEMDE, en önemli çalışmamız halk hareketidir. 
Partinin yeni stratejisi gereği, halk hareketi çalışmasında kadının 
rolü önemlidir. Bu süreçte, rolünü oynayacak olan güçlerden 
birisi de PJA’dır. PJA toplumsal sorunların çözümüne daha fazla 
zemin açmıştır. Bundan dolayı değerlendirilmesi önemlidir. PJA 
bu süreçte kadrolar aracılığıyla, planını hayata geçirirse, halkın 
sorunları ile ilgilenirse, toplumsal sorunların çözümünde rol 
oynayabilir. Halkın eğitiminde, her iki cinsin durumu ve 
gerçekliği PJA tarafından ele alınmalıdır. Şimdiye kadar PJA, 
kitle çalışmalarında teori düzeyini aşmamıştır. Yakından halkın 
sorunları ile ilgilenememiştir. Halkın sorunları ile kadın 
ilgilenmelidir. Halk bunu hissetmelidir. Genelde Kürt halkının 
olduğu her yerde, PJA çalışmaları yürütülmüştür, ama kadının 
çalışma düzeyi değerlendirilmelidir. PJA şimdiye kadar her alana 
eşit düzeyde el atamamış olabilir. Varolan zeminde daha rahat 
çalışmıştır. Zemin olmayan alanlara fazla müdahale etmemiştir. 
Zemin olan yerde çalışmayı oturtmak doğrudur. Ama diğer 
alanlarda da zemin açılmalıdır. Şube açma, kurumlaşmalara 
gitme, zayıf kalmıştır. Faaliyetler dengesiz yürütülmüştür. Her 
alanda kadının düzeyi ile halk hareketini geliştirmelidir. 
Güney’de ve Doğu’da yürütülen çalışmalar oldu, ama Doğu’da 
çalışmalar sıfır düzeydedir. Kürdistan’ın büyük bir parçası 
olmasına rağmen halk halen PJA’yı tanımıyor. MEDYA TV 
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rolünü oynamasa, halkın hiç haberi olmazdı. Oranın durumu, 
halkın durumu biliniyor. Teokratik ve muhafazakar bir sistem 
toplumu izole etmiştir. Siyasi bilinçten uzaktır. O nedenle 
öncüsünü seçmede bilinç ön plana çıkamıyor. Sistemden biraz 
rahatsızlığı olsa da, ona karşı eylem yapmak istese de, seçici olma 
düzeyi gelişmediği için bunu yapamaz. Eski rejim ve şu anki 
rejim arasında tercih konumunda kalmıştır. Şu an, eski rejime 
tapıyor. Toplumun bu ezilme ve parçalamasında kadın da payını 
almıştır. Eğer PJA el atıp değerlendirmezse, ilerde özgürlük 
çalışması önünde bu alan  engel olur. Feodalizmin, gericiliğin 
altında en fazla ezilen kadındır, fakat buna yönelik fazla çalışma 
yürütülmemiştir. Kadında intihar ve uyuşturucu kullanma oranı 
oldukça yüksektir. Kadının arayışı büyük değil. Arayışları basit 
ve sapma düzeyindedir. Bu nedenle kadına el atılmalıdır. Orada 
siyasi partiler var, kadın onlara da katılıyor. Demokratik 
Cumhuriyet ya da Halk Mücahitleri olsun, kadının katılım oranı 
fazla, ama onların hiçbiri kadının toplumsal sorunlarına cevap 
olamamıştır. Bunun yanı sıra bize katılımlar var. Bunu görmemiz 
lazım. Neden arayışları var? Alt düzeyde bir çalışma yürütülüyor. 
Bazı alanlara parti istediği gibi müdahale edememiştir. Önceleri 
savaşa önem verildi, ama diğer alanlara şimdi müdahale 
edilmelidir. Bu rol kadına düşüyor. Sadece elde ki ile yetinme 
anlayışı sorun doğurur. Doğu’da en fazla düşen, İran kadınıdır. 
En fazla düşüşün yaşandığı yerde, en yoğun çalışma 
yürütülmelidir. Ama maalesef, ama güçlü bir müdahale 
yapılmamıştır. Sadece kadın boyutunda değil, genel anlamda da 
yapılmamıştır. Bu nedenle, ne güçlü katılım oluyor, ne de ele 
alacağımız güçlü bir çalışma var. Bundan dolayı, şu an yürütülen 
çalışmaya bakış açısı, eskisi gibi olup basit ele alınıyor. Basit 
bakıldığı için, güçlü bir müdahale yok ve kadro seçiminde 
yüzeysel yaklaşımlar var. Yönetim için gelenlerin ya sağlık 
sorunları vardı, ya yeniydiler, ya da ortamı salt işler kılmak içindi. 
Halkın sorunlarına, beklentilerine cevap olamadılar. Sonuç 
olarakta; itirazlar, gelene göre seçim yapma, parçalar arası seçim 
yapma ortaya çıktı. Kadro seçiminde dikkat edilmiyor. Kadro 
siyasi çalışmayı; bir süre istirahat etme, kendini yaşatma olarak 
görüyor. Ya da en fazla kendisine rahat gelen parçaya gitmeyi 
tercih ediyor. Kadronun İran ve B. Güney çalışmasında kaçışı bu 
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süreçte çok yaşandı. Büyük Güney’in durumu zaten gözler 
önünde. İran’da ise çarşaf var diye bayan arkadaşlar burada fazla 
yer almak istemiyor. Basit bir şey, ama ortaya çıkan bir 
yaklaşımdır. Yönetimdeki arkadaşlarda fazla rolünü oynayamadı. 
Halk hareketi konseyinde ...... arkadaş vardı. ...... arkadaş kısa 
süre sonra çıktı. O nedenle değerlendiremiyorum. Ama ....... 
arkadaş halk hareketi ile ilgilenmedi. Hatta ilgi düzeyinde bile 
rolünü oynayamadı. Çünkü ...... arkadaş parti meclisinde yer 
alıyor. Arkadaşlar öyle yaklaşmalı ki hissedebilmelidir. Halkın 
sorunlarını yakından hissetmeli, pratik çözüm koyabilmeli ve ani 
müdahale yapabilmelidir. Bu kadın boyutunda görülmedi. Genel 
çalışmalarla meşgul oldu. Genel çalışma içinde boğulma oldu. 
Halk ile ilgilenilmediği gibi, çalışmalarda yer alan arkadaşlarla da 
ilgilenilmedi. Dola Koke sınırından çıkılmadı bile. İlgilenme Dola 
Koke ile sınırlı kaldı. Kadro sorunu içinde boğuldular. Doğu ve 
Güney karargahları ayrı kuruldu, birimler oluşturuldu. Bu 
birimlerin içinde D...... unsurunun adı da geçiyor. Bu kaçtı, ama 
bunun gibi yöneticiler çalışmanın başındaydılar. Bunlar örgüt 
adına konuşup kendilerini yaşatıyorlardı. Üst ve alt arkadaşlar 
arasında gidip geliyorlardı. Kadro ne yaşandığından habersizdi. 
Görebildiği kadarıyla karşı duruşu yaşadı, ama bu cılız ve zayıf 
kaldı. Çünkü yönetim ellerindeydi ve yetkiyi de kullanıyorlardı. 
Bundan dolayı üste kolay kolay haber ulaşmıyordu. Bu Doğu 
çalışmasını çok etkiledi. Yönetim düzeyinde bir bayan, bir erkek 
kaçtı. Her ikisi de yönetimdi. Çalışmanın gelişmesinin önünde 
engel teşkil ettiler. Arkadaşlarımız bir gün bile bu karargahlara 
gelmeyi, yakından görmeyi ihtiyaç olarak hissetmediler. ...... 
arkadaşın geliş, gidişi oldu, ama yakından tanıma, hissetme 
olmadı. Tabı ki kaçış olduktan sonra, çalışmaya darbe 
vurulduktan sonra, tüm çalışmalar deşifre oldu ve engellendi. 
Ondan sonra arkadaşlar yaşanan bu soruna cevap olma ihtiyacını 
duymadılar, alternatif koyamadılar. Oradaki yönetim sorunlarına 
ve kadroya cevap olacak düzeyde değildi. Burada bayan 
arkadaşlardan sorumlu olan ....... arkadaştı. Dola Koke dışındaki 
arkadaşlarla yakından ilgilenilmedi. Belki tek tek çağırdılar, 
konuştular, ama eğitimden kaçış, milislere, yeni savaşçılara ders 
vermekten kaçış oldu.  Nedenini soruyorsun “genelin içinden 
çıkıp karargahta yoğunlaşmak istiyoruz” diyorlar. Bunları 
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aktarmada karargahtaki arkadaşların da zayıflığı var ya da 
aktarmışlar ama tam ifade edememişler. Yönetimi  zayıf görme 
var. “Önerimizi yapacağımız yer, genel koordinasyondur” 
sözlerini dile getiriyorlardı. ..... arkadaş halk hareketi 
koordinasyonunda yer alıyordu, fakat fazla bir hakları yoktu. 
Yaşanan sorunlar öyle bir düzeydi ki, herkes kendisine göre 
seçim koyuyordu. Memur, işadamı anlayışı vardı. Nereyi 
yapabilirse,  gönlü nereyi isterse oraya gidip çalışma yapma, 
yorulunca da geri çekilme. Halk içinde iş yapmak için arkadaşın 
güç veren hiçbir perspektifini görmedik. Genel çalışmalarda da 
böyleydi. Sanırım genel karargahta da bu durumlar yaşanmış. 
Halk içinde PJA çalışmaları için, kadrolar iyi seçilmelidir. 
Doğu’da dergi imkanı yok, dağda çıkanlar da hep kadro düzeyine 
yönelik oluyor. Halkın düzeyine inilmelidir. Halk içinde dergiler 
var, kadınlar sorunlarını o dergilere yansıtıyorlar, fakat cevapları 
çok yetersiz. Bunu bile kendileri için yeterli buluyorlar. Eğer biz 
de dergilerimizde kadını yansıtırsak, halkın düzeyine inersek, 
bizimle kendi aralarında bir bağ olduğunu hisseder. Dergi yolu ile 
halkın içine girebilmeliyiz. PJA bünyesinde de, halk hareketi 
kadroları eğitilmelidir, böylece güçlü müdahale edilebilinir. 
Yoksa genelin içinde boğulma oluyor, unutuyor. Halkın içine 
gidiyor, ama halkın sorunlarına kendisini hazırlamadığı için 
halledemiyor. Örneğin; halktan bir kadın, sorununu dile getiriyor, 
arkadaşlar şaşırıyor, uzak olduğu için cevap veremiyor. Kadronun 
zayıflığı halka cevap olmayı engelliyor. Bu nedenle daha güçlü 
hazırlık yapılmalıdır. Ben de bu yönlü özeleştirimi veriyorum.  

    -HALK HAREKETİ  çalışması dönemin öncelikli 
çalışmalarından birisidir. Stratejik önemi de büyüktür. Bu göreve 
göre, kadro eğitimi ve hazırlığının olması gerekiyor. PJA’nın bu 
yönlü ideolojik olarak kitle çalışmalarına öncülük edebilecek ve 
buna gerçekten kendisini yatırabilecek kadroya ihtiyacı vardır. 
PJA olarak, bu çalışmaya kendimizi tam olarak yatırmış değiliz. 
Belki ideolojik olarak net, ama bu perspektife pratik olarak 
girmiş, kendimizi örgütlemiş değiliz. Türkiye ve Ortadoğu 
gündeminde, bazı alt üst oluşlar yaşandı. Güney’deki iktidar 
boşluğunda yaşanan, toplumsal ve sosyal sorunlar var. Bu 
boşlukları öncülük edebilecek kadrolara ihtiyaç var. Bunu teoride 
söylüyoruz, ama pratikte, örgütlemede, eğitimde buna çok fazla 
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girmiş değiliz. Biz, daha önce kitle çalışmalarını ikinci planda ele 
alıyorduk. Belki o anlamda stratejimiz, kitleye göre çok fazla ters 
değildi. Çünkü dönemin temel taktiği askeri çalışmalardı. 
Doğallığında düşünsel ve ideolojik olarak güçlü kadroları dağda 
tutuyorduk. Bu çalışmalara öncülük yapmalarını istiyorduk. 
Fiziksel olarak zorlanan ve diğer sorunları olan arkadaşları kitle 
çalışmalarına gönderiyor, fiziksel anlamda da o arkadaşları idare 
edecek bir konuma sahip olduğu için, öyle düzenliyorduk. Belki 
çok da yanlış değildi, ama şimdi yapılan da onun tersi değil. 
Mevcut stratejimizle çok ters düşüyor. Bu mantığı hala kırmış 
değiliz.  Çalışmaya, dönemin ihtiyaç ve perspektifine göre kadro 
değil de, kadroya göre çalışma ayarlıyoruz. Maxmur ve K. Güney 
çalışmalarında da böyle. Kadroyu nasıl sorun olmaktan 
çıkaracağız? Hem dönemin temel taktiği kitle çalışmalarıdır 
diyoruz, ama aynı zamanda yaptığımız da bunun tam tersi. Bu bir 
çelişki arz ediyor. Özellikle Part .Önderliği’nden sonra, K. 
Güney’de yaşanan çok ciddi bunalımlar vardı. En üst düzeyde, 
iktidarla bağlantılı olarak yaşanan sorunlar vardı. Bunun yanında, 
bizden kopan ya da parti örgütlerine bağlı olan kesimler çok ciddi 
oynamaya başladı. Yine bizim oradan kadro çıkarmamız da, aynı 
döneme denk geldi. Alanı bir bütünen boşaltma durumu 
gerçekleşti. Kadrolar yaşanan sorunlara ne kadar cevap olabiliyor, 
kitlenin yaşadığı bunalım, ideolojik anlamda yaşadığı çelişkilere 
ne kadar güç ve destek olabiliyordu. Topluma ne kadar ayak 
uydurabiliyor, ne kadar yenilik yapabiliyordu vb. bunu çok fazla 
düşünemedik. Sadece boşlukları doldurmak için yaptık. Halk 
hareketi merkezine gönderilen bir grup arkadaş vardı. Deyim 
yerindeyse, bizim kendimizin idare edemediği arkadaşlardı. Biz, 
kendimiz onlara tahammül edemiyorduk. İdeolojik anlamda fazla 
derin olmayan, kadın konusunda net olmayan, ya da belli bir 
birikime sahip olmayan arkadaşlardı. Şimdi bu arkadaşlar kitleye 
nasıl öncülük yapabilirler? Bu ciddi bir sorun. Biz, seviye olarak 
kitleden çok daha düşük düzeydeki arkadaşları gönderiyorduk, 
bunu biz de yaptık. Bizim yaklaşımımız neydi? “Yıllardır bu 
arkadaşlar buradalar, gazi ve hasta arkadaşlar, zaten ayrılmayla 
birlikte büyük bir moral çöküntüsü yaşıyorlar. Biz bu arkadaşı 
gönderelim, kitle belki bunlara moral verir” ve sözde o boşlukları 
doldurma amacıyla gönderiyoruz. Yaklaşımımız buydu. Ama bir 



PJA III .KONFERANS TARTIŞMALARI 
 

 
 

245 
 

yandan da bunun ciddiyetinden bahsediyoruz, kadının 
öncülüğünden bahsediyoruz ve fiiliyatta yaptığımız da  bunun 
tam tersi. Şimdi halk bunları nasıl kabul edecek? Yıllardır Parti 
Önderliği’nin eğittiği bir halktır ve Önderlik bizi kitleye 
gönderdiğinde, halk bizi itiyordu. Kendisini netleştirmeyen, 
ideolojiyle çelişen bir insana, nasıl öncülük rolünü verebilirsin? O 
halkın ayakta durmasının tek nedeni; Parti Önderliği’nin verdiği 
eğitimdir, maneviyattır. Bu boyutuyla zayıflıklarımız çok çıktı. 
Kadronun yaptığı propaganda 1990’ları aşmıyor. Strateji 
değişmiş, Kürdistan ya da kadın sömürgeciliğinden 
bahsediyorsun, ama yaşananlar çok farklı, ihtiyaçlar farklı ve o 
kadın bunların içinde ne kadar kendisini görüyor? Aydınlar 
araştırma yapsın, ama neyi araştıracak? Türkiye’de yaptığın 
propagandayı Güney’de yapamazsın. Oranın sosyal yapısı, inancı 
farklı. Hatta temelde halka yaklaşımın değişmese de,  değişen 
yanlar var. Türkiye’de kültür yasağımız var, ama Irak’ta kısmen 
öyle değil. Türkiye’de dil yasağımız var, ama Irak’ta yok. Biz “dil 
yasağımız var” diye propaganda yapamayız. İstemiyor muyuz? 
Belki çok istiyoruz, ama kapsamımız bu, biz kendimiz yeniliği 
yaşamıyoruz. Yeni strateji denilen şeyin özü nedir, amaçları 
nelerdir? Biz kendimiz net değiliz. Soyut bazı şeyleri; kadın 
özgürlüğü, özgünlüğü, vs diyoruz, ama kendimizi anlamış değiliz. 
Anlamadığımız için de aşamıyoruz. İnsanlara kavratamıyoruz, 
varolan potansiyeli harekete geçiremiyoruz. Halbuki gerçekten 
süreci biraz anlayan, kendisini bu konuda netleştiren insanların 
orada yaratacağı etki, çok daha farklı olabilirdi. En azından 
insanların kendilerini, o mücadelenin içinde görmelerini 
sağlatabilirdi. Maxmur’da yıllardır çalışmalarımız var, belki 
kamp yeri değişiyor, ama insanlar aynı, örgütlediğimiz kitle, öyle 
bir düzeye geldi ki komite düzeyinde iş yapabilecek insanlar 
bulamadık, çıkaramıyoruz. Niye? Daha önce her semtte onlarca 
kadın çalışıyordu. Biz sadece çalıştırma biçiminde yaklaştık. O 
insanlara ideolojik  birikim, ciddi anlamda öncülüğe 
soyunabilecek, kendi kendisini idame edebilecek bir ideolojik 
birikim vermemişiz. Onun için çekici gelmiyoruz, gidiyor. Belki 
eğitim çok veriyoruz, seminer, panel yapıyoruz, ama o insanların 
yaşadıkları çok farklıdır. Onların yaşadıklarını anlama, paylaşma, 
onların anlayabileceği dilde bir şeyler verme çok zayıf kalan 
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yanlarımız. Soyut bazı şeyleri söylüyoruz, insanlar kendilerini 
içinde göremiyor, çok üstte kalıyor ve bu nedenle itici geliyor 
insanlara. Bunları aşmak için; bu alanlara, kendisini yatıran, 
ideolojik birikimi olan, yenilik yapabilen, iddialı insanları 
göndermek gerekiyor. Ayrıca kitleyle yabancılaşma sorunumuz 
var. Mesela sorunlar çıkıyordu, kendim de içindeydim, nasıl 
yapacağımı bilmiyordum. Gerillada alışılagelmiş bir tarzımız var, 
savaşta da eğitimde de kalmıştım, o kadar zorlanmadım. 
Sorunlara nasıl yaklaşacağını bilmiyorsun, çünkü kitleden 
kopuksun. Belki bu halk içinden geldik, ama biz bu halkın 
sorunlarıyla ilgilenemedik. Gerek sosyal yapılanmadan kaynaklı, 
gerekse de devrimin getirdiği sorunlardan kaynaklı olarak, bu işin 
ağırlığı ve ciddiyeti içinde değildik. 

Türkiye çalışmalarında ise, “varolan boşlukları dolduracak olan 
kadındır” diyoruz. Ve rolümüzü oynamazsak bu süreç aleyhimize 
de dönebilir. Sistem yerine oturabilir ve biz dışında kalırız. Ya da 
bu sistemi hangi mantıkla oturtabiliriz, kurumları hangi öze 
oturtabiliriz. Türkiye’de kurumlarda, örgütlenmede ciddi sorunlar 
var, hatta gönderdiğimiz kadrolar o sisteme çarpıyorlar, geri 
tepiyorlar ya da gidip eriyorlar. Çok ciddi bir bağlılık 
gösterilmiyor. Tüm bunlar, bu perspektife  göre 
hazırlanmadığımızı, ciddi eğitim yürütmediğimizi gösteriyor. Bu 
temel sorunumuzdur. Bunu aşabilmek için de, halk hareketi daha 
sistemli, daha ciddi, seçilmiş kadro ile çalışmalı. Mesela 
arkadaşlar o alanlar için kadro istiyor ve deniliyor ki “sen 
bilmiyor musun, bu arkadaşın işi var, göndermiyorum” bu bizim 
merkezimizin tavrıdır, çalışmalara yaklaşımıdır. Bireycilik bu 
kadar gelişmişse, temel çalışmamız dediğimiz çalışmayı nasıl 
güçlendireceğiz? Kadroya göre yer değil de, yere göre kadro 
ayarlamak gerekiyor. 

O arkadaşları da işlevsiz durumdan çıkarmak için, biraz daha 
uzun vadeli eğiteceğiz, hazır hale getireceğiz. Bu yönlü 
eğitimlerin çok daha kapsamlılaşması gerekiyor. PJA merkezinin, 
buna yer vermesi gerekiyor. İdeolojik birikimden tut, yeteneğine 
kadar geliştirmek gerekiyor. Bazıları gidiyor, bağlılar ama 
yetenek yok, alanda yetkin değil, diğerleri de ideolojik anlamda 
belki bizimle çok şey paylaşmıyorlar, bu nedenle farklı bir 
saplantıyı yaşıyor, ama yeteneği var, orada yetenekle konuşuyor, 
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gücü yok işlevsiz kalıyor, gidiyor. Diğer yerler de öyle. 
Avrupa’nın yaşadığı ciddi sorunlar var. Mesela genel anlamda 
düzenlemelerde, burada idare edemediğimiz insanları 
gönderiyoruz. Biz güç getiremediğimiz insanları niye kitle içine 
gönderiyoruz? İdare edemiyorsan dağda bırak, yerinde otursun. 
Niye dönemin taktiğini boşa çıkarsınlar, stratejik önemi özünden 
boşaltsınlar. Bunlar bizim zayıflıklarımızdır. Birey olarak benim 
yaklaşımım da bunu çok fazla aşmadı. O çalışmaya gittim, 
kendime göre bir çalışma alanı olarak görmedim, uzun süre 
bunun bunalımını yaşadım, kendimi katmadım. İstenilen düzeyde 
bir eğitim, istenilen düzeyde bir kadro çıkaramadım. Kendimi 
toparlayana, ikna edene kadar çok zaman geçti, sonra işin içine 
girdik sadece. Kitlenin çalışmasıdır, önemlidir, vb. değil de 
enerjimizi kadroya verdik, kimin ne sorunu çıkmış onunla 
ilgilendik. Çok fazla temel çalışmamız olarak görmedik. Bunun 
aşılmasının gerekliliğine inanarak söylüyorum. İki yıl sonra, “şu 
taktik hataya girdik” demeyelim. Dönüp tekrar hayıflanmayalım. 
Çünkü sürecin özellikleri çok değişti, bu süreç hep böyle gitmez, 
birileri mutlaka boşluğu doldurmak zorunda. Bu nedenle tekrar 
kadroya vurgu yapmak istiyorum. 

    -YAPTIĞIMIZ tartışma kongre tartışmasıydı. Kongrede en 
temel olarak üzerinde tartışmamız gereken konu buydu. 15 yıllık 
silahlı savaşımdan sonra strateji değişti. Her dört parçada 
demokratik yapılanmanın geliştirildiği bir strateji gerçekliği ve bu 
da tüm toplumda örgütlenmeye bağlıydı. Örgütleme çalışmaları 
da kadına bağlıdır, özellikle halk çalışmaları kadın çalışmalarıdır. 
Bunlar nettir, net olunmayan şeyler değil. 7. Kongrede de 
tartışıldı, yeni stratejinin geliştirilmesinde taktik net değildi. 
Serhildan ama pratikteki uygulanması nasıl olacak bu net değildi. 
Kadın Kongresinde ise, siyasi faaliyetleri sadece Avrupa ve ülke 
dışı olarak değerlendirdik, esas strateji esas çalışma olarak 
önümüze koyma durumunu 3. Kongrede çok kapsamlı 
tartışmadık. Serhildan kararı, serhildan taktiği 7. Kongreden 
sonra, 2. Parti meclis toplantısında kararlaştırıldı, merkezi 
kuruldu ve pratiğe geçirildi. Yani karar alınalı 10 ay oldu. Parti 
meclis toplantısına gittiğimizde 3. Kadın kongresini yapmıştık. 
Biz de bu noktada bazı çözümlere ulaşmıştık, ama PJA olarak, 
örgütlemesinde bu taktiğin neresinde yer alacağız, örgütlenmesini 
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nasıl ele alacağız, merkezileşmeyi hangi esaslar üzerine 
oturtacağız, kadromuzu hangi esaslar üzerine eğiteceğiz, esas 
çalışmayı hangi noktada yoğunlaştırmalıyız? Noktalarında 
kapsamlı kararlar almamıştık. Tabi Parti Önderliğ’inin 
perspektifleri kongreden sonra birinci görevi önümüze koydu. 
Hukuksal, örgütsel, siyasal ve bir bütün çalışmalarda kadının 
rolünü yerine getirmemiştik. Önderlik bunun örgütlenmesini 
ortaya koymuştu, değil ki koymadı. Biz, örgütsel gündemde ele 
aldık, ama bir daha burada da ele alacağız. Bu çizgi esasında 
tartışmalarımızı yürütmeliyiz. Biz çok fazla stratejiye taktiğe 
girmedik. Niye taktiğe girmedik? Çünkü biz buna hazır değildik. 
Biz yine sorunlarımızla boğuştuk. ....... arkadaş dile getirdi, biz 
kendimizi bu işe yatırmadık. Biz nasıl bir mantığa girdik, bu 
noktada kendi özeleştirimizi de vereceğiz. Merkez çalışmalarında 
da bunu söylemek mümkün. Bu çalışmanın merkezi var. Bu 
merkezin içinde PJA merkezi de var ve çalışma yürütülüyor. PJA 
yönetimi tümden kendini bu stratejiye yatırmadı. Bu stratejinin 
içinde derin bir yoğunlaşmayı yaşamadı. Halbuki bu bizim temel 
taktiğimizdi. Kadroyu sadece Halk Hareketi merkezinde eğitmek 
değil, en başta PJA Karargahında, Ortadoğu’da, Doğu’da bunun 
özel koordinesi oluşturulmalıydı. Genel koordinasyon ile PJA 
karargahı arasında yaşanan temel çelişki buydu. Bu çalışmayı 
direk PJA karargahının koordinasyon mu yürütecek, yoksa 
mevzilenmesi nasıl olacak? Aslında mevzilenme karmaşası 
yaşadık. Biz kendimizi genel olan yaklaşımlardan kurtaramadık. 
Genel parti yönetiminde çıkan eksiklikler bizde de yaşandı. 
Konferansımızın görevi çizgiye girmektir. Stratejiye göre, PJA 
örgütlemesinden, kadroya kadar bakış açısını değiştirmelidir. PJA 
kendisini yeniden ele alırken, nasıl örgütleyecektir? Bu 
çalışmanın merkezini nasıl yapacaktır? Merkezi çalışma sadece 
Halk hareketini güçlendirmek değildir. PJA yarı gücünü bu 
çalışmaya vermelidir. Yarı çalışması, örgütsel, ideolojik olacak, 
yarısı ise basın, diploması askeri faaliyetler için kadroyu yapmaya 
ayırmak lazım. Bir ideoloji halkın malı olmazsa yok olur. Ama 
halka mal olursa ölümsüzleşir. Onun içinden çıkarılması mümkün 
olmaz. Kadın Kurtuluş İdeolojisini halkın içine çekmek, kadına 
mal etmek önemlidir. Taktiğe girmek için bu temel sorumuzdur. 
Kongrede bunları tartışmadık. Çünkü “var olan sorunlarımızla 
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meşgul olalım” dedik. Merkez toplantısında da, serhildan taktiği 
noktasında ikna değildik, bunu itiraf edelim. Bazıları “Önderlik 
savaşı durduruyor, parti diyor serhildan, peki nasıl bir serhildan 
silahlı mı? Silahsız mı? Demokratik mi?” Bunda netleşme yoktu. 
Bundan dolayı öncülüğünü kadının ve gençliğin yapacağı  
serhildanın örgütlemesi nasıl olacak noktalarında genelde de 
perspektif netleşmemişti. Biz de o noktada tam ikna olmamıştık. 
Sorun kadın hareketi olarak bu çalışmaya nasıl yaklaştığımızdır, 
yoksa salt Dola Koke değildir. Bu konferans; taktiği düzeltme ve 
Serhildan Konferansı olmalıdır. Biz taktikte nasıl düzeleceğiz, 
bunu nasıl yürüteceğiz noktaları önemlidir. Önderlik çizgisine 
girme Konferansı olacaktır. Siyasi çalışmalarda netsizlik, parçalı 
duruş, sistemsizlik var. Bu çalışmanın merkezi, salt Dola 
Koke’deki üç arkadaş değil, üç arkadaş da Ortadoğu’dadır, dört 
arkadaş Avrupa’dadır, iki arkadaş Kafkasya’dadır. Merkezimizin 
yarısı bu çalışmadadır, ama birbiriyle ne kadar koordineli 
çalışıyor? Parçalı duruş var. Siyasi çalışmaları bir merkezde 
birleştirebiliriz. Hepimiz bir bakış açısı ile şu temele koymalıyız. 
PJA’nın siyasi çalışmalarını nasıl değerlendirebiliriz? 
Konferansta genel üzerinde değerlendirme yapamıyoruz, çünkü 
ortak bir rapor yok, parçalıdır, merkezileşmemiştir. Maxmur, 
Ortadoğu, Avrupa, Kafkasya hepsi ayrı ayrıdır. Halbuki hepsi bir 
çalışmadır. En önemli bir çalışma da, Türkiye alanıdır. O nedenle 
yeni strateji karşısında güçlü özeleştirimizi vermeliyiz. Gerçekten 
Türkiye’de ki halk çalışmalarına ne kadar katıldık? 3. Meclis 
Toplantısı genel serhildanı ilan etti. Kimlik bildirimi iki ay önce 
gündeme girdi. Birçok noktada kadının rolü ön palana çıktı, ama 
biz fazla rol oynamadık. Halbuki siyasi çalışmaları, 
kurumlaşmaları Türkiye’de yapacak olan kadındır. Eğer erkek 
arkadaşlar bir defa gidebilirse, kadın on defa gidebilir. 

Akademi eğitimini verdiğimizde en çok hangi konular üzerine 
tartıştık, ne üzerine yoğunlaştık? Biz stratejide miyiz, değil 
miyiz? Bu nedenle arkadaşlar değerlendirmelerinde bunu dikkate 
alsınlar. Çünkü bu esas olandır ve perspektifi de buradan 
çıkacaktır. Hem özeleştirimizi vereceğiz, hem de perspektifini 
çıkaracağız. Tabi salt özeleştiri, bizler için fazla geçerli değil. 
Sadece işte “ben yapamadım” ya da “ben katmadım” gibi 
yaklaşımlar fazla anlamlı değildir. Bunun için,  doğru eleştiri ve 
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özeleştiri ile sürece doğru bir katılımın sahibi olmalıyız. 
Arkadaşlar değerlendirmelerinde bunu dikkate almalılar.  

-NE KADAR stratejik bir çalışma olduğunu arkadaşlar 
belirttiler. Aslında bu konu tartışmasızdır. Halk hareketi stratejik 
midir, değil midir? Son tahlilde baktığımızda bizim bütün 
çalışmalarımız halk içindir. Bütün çalışmalar halk ve toplum için 
yapılır, bu unutulmamalıdır. Bu açıdan elbette ki, çok stratejik, 
ama ben şunu bir eleştiri olarak vurgulamak istiyorum; sadece 
halk hareketine değil, biz kadınlar bir çok çalışmaya çok yüzeysel 
bakıyoruz. Bir söz var, “özgürlüğü ifade etmek çok koyladır.”  
Herkese yaptırabilirsin, ama onu düşünmek, düşündürtmek çok 
zor bir iştir. Biz de konuşuyoruz ama düşünmüyoruz. Bunu 
kesinlikle görmek durumundayız. Bu toplantı, oldukça stratejik 
bir toplantıdır. Stratejik tartışmalar burada yapılır, kararlar burada 
alınır. Stratejik çalışmaların önemi burada açığa çıkar. Ve kadrosu 
da buralardan çıkar. Bundan dolayı; burada her şeyi çok somut ve 
net olarak, derinlemesine tartışmakta yarar var. Tartışırken 
çözümünü de koymak gerekir. Yoksa, gerekçe bulmak kadar 
kolay bir şey yoktur. Bizim gibi bir hareket için, bu oldukça 
önemli bir konudur. Biz zaten hiçbir işi kolay yapmıyoruz. Hiçbir 
şey çok kolay yapılmıyor. Hiç bir veri hazır değildir. Her şeyi 
emekle yapmak ve sıfırdan yaratmak zorundayız. Engelleri 
zorlayarak yapmak zorundayız. Kan vererek bedellerini çok ağır 
ödemek durumundayız. Bu nedenle gerekçe ararsak çoktur. Ama 
bir de karşımızda dağ gibi bir gerçek duruyor. Önderlik gerçeği 
de, “ben yoktan var ettim, yapabilirsin” diyor. Yine Önderlik 
şöyle der; “ben tek başıma partiyi idare ediyorum, çünkü ben 
müthiş bir çizgi devrimcisiyim”. Biz kendimizi o noktada 
sorgulayalım. Çizgi devrimcisi miyiz, değil miyiz? Eğer gerçek 
çizgi devrimcisi olsaydık, her çalışmanın önemi çok bariz, her 
çalışma çok stratejik. Kürdistan açısından her şey sıfırdan 
yaratıldıysa, kadın açısından da yeniden doğuş diyorsak, o zaman  
her şey çok önceliklidir. Bu nedenle derin ele almak gerekiyor. 
halk hareketinin mevcut konumunu değerlendirdiğimizde kendi 
gerçeğimizi görüyoruz. Arkadaşlar koydu. Ben o tarzda ifadeyi 
çok sağlıklı bulmuyorum. Yani kadro yoktu, iş yapamadı. Hazır 
kadro olmaz ki, sen yaratacaksın! Şunu diyebilir miyiz, halk 
yoktu, gençler yoktu, kadın yoktu, erkek yoktu, çocuk yoktu. 
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Malzeme nedir? Malzeme insandır. “Yapamadım, hazır 
istiyorum” teorisi kabul edilmez. Neden kabul edilmez? Çünkü 
hazır yok, halk hareketi “bana iyi kadro gönderemediniz” diyor, 
özel kuvvetler “bize seçme kadro gönderemediniz” diyor, Avrupa 
“gönderdiğiniz kadrolar bize cevap olamıyor” diyor, Maxmur 
“yetmiyor” diyor, Rusya “yetmedi”  diyor, karargah “yetmedi” 
diyor. PJA’nın kendisi için kadrosu yok, çalışıp gönderiyor. Eğer 
sorun PJA ise ya da diğer karargahlar ise, varolan kadro bu. 
Varolan potansiyel, malzeme bu, sorun yaratmamakta, hazır 
istemekte. Ben bunu söylerken arkadaşlar yanlış anlamasın, 
hepimizin durumunu açıyorum. “Yapamadım çünkü kadro yoktu” 
bu, başarısızlığın gerekçesi oluyor. Bazı arkadaşlarımız kitle 
çalışmalarını yapma yeteneğine sahipse, en azından bir şeyleri 
bozmayacak, koruyacaksa seçilebilir. Ama tepki; “kör topal, sakat 
gönderdiniz.” O zaman biz insanların fiziki yanlarına mı önem 
veriyoruz, yoksa düşünce yanlarına mı? Sakat arkadaşlarımız 
bizim gazilerimiz, bizim değerlerimiz.  Bu mantık kırılmalı. 
İnceltiliyor ama yine de söyleniliyor. Bir biçimde biz onu gerekçe 
yapıyoruz. Ortadoğu’nun göbeğindeyiz, en stratejik yerinde yer 
alıyoruz. Parti Önderliğ’i önceki görüşme notlarında demişti, 
“üçüncü bir alan yaratmışlar mı?” kast ettiği, bir hakimiyet 
alanları var mı, yönettikleri bir alan var mı? Var mı diye 
kendimize soralım. Dağlarda mevzilenmek oraları fethetmek  
kolaydır, asıl yönetmek zordur. Fethetmek kısa vadeli 
planlamalarla gerçekleşebilir ama yönetmek çok kalıcı, derin bir 
planı gerektirir. Yanı başımızda bir köy bile, ideolojimiz 
ekseninde etkilenip, partiye her hangi bir biçimde saygı 
duymuyorsa, sempati duymuyorsa, kendisini bize ait 
hissetmiyorsa, bizim üçüncü bir alan açma gibi bir durumumuz 
yok demektir. Öyle bir yanılgıya düşmeyelim. Olaylara salt askeri 
anlamda bakılamaz. Askeri konumlanmada, değişen süreç itibari 
ile, kitleyi kazanmak için değil midir? İkna gücü olmak için  değil 
midir? Yönetim gücü olmak için değil midir? Son aşamada bunun 
içindir. Bu sene bölge çalışmaları biraz geliştirildi, bazı komiteler 
oluştu. Bunlar önemli bir başlangıç, ama halen biz 1990’ların 
çalışma tarzını yürütüyoruz. ........ arkadaş dedi “1990’ların 
propagandası” o zamanlar küçük gruplarla illegal komitelerle 
gidiyorduk, propaganda yapıyorduk. Bu çok ağır bir tempo olur 
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dönem açısından. Dönem, kitleye seferberlik şeklinde açılım 
dönemidir. Kadro mu yok? Bunu bir cephe, komite, arkadaş mı 
yapacak? Hayır. Bu her zaman gerillanın önündeki hedef olmalı. 
Mesala, çadırın önünde bir çocuğa rastladık, çocuğun gözünü 
böcek ısırmış, yaralı, çocuk mikroplarla yaşıyordu. Bizim 
arkadaşların çadırları ise on dakika ilerideydi, yoktor da ilaçta 
vardı. Kadının ne çocuğu alacak doktora gidecek parası vardı, ne 
de çocuğu temizleyecek bilinci vardı. Ama küçümsüyoruz. Bu iş 
sevgiyle başlar. Halkı sevmekle başlar. Eğer seversen 
küçümsemezsin. Arkadaşların yaşadıklarından çıkardığım 
izlenimlerden yola çıkarak vurguluyorum, bunları merak 
ediyordum, sorguluyordum. “Bu çadırlarda kim var?” diye 
soruyordum, “heval Soranlar var, o kadar geriler ki, o kadar 
ilkeller ki, sanki hiç dünya yüzü görmemişler, çok pasaklılar 
yanından geçilmez” dıye cevaplıyorlardı, yani bakış açısı bu, 
duygu bu. Ama bir devrimcinin duyguları böyle olamaz. Halk 
sevgisi de böyle olamaz. Şunu düşünmeli bir devrimci; o insanı 
bir de çok sosyal, çok kültürlü temiz haliyle düşün. Senin görevin 
o, sen onu yaratacaksın. Nasıl ulaşırsan ulaş, bir biçimde 
ulaşacaksın. Her gün kocasından dayak yiyen kadına, çok  fazla 
kadın kurtuluş ideolojisini anlatamazsın. Yani bizim ulaştığımız 
düzeyle gidemezsin. Ama şununla başlarsın “bu bir adaletsizliktir, 
kocan seni dövüyor bu bir adaletsizliktir” dersin. Buna karşı da, 
“Biz de sana şu noktalarda destek veriyoruz” diye çıkış noktasını 
gösterirsin. Burası bir çıkış noktası olabilir. Tıkanıp kaldığımız 
nokta bu oluyor. Halkın sorunlarına inme, gerçek anlamda çözüm 
üretme yok. Hele hele kadın ekseninin çok dışındayız. Erkeğin 
biraz şansı var kullanabiliyor. Çadırın dışına çıkabiliyor, gazete 
okuyabiliyor, şehre gidip birileriyle sohbet edebiliyor. Biraz bakış 
açısı oluşuyor. Kaba taslak bazı şeyleri öğreniyor ve bununla 
tatmin oluyor, yetiniyor. Ve yetmiyormuş gibi bunu kadın 
üzerinde hakimiyet olarak geliştiriyor. Demek ki kadın bize 
gelemiyor, biz kadına gideceğiz. Kitle çalışmalarında bu çok esas. 
Yanı başımızı fark etmiyorsak, gözümüzü çok uzaklara 
dikmeyelim. Bu bizi yanılgıya götürür, kesinlikle yanlışa götürür. 
Avrupa çalışmalarında şimdi kimlik bildirimi ekseninde bir 
gelişme var. Ama hala düzey yaratılamamış. Diyelim ki 
Almanya’da, Fransa’da, Belçika’da fark etmiyor, her hangi bir 
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alan çalışmanın merkezi olarak seçilebilinir. Stratejik bir alan 
olarak, tampon alan olarak seçilebilirler, çünkü Avrupa politikası 
birbirini çok etkiler. Ama biz bir devletin gündemine 
oturamıyorsak, meclisinde Kürt sorununu ciddi ciddi 
tartıştıramıyorsak, bunun için bazı tedbirler geliştiremiyorsak, bu 
yapılanlar çok anlamlı olmuyor. İnsan saygı duyuyor, ama  sonuç 
yaratmıyor. Belki şu noktaya gelebilir, “Sen Kürtsün, kimse seni 
inkar etmemiş” diyebilir. En azından Avrupa onu deme hakkına 
sahip “biz şimdiye kadar demedik Kürtler yoktur” demek ki sorun 
bu değil, gündeme oturtmak gerekiyor. Avrupa’da ya da 
diplomaside yürütülecek çalışmalar, kesinlikle onların gündemine 
girme çalışmaları olmalı. Mutlaka onları karar almaya itmeli. 
Baskı kararı olsun, o bizi daha çok mücadeleye iter. Varsın halka 
desinler “siz yoksunuz”, böylesi birşey halkı daha çok 
bilinçlendirir. Yine Türkiye açısından, kadın çalışmaları, feminist 
hareketler var diyerek, kendimizi yanıltmayalım. Kadın 
kurumlaşması henüz Türkiye’de yok. 5-10 kişi örgüt değildir, 
halk değildir. Öyle yanılgılara düşmeyelim. Topu toplu 7 tane, 
devletin açtığı çocuk esirgeme kurumlarına ait kadın evleri var. 
Kadının bütün kurumu bunlar. Yani kadınla çocuğun sorunlarını 
eş değer görerek,  çocuğu esirgeme kurumlarına aldığı gibi, bir 
kadın sakatta kalsa, onu da esirgeme kurumana alıp, karnını 
doyuruyor, bunun dışında yok. İki tane bağımsız kadın sığınma 
evi var. Kadın sığınma evi demek bile yanılgıdır. Kadın özgürlük 
evi diyelim oraya. Kadının bir misafir evi, konuk evi. Sığınma 
kavramı kadının hala sığındığını, saklandığını, ürktüğünü, 
korunmaya alındığını gösterir. Yani öyle özürlük düşüncesine 
yöneltebilecek, buna kanalize edebilecek kurumlar değil. Şimdi 
alternatif nerede? Dicle Kadın Kültür merkezi gibi, küçük, bazı 
kültürel dernekler var, ama hepsinin  kapasitesi de ortada. Çok 
fazla gücü yok. Onun dışında kadın örgütlülüğü yok. Zaten 
Türkiye’de yoksa, Kürdistan’da da hiç yoktur. Kürdistan’da 
Urfa’da şimdi bir kadın evi kuruluyor, amaç ne? Onu da 
belirtelim. Bir koca evinden farklı değil, ideolojik bakış açılarına 
göre kocası onu normal standartta koruyabiliyorsa 
besleyebiliyorsa, giydirebiliyorsa “ömrün boyunca minnetkar kal, 
ama ömründen fazla da dua et ona” derler. Şimdi o sığınma 
evlerinde devlete o kadar minnetkar kal. Size ev açtı, kurs açtı. 
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Bundan öte hiçbir şey yok. Yani bir biçimde ev köleliğini dernek 
köleliğine taşırmak gibi bir şey. Zihniyet o olduktan sonra kırk 
tane dernekleşme de olsa, orada örgütlülük anlayışı, ya da kadının 
gerçekten kendini tanıması, emeğiyle tanışması gerçekleşmez. 
Minnetkar kadının emeğine saygı duymasına imkan yoktur. O 
sadece başkasının emeğine saygı duyar, başkasına dua eder. 
Arkadaş İran faaliyetlerini örnek verdi. Ben hepsini dahil edip 
söylüyorum. Ben yaşadığım kadarı ile, somut örneklerini vermek 
istiyorum. Kela Reşten geldiğimizde, köylülerin arasından geçtik. 
Kadınlar duymuşlar, aşağıda bayan arkadaşlar var. 60-70 kadının 
çığlık çığlığa bir anda yukarıdan kendilerini bıraktıklarını gördük. 
Peş peşe geldiler. Sadece bayanlar gelmiş. Onları neredeyse 
serhıldana kaldırıyorduk. Ama orada bir komitemiz yok. Bir 
kadın ekibimiz yok. PJA adına bir komitemiz yok. Biz Kela Reşte 
kadın olsun mu, olmasın mı diye tartıştık, devlet izin verir mi 
vermez mi? Vermez. O zaman “gitmesin” dedik ve kaldı. O 
çalışmanın stratejik önemi, bizim tarafımızdan bir tarafa itildi. 
Yine koşullar bizim açımızdan engel olabildi. Biz bunu birkaç 
alan açısından da böyle yaptık. Bizim tarzımızda; koşul öne 
geçiyor. Önce bizim hedeflerimizden ziyade, koşullara göre 
kendimizi ayarlıyoruz. Bu noktada zayıflıklarımızı görmek 
durumundayız. İsterse bizi çok zorlasın, gücümüzü aşsın, ama biz 
bunu görmek durumundayız. Gücümüzü aşıyorsa, ona göre bir 
güç yaratmak durumundayız. Bu bir politikacı işi tabi, bunu da 
belirtmek gerekiyor. Geçen gün de gündeme geldi, politika yapılır 
mı, yapılmaz mı? Kavramlar bizde iğdiş edilmiş. Bu noktada biz 
de kesinlikle devrimci üslup olmalı. İyi ile kötü, yanlış ile doğru, 
eleştirdiğimizle savunduğumuz kesinlikle ayrışmalı. Şimdi biz 
dünya ile uğraşan, politik bir hareketiz. Diyoruz ki, “politikayı 
sevmiyoruz”. Şimdi bu ne demek? Gerçekten bu önemli. Halk 
çalışması siyaset işidir. Parti Önderliği diyor ki, “siyasete çalış, 
yap, muazzam ol, ” kadın için sürekli vurguladığı bir şey; sevip, 
sevmemek bir tercih sorunu. Bulgur pilavını sevmeyebilirsin, ama 
yemek zorundaysan, on yıl da yersin. Alternatifin yoksa yersin. 
Kaldı ki, bizim politikayı sevmemiz gerekiyor. Sevgi ihtiyaç 
temelinde gelişir. Sevgi soyut bir kavram değil. Önderliği bu 
kadar seviyorsak, onun ideolojisine olan ihtiyacımızdandır. 
Yanlış anlamayalım, ihtiyaç sevgiyi doğurur. Yeni ihtiyaçlar 
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temelinde gelişir. Senin politikaya ihtiyacın olduğu halde, 
sevmiyorum dersen gerçekten ne yapacak bu insanlar sormak 
lazım, ya da ne yapmaya geldi bu insanlar? “Politika adına 
sahtekarlıklar yapılıyor, sevmiyorum” diyor. Sahtekarlığı sevme, 
reddet, ikiyüzlülüğü reddet. İki üç gündür tartıştığımız  bir sürü 
çirkinlik var, denge deniliyor, gurupçuluk, adamcılık diyoruz, 
bunları sevme. Bunlar bizim politikamıza  zarar veriyor, bu 
nedenle sevmemek en doğrusu. Bu genel çıkarlara zarar veriyor. 
“Bu, gerçekten emek harcadığım, kendimi feda ettiğim 
mücadeleyi ortadan kaldırıyor, o açıdan sevmiyorum” 
diyebilirsin. Sahtekarlıkla politikayı birbirinden ayırmamız 
gerekiyor. Kadın, politika yapmak zorunda. Bu zorunluluğa göre 
kendimizi konumlandırmalıyız. Yapmak istemiyoruz ne demek, 
yani politika yapmak istemiyorum? O zaman ne yapacaksın? Bir 
de bizim başka bir alternatifimiz  yok. Politikanın dışında, siyaset 
ya da ideolojik çalışma  yürütecek bir yol bulalım, onu yapalım. 
Bu bir  zorunluluk ve biz severek yapıyoruz. Mücadelemizin 
amaçlarına ne kadar bağlıysak, bu ideolojiyi ne kadar seviyorsak, 
politikayı da o doğrultuda, o kadar seviyoruz. Çünkü bu 
ideallerimizi gerçekleştirmek için, elimizdeki tek araçtır. Ama 
bunu yapamıyoruz. Neden? Arkadaşlar dengelerden bahsetti. Bu 
çalışmalara da yansıyor, hep dengeler oluşuyor. Arkadaşlar pek 
açmıyor, muğlak kalıyor. Muğlak kalmaması gerekiyor, varsa 
farklı şeyler açılmalı. Sınıf, iktidar, alan, eyalet çıkarları bile bu 
noktada dengeye neden olabiliyor.. Bu dengenin içine girmeyen 
birisi, çok rahat karşı çıkar. İçinde olan ise benimser. Şunu da 
belirtmek gerekiyor, herkesin dengesi var, bu noktada kimse 
kendini dışında tutmasın. Ama kırmak istiyorsak, bütün dengeleri 
bir araya getiren, büyük bir dengeye ihtiyacımız var. Bizim 
dışımızdaki dengeleri sarsan dengelere ihtiyacımız var. Bunu da o 
dengelerden varolan ve o sistemden daha güçlü bir sistem 
yaratarak yaparsın ancak. Söyleyerek,  eleştirerek, dışına çıkarak 
değil. Bu gerçekten çok gerçekçi değil. Onun alternatifini 
yaratarak. Her zaman bir şeyi alternatifi ile yok edersin. Onun 
dışında kesinlikle var olur, reddetsen de sana rağmen var olur.  

Mevcut durumda çalışmalar çok cılız. Bir karargahımız var, 
direkt bu çalışmaları üsleniyor. Orada PJA temsili de kendi yerini 
buluyor. Ama bu noktada ne kadar yoğunlaşılıyor? Özellikle 
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kadın açısından bazı şeyleri  ne kadar hissediyoruz? Kadın 
konusunda, öyle çok teorik bilgi edinmek zorunda değiliz. 
Yüreğimiz yansın yeter, o bize iş yaptırır. Acı çekmedikçe biz 
gelişemiyoruz. Yüreğimiz yanmadıkça biz iş yapamayız. Bir kere 
karargahımız “şu kadar kadro istiyorum, o gelirse fethederim” 
anlayışından kendisini kurtarmalı. Gelmeyecek ve sen, varolanla 
fethedeceksin. İkincisi; senin orada özgünlüğün nedir, bu belli 
değil. Ya da çalışmalara yansımıyor. Belki her şeyi  
karargahımıza yükleyerek açıklayamayız. Hepimizin payı burada 
olmak durumunda.  En azından katkılarımız var. Fakat eğer 
karargahımızın el attığı bir yerde, kadın çalışması gerçek anlamda 
bir başarı bir gelişme kaydedemiyorsa, o zaman gerçekten bir 
yoğunlaşmayı sorgulamak gerekiyor. Sadece halk çalışmalarında 
değil, ama özellikle halk çalışmalarında, kadına güven oluşmalı. 
Bazı bayan arkadaşlarımız yetenekli, bağlı, güveniyoruz. 
Gerçekten iş yapar. İlle de onun başına bir erkek koymak 
gerekmiyor. Yani örgütümüzün teminatı erkek değil, bunu 
anlamamız gerekiyor. Bunu kırmamız gerekiyor. Bu yaklaşımı 
sadece halk hareketlerindeki bayan arkadaşlarımız mı kıracak? 
Hayır, hepimiz kıracağız, ama bu kesinlikle kadının 
yeteneklerinin gelişimimin önünde engel teşkil ediyor. Ben 
kendimden de biliyorum ki engeldir. Benim başımda bir erkek, 
sırf kendi hakimiyetini kurmak için, tepemde olursa ben çok fazla 
yeteneklerimi geliştiremem. Tepki duyarım ve iş yapmam. 
Demek ki, bu çalışmada kadın öne çıkmalı. Öncülük misyonunu 
kadın kesinlikle yerine getirmeli. Kadroda şöyle bir yanılgı var, 
halk çalışması deyince arkadaşlarımız burun büküyor, PAB 
çalışması deyince burun büküyor. Kültür çalışması çok önemli. 
Önderlik her gün kültürel-sanatsal çalışmalar diyor. Ama 
arkadaşlarımız burun büküyor. Bu da, çok feodal, geri anlayıştan 
kaynaklanıyor. “Ben askerim” diyor. Şimdi sen gerçek bir 
askersen, stratejik çalışmada kalk, öne geç. Gerçek asker, nerede 
öncülük gerekiyorsa, oradadır. Bizim askerlik anlayışımız budur. 
Hiçbir zaman PKK askerlikten şunu anlamadı; silah alır mermi 
patlatır. Hiçbir zaman böyle dar kalıplara sığdırılmadı. Silahını, 
gerektiği zaman düşünce silahına dönüştür. Yani her koşulda 
öndedir. Hep geride kalarak, işte “biz askeri çalışmalardan 
ayrılmak istemiyoruz” demek yanılgıdır. Demek ki sen, dönemin 
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ihtiyaçlarını görmüyorsun. Sana, sen askerlik yapasın diye sürekli 
bir düşman yaratamayız. Düşmandır, belki uzlaşır. Kadın kurtuluş 
ideolojisi havada asılı kalır. Çok uğraşırız, konuşuruz,  
düzenleriz, karar alırız ama hepsinin ayakları havada kalır. 
Rolümüzü iyi görmek durumundayız. Bir kadın hem cinsinden 
duyunca bir başka inanır. Hem cinsinin en ufak bir söylemi, 
kendine güvenini sağlar. Kadını kurtarmanın yolu, kadın 
olmaktır. Bu çok önemli. Olmazsa ne olur? Bizim devrimiz büyük 
değerler çıkardı ortaya. Bunu görmek zorundayız. Ama bir söz 
var  “devrimin kazanımları devrimin ortaya çıkardığı değerler 
devrim içinde kullanılmazsa devrimin başına bela olur” derler. 
Göçler, bizim mücadelemizin yüzünden oldu. Biz bunların 
hepsinin sorumluluğunu üslenmek zorundayız. Maxmur’da 
toplandılar, orayı pilot bölge olarak ele aldı parti. Orada küçük bir 
Kürdistan yaratılmak istendi. Biz orada kendimizi sınadık. Eğer 
bizim oradaki sistemimizde, yozlaşma gelişiyorsa, adam 
vuruluyorsa, kaçma oluyorsa, başlık parası dönüyorsa, demek ki 
bizim oturttuğumuz sistem bu. Dışarıdan bir müdahale var mı? 
Hayır, tamamen bizim kendi politikamızdır. Biz bu kadar 
başardık. Bir modeldi, ama ne kadar yönlendiriyoruz, 
şekillendiriyoruz? Demeyelim, kendimizi sınayalım. Çünkü biz 
kadın hareketi olarak, başarmak için denemek ve sınamak 
zorundayız. Deneme, sınamayla gelişiyor ve geliştiriyoruz. Bizim 
için her şey daha çok  yeni. Devrimin lehine kullanmayı 
beceremezsek, -bu ister kitle , parti ya da düşünce olur- hepsi 
senin başına bela olabilir. Önderlik hep, “partinin senin onurunu 
kurtarmasını bekleme, sen partinin onurunu kurtaracaksın” 
diyor. Biz, partinin bizim onurumuzu kurtarmasını bekliyoruz, ya 
da  halkın onurumuzu kurtarmasını bekliyoruz. Biz, halkın 
onurunu kurtaracağız. Ters bir yaklaşım olmamalı. Halkın 
onurunu tarihte kurtaracak olan biziz.  Bunun için yola çıktık ve 
öyle basite alınamaz. Her şeyin temelinde çaba yatar. Bu 
mücadelenin temelinde onuru kurtarma fikri yatar. Unutmamak 
gerekir, onur kurtarma hareketiyiz biz. Kadın olarak halka 
taşıracağımız  tek şey; onur kurtarma fikridir. Bunun yanında 
sevgidir, saygıdır, sosyalleşmedir, siyasallaşmadır. Küçümseme 
anlamında değil, ama şu çok açık ki, biz mevcut gerçekliğe cevap 
olamıyoruz. Boşluk kalıyor. Bir tarafını tamamlıyoruz, bir 
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taraftan delik torba gibi doldurduklarımız boşalıyor. Çok 
parçalıyız, bir bütünlük yakalayamadık. Kadro aktarımında, ‘bizi 
iyice hazırlayın’ düşüncesine ben katılmıyorum. Öyle bir kültür 
olsa olsa, köylü kültürü olur. Bir devrimci böyle bir şey istemez. 
Önderlik hiç kimseye demiyor, “sen git şu alanda şunu yap.” Ona 
genel ideolojik bakış açısını veriyor. Onu yurtseverlik 
duygularıyla donatıyor ve perspektif sunuyor, ama birden baktın 
metropole gönderdi, gerillaya gönderdi ya da Avrupa’ya 
gönderdi. Sen devrimcisin, kendini her yere hazırlamak 
zorundasın. Bir alan hakkında bilincin mi yok, iki-üç gün 
yoğunlaş, tartış arkadaşlarla, bilinç edinirsin. Sorun seni oturtup, 
eğitmek midir? Ben bunu tehlike olarak görüyorum. Yani biz 
sürekli kadroyu oturtup, ona aylarca “heval sen bir metropol 
kadrosusun, metropol budur, sosyal yapısı, ekonomik yapısı, 
kadronun durumu budur. Sen böyle böyle çalışacaksın böyle 
böyle adım atacaksın” diyemeyiz. O zaman o kadro olmaz. 
Sadece yönlendirilen bir hamal olur. Kavramlar iğdiş edilmiş 
derken bu noktada da kadro kim, yönlendirilen kim, bu 
birbirinden ayrışmalı. Kadro; kendi iradesinde iş yapan kişidir. 
Kesinlikle bu fark konulmalı. Böylesi yaklaşımlar zavallılık 
kokuyor. Arkadaşlar bir çalışma sahasına gidiyor, iki üç ay 
meclisten bir arkadaş uğrayamıyor, sanki orada kendisi temsilci 
değilmiş gibi, o yönlendirilme psikolojisini aşamadığı için 
“gelmediler zaten ben gelişmelerden kopuk kaldım” diyor. Bazı 
süreçlerden kopuk kalabilirsin, ama senin  asıl sorunun 
yorumlama gücüne sahip değilsin. Hiçbir arkadaş gelişmelerden 
kopuk değil. Öyle kadroyu oturtup,bir yerde yetiştirmek çok 
imkan dahilinde değil, çok gerçekçi de değil. Öyle kadro 
yürütülmez. Genel perspektif sunulur ve kadroda ona göre yürür. 
Şu an, PJA bünyesinde de ayrışma var. Bu bile çok gerekli 
değildi. Bir grup arkadaş ayırırsın, ön yoğunlaşma yapar ve 
giderler. Uzmanlaşma bizde tekniki değildir. Bizde devrimci 
uzmanlaşma gerekir. Bu noktalarda ciddi eksiklik yaşıyoruz. 
Kadro yetiştirme noktasında da arkadaşların konuşmalarının 
arasında da; “iyi belirlemedi, iyi seçmediler, kadro 
değerlendirilmeli, vb” değerlendirmeler açığa çıkıyor. Denilmek 
isteniyor ki; “bana göre bir iş bul.” Demiyor ki, ben işe göre 
kendimi ayarlayayım. Meclis düzeyinde de olabilir, bir manganın 
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başına geçmesi gerekiyorsa geçer, iki arkadaşla gidip aylarca 
çalışması gerekiyorsa, gider çalışır. İşte o zaman merkezdir, 
kadrodur. Kendimizi ve konumumuzu, denetimimizdeki güçle 
beraber  ele alıyoruz, yaptığımız işle ele almıyoruz, bu yanılgılar 
da çok fazla. Bunlar bizim önümüzde, iş yapamamanın 
gerekçeleri oluyor. Böyle sürerse, bu çalışmalar burada tartışılır, 
ama yeni bir boyut kazanmaz. Konferansımızda delege arkadaşlar 
seçmedir, ya da devreye gelmiş arkadaşlar, bu konferans 
muazzam bir yoğunlaşmadır. Aylarca böyle bir tartışma gücünü 
yakalayamazsın. Bu konferans sonrası, şu kadar arkadaş, şu alana 
gitsin, ama gerçekten de fethetmeye gitsinler, yönetmeye gitsinler 
denebilmeli, bu gücü gösterebilmeliyiz. Yoksa “bana göre iş 
verin, ben buruya hazır değildim, ben şöyleydim, ben 
bilmiyordum, hiç bilmiyordum” deniliyor, o zaman otur 
oturduğun yerde. Tamam işler eksik yapılıyor ama yapacak olan 
kim, kadrodur. Bunların hepsi anlayış sorunudur. Tekniki işleri, 
biz ikinci planda ele almak zorundayız. Öncelikle anlayış 
sorunlarımızın aşılması gerekliliğini biz ne kadar hissediyoruz, ya 
da bunun ne kadar bilincindeyiz? Bizim için her şeyden daha 
önemli olan nokta budur. Tüm arkadaşların çalışmalara yaklaşımı 
bu temelde olmalı.  

-KADIN çalışmalarının doğru bir çizgide yürütülmesi ve 
tarihsel misyonunun yerine getirilmesi, bizim için en hassas ve 
önemli noktadır. Değerlendirmeme geçmeden önce bir noktayı 
dile getirmek istiyorum; biz gerekçeli özeleştiri tarzını 
bırakmalıyız. ....... arkadaş değerlendirmesinde yapmadığı şeyleri 
söyledi. Bence yapmamak marifet değil. Neden yapmadık? 
Bunun altını doldurmalıyız. Bu çok önemli. Bu nokta bizim 
geçmişte de yaşadığımız esas yanılgımızı oluşturuyor. Bu 
beraberinde, kadın hareketinde sapmayı ve esas çizgiye 
girmemeyi de getiriyor. Bunun için de esas olanın altını 
doldurabilmeliyiz. Bu kişiliklerimizde derinleşmeli.  

Parti Önderliği, 21. yy.da temel yaşanacak çelişkinin, cins 
çelişkisi olacağını belirtti. Yine bununla birlikte nasıl ki, ABD 
toplumu düşürmek için “önce kadını vurun” dediyse; bunun 
karşısında Parti Önderliği toplumu kurtarmak için “önce kadını 
kurtarmayı” temele aldı. Buradan hareketle toplumdaki 
çelişkilerin çözümü, cins çelişkisinin çözümünden geçer. Bu tüm 
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dünya için alternatif oluşturacağımız bir iddia. Güzel, derin, eşit 
bir toplum oluşturma mücadelesidir ki, buna Parti Önderliği; 
“Kadının Rönesans’ı” dedi. Bu temelde biz böyle bir iddianın 
sahibiyiz ve bunun karşısındaki duruşumuz çok önemli.  

Parti Önderliği, 7. Kongre’de stratejik ve taktik çizgimizi ‘barış 
çizgisi’ olarak belirledi. 3. Kadın kongresi de bu renkte 
gerçekleştirildi. O dönemde yaşadığımız esas sorunumuz; kadın 
toparlanabilecek mi, yürüyebilecek mi, yoksa dağılacak mı? 
Böylesi bir duruştaydık. Bu nedenle çizgide netleşme en önemli 
nokta oluyor. Kongre bu temel üzerineydi, yargılama da bu temel 
üzerinde yapıldı. 2. Meclis toplantısında stratejik yaklaşımımız 
halk hareketi olarak belirlendi ve bunun içinde esas rolünü 
oynayacak ve öncülük edecek olanın da kadın olacağı belirtildi. 
Bugüne kadar nasıl geçti, bundan sonra yürüyüşümüz nasıl 
olacak? Bunu ele almamız gerekiyor. Kadın hareketi kendi 
kendisiyle sınırlı kalmıştır. Kadının politikadan, siyasetten, 
ideolojiye girmekten kaçışı, gerçekliğiyle bağlantılıdır. Bunun 
yanında esası belirleme sorunu da var. Tali ve temel olan 
sorunları belirleyebilmemiz, kendimizi toplumdan ne kadar 
koparıp koparmadığımızı gösteriyor. Bununla beraber bakış 
açısından darlık var.  O nedenle önümüze koyduğumuz projeleri 
uygulama noktasına gelince, platformlara gelip şunları yapamadık 
diyoruz. Ben Avrupa raporunu dinlemek istemedim. Neden? 
Önümüzde o kadar parti çalışmalarının içinde, üç merkezi kişi 
kaçmış. Bir yıl içinde orada 9 katılım, 15 kaçış var. Bunu 
stratejiye ve çizgiye yüzeysel bir yaklaşım olarak görüyorum. 
Neden kadın tabanına inemedik, sorunlarını çözemedik? Bunları 
sorgulamamız gerekiyor. Dünya kadınlarından daha örgütlü 
olduğumuzu söylüyoruz. Fakat bu yetmiyor. Biz esas üzerinde ne 
kadar kararlıyız, kendimizi derinleştirmişiz? Daha önce savaşta 
kendimizi yedek gördüğümüzü söylüyorduk. Şimdi de siyasal 
mücadelede kadın olarak oynamamız gereken esas rol için 
gerekçeler koyuyoruz. Bu anlamda Avrupa raporu iyi tahlil 
edilmelidir. Avrupa ne yaşadı, neden böyle oldu? Bu 
Konferanstan Avrupa için güçlü bir perspektif çıkarılmalıdır.  

Maxmur Kampı neden bu durumda, onu ortaya koymalıyız. 
Eğer bir halk, üretimden kopmuşsa doğal olarak içinde yozlaşma 
yaşayacaktır. Sınır veya ticaret kültürü diyoruz. Eğer buna karşı 



PJA III .KONFERANS TARTIŞMALARI 
 

 
 

261 
 

halka güçlü bir ideolojik bakış açısı verilmezse, örgütlenmezse 
elbette kendi içinde derin sorunlar yaşacaktır. Biz Maxmur’u 
Kürdistan toplumu için bir örnek olarak verdik. ama Maxmur’da 
yaşanan gerilikler, aşiret savaşlarında bile yok. Çalışmamızın esas 
merkezi olduğunu belirtiyoruz.  

Parti Önderliği; “kadın kendini Doğu, erkek ise Batı gibi ele 
almalıdır” diyordu. Emperyalist politika hiçbir zaman tüm 
kapıları kapatmaz, bir kapıyı açık bırakır. O kapı da kendini ifade 
etme için değil, egemenliği altına girmek içindir. Erkek için de bu 
geçerlidir. Halk hareketi karargahında ortaya çıkan; PJA 
kongresinden sonra erkek mantığını çok fazla sorgulamaya 
ihtiyaç duymamadır. Özeleştiri adı altında kadının duruşu çok 
pasif oldu. Kendini ifade edemedi. Sadece kadro yetersizliği ve 
sayı azlığı ile ifade edilemez. Sanki özeleştiri, erkek mantığı 
karşısında verildi. Sanki kadın kendi kendini sorgulamadı. Halk 
hareketi yönetiminde daha önce yaşanan pratikten farklı bir pratik 
ortaya çıkmadı. Kadın özgünlüğünü oturtmada, iradesini temsil 
etmede, sistemi değiştirmede yeni bir versiyon ortaya çıkarmadı. 
Fazla inkarcı ele almamak da gerekiyor, ama orada insanı 
doyuracak bir gelişme olmadı. Ulaştığım sonuç; kadın sorunu 
bazı renklerin, simaların değişmesi, bazı tespitlerin yapılıp karar 
altına alınması değil. Esas sorunumuz, Sema arkadaşın da 
raporunda dile getirdiği gibi, geleneksel bakış açısından, 
toplumdaki geriliklerden kendimizi ne kadar arındırdık. Bunu 
temel alırsak yürüme ve yürütme sorunumuz çıkmaz. Çünkü 
çalışmaları tahlil ettiğimizde ya sınıfsal özellikler ya da 
toplumdan getirdiğimiz gerilikler hakim olmuştur. Kendimizi 
gerçek anlamda bu harekete adama ve çizgiyi yaşamsallaştırma 
kararını almalıyız. Kadın kendisini geriliklerden arındırmadıkça, 
başarıya ulaşacağına inanmıyorum.  

-UZUN süre ben de halk içinde çalışma yürüttüm. Stratejinin 
değişmesiyle halk içindeki çalışmanın ölçüsü de değişti. Genel 
parti ve kadın çalışmalarında bu görüldü. Parti Önderliği’nin 
durumundan sonra kadronun halkın yaşadıkları ortadaydı. Parti 
zorlu bir süreçten geçti. Kadın bunun on katı bir zorlanmayı 
yaşadı. Bu anlamda 7. Kongre ve 3. Kadın Kongresinin tarihimiz 
açısından önemli ve kutsal bir yeri var. Kadın çalışmaları hem 
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tüm Kürdistan parçalarında, hem de diğer alanlarda nasıl ele 
alındı?  

Bu konuda Küçük  Güney’de yürütülen çalışmaların bir yönünü 
kadın, bir yönünü erkek arkadaşlar yürütüyordu. Kadında son 
süreçte bir gerileme var. Halkın genelinin çocukları partiye 
katılmış. Onların şahsında örgütlenme yapılsa, farklı bir 
çalışmada yürütülebilir. Çünkü halkın içinde kadın ve çocuk 
boyutunda örgütleme yapılıyordu. Ama son süreçte bu çalışmalar 
yürütülmedi.  
İran’da yürütülen çalışmalarda dikkati çeken yön; Önderliğin 

durumu ortaya çıktıktan sonra, halkı daha yeni ayağa kalktı. 
Burada ne kadar özeleştirimizi versek de sonuç alınması gereken 
pratiktir. Mesela  çalışmanın içinde uzun süredir bulunan 
arkadaşlar var. Önderliğin durumu çıkınca sadece Önderliğin bir 
fotoğrafını görüp öyle katılmışlar bunu kadın yönünde 
söylüyorum. Kadın merkezinin her dört parça Kürdistan’da 
çalışmalara ya da başka alanlara el atılmasında istenen rol 
oynanmamıştır.  

 
-ÖNCELİKLE kadro politikasını tartışacağız, alan çalışmalarını 

planlayıp, hedefler koyacağız. Fakat değerlendirmeler bir yerden 
bir yere savuluyor. Döneme yaklaşım boyutunda, stratejiyi ve 
taktiği uygulama noktasında ele alıp pratiğe geçirirken, 
değerlendirmelerde bazı şeyler birbirine karışıyor. Bu noktada bir 
doğrultuyu yakalamak gerekiyor. Yine alan ve örgütsel  
sorunlarımızı değerlendirip, önümüzdeki süreci ele alırken de bir  
doğrultu çerçevesinde ele almak gerekiyor. En son .... arkadaşın 
konuşmasında geçen bazı hatalı yanlar vardı. Özellikle Akademi 
yönetiminde olan bir arkadaşın bu tarzda bir değerlendirme 
yapması bence çok sağlıklı değil. Biz  kadroyu nasıl ele alacağız, 
hedefimiz ne olacak yönetimin bu anlamda görevleri ve 
sorumlulukları nelerdir? Bu yönlü değerlendirmeler ve eleştiriler 
oldu. Bu noktada temel düğüm noktası yönetimdir, merkezdir. 
Kadroyu hazırlamak merkezin görevidir. Elbette kadronun da 
kendini hazırlaması lazım. Kendini dönemsel görevler karşısında, 
biraz daha sorumluluk temelinde, yeteneklerini açığa çıkararak 
değerlendirmesi, yetkinleştirmesi, çalışmalara hazır hale getirmesi 
gerekiyor. Fakat bir yönetim olarak ayrı bir yetkinleştirme 
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eğitimine, kurumsal hazırlamaya gerek yok, kadro kendisini 
hazırlasın mantığı biraz geçmiş pratiğin sonucu olarak açığa 
çıkıyor. Parti olarak 7. Kongre ve 3. Kadın Kongre’sinden sonra 
kadro politikasında yenilenmeye gittik.  

Ben kendi açımdan da belirteyim; akademiye bazı arkadaşlar 
geldiğinde ben rahatsız oldum. Bu sorundur, bu arkadaşın 
algılama düzeyi zayıf, bu arkadaşın birikimi yok, iki aylık bir 
süreçte ne kadar yetkinleşecek, ben bunların rahatsızlığını 
yaşadım. Şikayet de ettim, ama bu çözüm değil. Bütün her şeyi 
kadronun yetersizliğine bağlamak, kolaya kaçma yaklaşımıdır. Bu 
noktada bizim temel hedefimiz; dönemi karşılayacak, görev ve 
sorumluluklarını üstlenebilecek, sürece hamle yaptıracak kadroyu 
oluşturmak durumundayız. Bunu temelde yapması gereken 
yönetimdir, kadrodur. Biz eskisi gibi de yapabilirdik. Belli 
karargahlarımızda genel eğitimlerimiz olurdu, doğrultu verirdik, 
gönderirdik. Geçmiş süreçte bunu yaptık. Geçmiş dönemde 
dayandığımız Önderlik’ti. Önderlik kadroyu hazırlıyordu, 
boşluklarımızı dolduruyordu, biz Önderliğ’in sırtından 
geçiniyorduk. Önderliğ’in esaretinden sonra, bu görev örgütün 
üzerine düştü ve örgüt bunu karşılamak zorunda. Bunun bir ayağı 
da kadronun kendisi oluyor. Ama yönetim olarak bütün her şeyi 
kadroya yüklemek veya her şeyi kadrodan beklemek doğru değil. 
Temel olarak bu yanılgıdan kendimizi kurtarmamız gerekiyor. 

 II. Meclis Toplantısı’ndan sonra 5 merkez oluşturuldu; Halk 
hareketleri, PAB, PJA, Askeri Karargah ve farklı sahalar 
oluşturuldu. Bunun yanında ordu için de profesyonelleşen bir 
gerilla ordusunu hedefliyoruz. Mesela düşman eskiden diyordu; 
taramada güçlüler, saldırıda güçlüler, ama nişan almada güçlü 
değiller. Bu yetkinleşme sorunudur. Özel Kuvvetleri niye 
oluşturduk? Biraz daha uzmanlaşmış ve yetkinleşmiş, savaşa 
ideolojik, siyasal, askeri anlamda güç getirebilen, yürütülebilen 
bir kadroyu geliştirmek için. Halk Hareketi açısından da; genel 
kadroyu PJA’da eğitebiliriz, Parti doğrultusu ve kadın İdeolojisini 
veririz, örgüt ve kadın bakış açısını vermeye çalışırız, ama 
Türkiye’ye gönderildiğinde sistemi bilmeyen bir insan ne 
çalışması yapar? Veya Türkiye’nin dönemsel sorunlarını, halkın 
sorunlarını bilmeden örgüte ne verecek? Mesela ben 96’da üç ay 
Süleymaniye’de faaliyet yürüttüm, bunalıma girdim. Ben 
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komitenin nasıl oluşturulacağını bilmiyordum. Her alanın 
özgünlüğüne göre parti taktiği nasıl oluşturulur, uygulanır. Bunu 
kadro bilmek zorunda, bunun eğitimini almak zorunda. Rusya’nın 
geçmişini ve bugünkü durumunu bilmezse, oraya gidecek kadro 
içinde erir. Avrupa merkez ihanete gitti, oradaki yaşam onu 
çarptı. Kadro eğitilmezse, elbette oraya gider erir. Bu anlamda her 
dalda bir uzmanlaşmayı kadro için esas almalıyız ve bu merkezin 
temel görevidir. Merkezi çalışmaların ekseni, temeli de olmak 
zorunda. Kadro da kendini yaratacak. 

 7. Kongre’den sonra alanlara geri çekilme talimatı verildi. 
Ordu içinde ayrışmaya gidilecek, savaşta yapabilecekler orduda 
kalacak, diğer arkadaşlar bu sahalara çekilip ayrıştırılacak, 
eğitilecek ve yetenek kazandırılacaktı. Ama parti ve kadın 
yapısında çok hızlı bir tarzda gerçekleşti. Maddi koşullarını 
hazırlama, plan ve hedeflerini koyma, yönetim gerçekliğini 
yaratma, çalışma zeminini oturtma olmadı. Herkes bir hayalle 
geldi. Kimi daktilo bildiğini basında çalışacağını, kimi 
yeteneklerinin olduğunu kültüre gideceğini, kimi kitlede kaldığını 
farklı merkezlere gideceğini söyledi. Daha ortada hiçbir şey 
yoktu. Sonunda bu yığılma kadroda bir inanç kırılmasını getirdi. 
Kadroda varolan zengin bileşimi fazla değerlendirmedik. Kadro  
zayıflıklarından kendini kurtaramadığı için çalışmayı 
yürütemiyor. Kolayına kaçıyor. kadro ve orta kademe yönetim 
düzeyinde ortaya çıkan, sanki kitle çalışmasına gitse, kendini 
yaşatacak, rahatlayacak. Kitle çalışması en zor çalışmadır. Biz 
savaşta birçok şeyi kendiliğimizden, iç güdüsel olarak öğrendik 
ama kitle çalışması öyle değil. Aynı şekilde kurumsal çalışmayı 
örgütlemek öyle değil. Avrupa sahası değerlendirildi; kurumlara 
ilişkin raporlar geldi. Arkadaşlar bir odaya kapanıyorlar, sadece 
çalışmaları o odayla sınırlı kalıyor Jina Serbilind, MEDYA TV  
çalışmalarındaki arkadaşlar bu tarz bir çalışmayla teknik eleman 
oluyor. Halk ne yaşıyor, ne sorunu var, neye ihtiyaç duyuyor, 
bunu nasıl verecek bilmiyor. Biz dağda olduğmuz için koptuk, 
yetişemiyoruz, somuta indirgeyemiyoruz, ama orada onun içinde 
yaşıyorlar, içine girmiyor, değerlendirmiyor, bilmiyor. Sırf yazı 
yazmak için yazıyor, ama o halka alternatif oluşturmuyor, onun 
duygularına hitap etmiyor. MEDYA TV’de zengin kaynaklar var, 
buradan talimat gönderilmesine rağmen, arkadaşlar klasik, aynı 
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tarz, aynı üslupta kalıyorlar. Yine yedeğini oluşturma anlamında, 
basında ve görselde çalışan arkadaşların yetmezlikleri var. 
Buradan bir kadroyu Avrupa göndermek temel bir kriz haline 
geliyor. Devletlerle anlaşma yapılıyor, yakalanma tehlikesi var. 
Burada hazırlanması ayrı bir sorun teşkil ediyor. Sadece yetenek 
boyutunda değil, özellikle dış sahaya yollanan kadrolarda kişilik, 
ideolojiye bağlılık ve ideolojik derinlik çok daha belirleyici 
oluyor. Bazı arkadaşların yeteneği var, ama kişiliği sıfırdır. 
Gidiyor, iki gün içinde birini alıp kaçıyor veya çizgiyi saptırıyor. 
Kişinin yeteneklerini açığa çıkarıp değerlendirmek, o çalışma 
sahasına gönderme bir zorunluluk ama orada da üretim açısından 
yedeğini oluşturma gelişmiyor. Zayıf ve yetersiz olabilir ama 
alternatif bir kadroyu oluşturmak önemli. Mesela Türkiye’den 
gelen arkadaşlar anlatıyorlar; biraz orada kendini ifadelendiren 
insanların elinde bir şey yok, güç, kariyer savaşına girmiş; kim 
yönetici olacak, kim olmayacak, didişme, dedikodu, HADEP 
Kadın Kolları ve Dicle Kadın Kültür Merkezi için bu net 
söyleniyor. Bizim de onlara ulaşma sorunumuz var. Oralara el 
atmamışız. Çok fazla birinci görev olarak ele almadık. 3. Kongre 
sonrası iç aşınmalarla uğraşıp, içteki durumu netleştirelim derken 
dışarıya açılım yapamadık. Tali planda ele aldık ve onlar da 
sürükledi. Bayrampaşa Cezaevi ve farklı eğilimler etki etmeye 
çalıştı. Ülke ve dış sahalardaki bütünlük çok fazla sağlanmadı, 
yetersiz kaldı. Ülkeden ideolojik donanımla giden kadroyu 
dıştalıyor, içine almıyor, çalışmalara girmesine izin vermiyor. 
Eğer girerse, kendi hakimiyeti elinden gidecek. Bu tarzda temel 
sorunlar var.  

Dış çalışmalar açısından öncelikle yapmamız gereken temel 
noktalar var. 3. Kongre sonrası ülke ve dış sahalarla bağlantı 
noktasında, cezaevi, Türkiye, Avrupa, Rusya vb. alanlarla 
örgütsel bağ kurulmaya, iletişim sağlanarak, perspektif verilmeye 
çalışıldı. Ama çok zayıf kalındı. Bu noktada ülkedeki gelişim 
düzeyini oralara indirgemek, oraların somut gerçeğine göre plan, 
hedef koymak olabilmeli. Bazen plan, projelerimiz üstte 
kalabiliyor. Çalışmaya bir bütün kendisini yatıracak, onun 
ideolojik doğrultusunu somut verecek, zengin bir tarzı kadroya 
uygulayacak bileşimi yaratmada biz zorlanıyoruz. Bu da ancak 
yetkinleştirmeyle olacak. Arkadaşlar Rusya’ya gidenlerin, bir 
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evden bir eve gidemeyecek kadar keyfi insanlar olduklarını, kadın 
temsili noktasında korkunç zaafı taşıdıklarını belirtiyorlar. Bu 
durumda orada nasıl çalışma yürütecek? Bu anlamıyla kadro 
yetkinleştirme ve seçimi anlamında kurumlaşmalarımızı 
derinleştirmek zorundayız.  

Halk hareketi merkezi kendini genel çalışmalar içinde boğdu. 
Genel çalışmalar da önemli, ama özgün çalışmalara da ayrı bir 
önemin verilmesi gerekiyordu. PJA burada özgün eğitim veriyor. 
PJA eğitimi verdikten sonra orada halk hareketi noktasında 
derinleşmesi için bir manga arkadaş gönderdik. Bu bir avantaj ve 
bunun süreklileşmesi gerekiyor. Ama bunun her cepheden 
desteklenmesi gerekiyor. Tüm sahalar için bunu karşılamamız 
mümkün değil. PJA’ya geliyor, karargahta boğuluyor. Koordine 
düzeyinde PJA’dan kopukluk yaşandı. Koordinasyon belki çekim 
gücü olmadı, örgütsel bağı hatırlatmadı. Halk hareketi ve askeri 
karargah cephesine eleştiri yapmaktan müthiş ürküyoruz. Bu 
konuda hassas yaklaşıyoruz. Arkadaşların tarafından nasıl 
yorumlanacağının, algılanacağının ve yapacağı etkinin ters 
olabileceğinin kagısını yaşıyoruz. Bu kaygıyla da birbirini 
eleştirme, birbirine yön vermede rahat olunmuyor. İletişim ve bağ 
yok. Karşıdakinin yaklaşımını çok net kestiremiyoruz. Bazı 
eleştiriler, müdahaleler yapıldığında, onu bir refleksle boşa 
çıkarıyor, karşı koyuyor. Bu noktada yaklaşım olarak Avrupa için 
de geçerli. Avrupa yönetiminde ciddi bir liberal yaklaşım var. 
Geçmişteki kadına bakış açısı hala kendini gösteriyor. Örneğin 
birbirini savunma mantığı aşılmamıştır. Eğer bu aşılmış olsaydı, 
Azime’ye, Melsa’ya, Saadet’e karşı tedbir alınabilirdi, ki buradan 
uyarılar da gitti. Azime yedi ay boyunca evde oturdu. Yasal 
sorunları bahane ederek kız kardeşini de çekti. Örneğin Melsa 
partiye hareket ediyor, arkadaşlar tutuklamıyorlar. Örgütsel tavır 
orada direk açığa çıkmıyor. Kazanım mantığı altında esnek ve 
liberal bir tavır sergileniyor. Ama o kopma noktasına geldikten 
sonra, kazanım ortadan kalkıyor. Direk örgütsel tavır konulmak 
zorundaydı. Yine Suriye’deki sorunları, yaşanan gelişmeleri 
bilmiyoruz. ......... arkadaş PJA meclisinde değildi, genel parti 
meclisindeydi. Oradaki duruşu bize yansımadı, çok 
benimsediğimiz bir görevlendirme değildi. Son süreçte gelen bazı 
eleştiriler, değerlendirmeler var. Rusya açısından da bu geçerli. 
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Konferans olacağı zaman arkadaşlar perspektif istediler. Onun 
dışında bir bilgilendirme, buradan bir denetim mekanizmasını 
geliştirme, perspektifi süreklileştirerek sunma fazla 
gerçekleşmedi. Biz koordinasyon merkezi olarak, tüm alanları 
içinde barındıran, güç verebilecek bir yoğunlaşmadan zayıf 
kaldık.  

Kendi açımdan, PJA Akademi 
çalışmasında kaldım. Kurum çalışmaları 
vardı, müdahale etmedim. Akademideki 
devrede yeterli olup olmadığını 
arkadaşlar değerlendirecek. Çalışma 
sahaları çok kapsamlılaştı. Bu kadar 
kapsama çok hazırlıklı değildik, ama 
yine de kendimizi yeterli hale getirmek 
durumundayız. Bu noktada dış 
alanlardaki yönetimlerle, 
koordinasyonun görüş ve istemlerini, 
perspektiflerini alma, en azından ona bir 
zorlama temelinde yaklaşım olmadı. 
Yönetimdeki parçalı duruş, bütün 
sahalarımız açısından yaşandı. 
İlişkilenmede de birbirimize fazlasıyla 
hassas yaklaştık. Nasıl olsa orada bir 
merkez var, o yapsın, tarzında kolay bir 
yaklaşımı seçtik. Çok fazla birbirini 
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yöneten, birbirine etki eden bir duruş 
olmadı. Bu dış sahalar  için böyleydi. 
Bağlantılar kopmadı ama sistemli, 
sürekli bir durum olmadı. Bu açıdan 
Suriye’deki bir gelişme Avrupa’yı 
etkilemedi. Avrupa’daki bir gelişme, 
Türkiye’yi etkilemedi. Rusya-
Ermenistan birbirine çok yakın 
olmasına rağmen, gelişme düzeyi 
birbirini etkilemedi, kendi içinde sınırlı 
bir biçimde çalışmasını yürütmeyi esas 
aldı. Bu anlamda genel siyasal hareket 
olarak tüm çalışmaların 
kollektifleştiğini, birbirine güç ve 
perspektif verdiğini ve örgütselliği 
tutturduğunu belirtemeyiz.  

-KISA bir açıklama yapmak istiyorum. Belki arkadaşlar yanlış 
anlayabilirler fakat ...... arkadaşın yanlış anlamaması gerekiyordu. 
Çünkü beraber çalışıyoruz. Bazı noktalarda bazı arkadaşların 
bakış açısı pratiğinde açığa çıkar. Uzmanlaşma noktasında 1993 
Parti Konferası’nda en dayatıcı insanlardan biriydim. O noktada 
belki biraz eksik anlattım, komple devrimciliği anlatmaya 
çalıştım. Biz şartlı yürüyemeyiz. Farzedelim savaş çıktı, bizim 
eğitim mekanizmamız darmadağın oldu. O zaman diğer 
çalışmalar kalacak, çünkü kadro yetmeyecek. Kaygılarımı böyle 
belirttim. Bu anlamda komple bir devrimcilik gerekiyor. 
Uzmanlaşma noktasında kendini ikna etmiş biriyim. Kadroya 
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gelince, yönetimi dışında tutmayarak, her şeyi kadrodan 
beklediğimi belirtiyorum. 

 
-KOORDİNASYON kurulunun raporunda, halk hareketine 

yönelik bir doğrultu konulmuş. Bu doğrultu temelinde 
değerlendirmeyi yapmamız gerekiyor. Diplomasi çalışmalarına şu 
ana kadar neden giremedik? Genelde bu çalışmalara yaklaşımda, 
kadın hareketi noktasında belli boyutlarıyla içe büzülmeyi ve bir 
sınırlamayı yaşattı. Bunun sonucu olarak kadro sorunu bu 
çalışmaları geriye çekti. Hatalarımızın kökenlerini doğru bir 
temelde çözümlersek, inanıyorum ki çıkışı da daha sağlıklı 
olabilir. Bu açıdan her birimizin duruşundaki yansımalar, kendine 
göre hesaplar, tepkisel vb. yaklaşımlar çalışmalarımızın bu 
eksende yürümesini engelledi.  

Siyasi çalışmalar da çok dağınık, birbiri içine girmiş, karmaşık 
bir değerlendirme tarzımız var. Bu değerlendirme tarzımız, 
çalışmaların ana doğrultusuna girmeyi engelliyor. Siyasi 
çalışmaları öncelikli, orta vadeli ve en uzun vadeli olarak 
değerlendirmezsek, içinden çıkamayız. Karmaşık durum ortaya 
çıkar. Öncelikli görev bence siyasal anlamda sorunu ele almak, bu 
konuda Önderliğ’in durumu ana çalışmanın temeli olmak 
zorunda. Bu konuda sürecin geliştireceği örgütlü çalışmalara 
yönelik kadın, bu konuyu kendi boyutuyla ele almak zorunda. 
Örneğin; Kürt kimlik bildirimi siyasal bir çözümü içeriyor. Bu 
konuda kadın kendi rengini katmak zorunda. Serhıldanları halk 
diplomasisi olarak değerlendirebiliriz. Bu anlamıyla  kadın  
hareketi, öncelikle halk diplomasisi olarak ele alınmak  
zorundadır. Orta vadeli öğeler, Önderliğin belirttiği Kadın 
Rönesans’ı çerçevesinde aydınlanma, bilinçlenme, bir yönüyle ne 
yapmak gerektiğine karar vermedir. Bu noktada bizde bunlar 
karışmış durumda. Yapılması gereken kadının, toplumun 
bilinçlendirilmesi, bunun içinde yeniden toplumsal sözleşmeyi 
gerektirecek çalışmaların yürütülmesidir. Ancak bu konumda 
sağlıklı yürütülemiyor.  

Bir diğer nokta olan hareketin örgütlendirilmesi konusunda 
belirli yanlışlıklar var. Biz şimdiye kadar savaş hareketiydik, 
kendimizi buna göre örgütlendirdik. Bunun soruncunda kitle 
çalışmalarının örgütlendirilmesi ve perspektif verme noktasında 
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zayıf kalındı. Bu çalışmanın örgütlendirilmesi kadın karargahında 
olmak zorundadır. Bunun doyurucu perspektif gücüne ulaşmak, 
biraz örgütsel karmaşalıktan çıkmakla bağlantılı. Değişik alanlara 
ilişkin bir çalışma yapacaksak, bunların bütün perspektif gücünü 
oluşturmak zorundayız. Örnek olarak, Rusya’da reel sosyalizmin 
devlet gerçeğini, sosyal, toplumsal boyutunu çözümlemeden, 
rehber temelinde bir kitabı çıkarmadan biz kadromuzu nasıl 
geliştireceğiz. Bu anlamıyla merkezi çalışma alanında bu 
perspektif gücünün çıkarılması gerekiyor. Avrupa  gerçekliğinde 
liberalize etme politikası, yaşam kültürü mevcut durumumuza 
göre daha çok kurumlaşmış, yaşamsal boyutuyla bunlar 
çözümlenmezse sağlıklı kadro orada olmaz. Avrupa 
çalışmalarımız nasıldı? Bir anlamıyla ülkedeki savaşı besleme 
konumundaydı. Kadın özgürlük söylemi olsa da, yurtsever 
düzeyde bir çalışma yürüttü. Neden bizim çalışmalarınız genelde 
tekniki boyutta kaldı? 

 Eylemler adı altında kadının toplumsal yaşamını değiştirme, 
dönüştürme yönlü bizim ciddi yetmezliklerimiz oldu.  

Avrupa çalışmalarında karargahlaşma çalışması olmak zorunda. 
Koordinemiz bir yerde kalır, eşit eyaletlere paylaştırılır. Parçalı 
bir şekilde bir çalışma yürütülmeye çalışılır. Parti Önderliği’nin 
‘95-‘96 sürecinde bizzat Avrupa çalışmalarına yönelik somut 
önerileri, perspektifleri vardı. Parti Önderliği şunu söylüyordu; 
“siz Avrupa’da karargahlaşma çalışmasını ülke gibi oturtmak 
zorundasınız.” Bununla birlikte ÖKA perspektifini veriyordu. 
Aslında o süreçlerde bu çalışma perspektifi temelinde hareket 
edilmiş olunsaydı, bugün yaşanılan sorunlar ortaya çıkmazdı. 
Karargahlaşma çalışmasına, kitle politikasına ilişkin yoğunlaşma 
yapmış olsaydık, Avrupa’da bir sürü netleşme olurdu. Avrupa 
merkezi hiçbir zaman netleşmedi, pratiklerden çıkan sonuç bu. 
Netleşmemesinin nedeni dağınık çalışmaktır. Bu anlamda 
karargah kurumlaşma çalışmasının yürütülmesi gerekiyor. 
Avrupa çalışma tarzından bizim açığa çıkan iki yönümüz var. 
Kitleye karşı çok radikal, kadro duruşuna karşı çok liberal bir 
duruş. Yani parti ve cephe ölçüleri birbirine karışmış, bu sorun 
netleşmezse ileriki süreç açısından ciddi sorunlar yaşanabilir. 
Avrupa kadrosunun durumunu PJA’nın gündemine alması 
gerekiyor. Avrupa kadrosunun duruşunda liberal bir duruş var. Bu 
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duruş parti gerçekleriyle karşı karşıya geldiğinde savruluyor. 
Ülke sahasında bizle gelişiyor, Avrupa sahasında eriyor. Ona göre 
Avrupa’da kadro şekillenmesini görüp, tedbir geliştirmek 
gerekiyor.  

Önderlik dinin  demokratikleşmesinden bahsediyor. Somut 
önerim; kadının İslami, Alevi, Yezidiler birliğinde kesinlikle yer 
alması gerekiyor. Çünkü bugün bizi en fazla zorlayan, Kadın 
Rönesansı’nın geliştirmesini de en çok engelleyecek olan din 
olgusudur. Bugüne kadar bazı bayan arkadaşlar yer aldı, fakat 
dinin propagandasını yaptı. Bilinçli kadın kadrolarının buraya 
verilmesi gerekiyor. Örneğin; Sivas, Erzincan kitlesine 
gidemiyoruz. Nedeni din olgusunun ters yönden kurumlaşmasıdır. 
Kadın hareketine bağlı, gençlikle örgütlendirilmesini geliştirmek 
zorundayız. Bir yerde kadro çıkmıyorsa, orada gençlik 
dinamizminin olmamasındandır. 

 
++++++++ KONTROL EDİLECEK 
 
-GENEL taktiğe yaklaşım noktasında özeleştiri vermemiz 

gereken yanlar var. Bir arkadaşın özeleştiri vermenin anlamı 
kalmadı, belirlemesine katılmıyorum. Bizim her birimizin 
kadrosal duruş anlamında özeleştiri vermemiz gereken noktalar 
çok kapsamlı. Türkiye yada Kürdistan’da kadının yaşadığı hala 
kendisi için belirtilen çerçeveyi aşamama yönündeki bunalımlar, 
Batman’daki intiharlardan tutalım, Güney’de defalarca 
susturulmayla karşı karşıya gelen kadınlara kadar özeleştiri 
vermemiz gerekiyor. Kendimizi kadro çalışmaları dönem taktiği 
itibariyle de, en merkezde yer alması gereken bir çalışmaydı. 
Özellikle kadının misyonu ve dönem taktiğiyle de birleştiğinde, 
halk hareketi bünyesinde yer alabilecek kadroda, serhildana 
öncülük ve ona doğrultu verecek bir nitelik gerektiriyor. Bu 
ölçüye vurduğumuzda yaklaşımımız ve uygulama boyutumuz çok 
zayıf kalıyor. Merkezileştirme orada bunalan birkaç meclis 
şahsında değerlendirilmemeli. Onların yaşadığı yetmezlik 
boyutuyla sonuca ulaşmak yetersiz olur. Aynada görünen bu 
boyutlar olurken, o görüntüyü yansıtan ışınlar çok fazla, olumlu 
olumsuz boyutta her biri birbirini tamamladı.  
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7. Kongre sonrası halk hareketi çalışmaları örgütlendirildiğinde, 
PJA temsili yoktu. Çalışma tarzı anlamında da serhildan 
biçiminde bir netleşme yoktu. Siyasal-demokratik bir mücadele 
biçiminde bir yargıya ulaşıldı. Bunun taktiğinin ne olacağı 
konusunda net bir şey yoktu. Bunun yarattığı sıkıntılar oldu. O 
süreçte yaşanan parti içindeki çelişkilere anlam verememe, tahlil 
etmede uzaktı. Bir iç mücadeleye anlam verememe, hem de 
sürecin demokratik mücadelesine anlam verememekten kaynaklı, 
Halk Hareketine müdahale edecek kadro hazırlanmasında oldukça 
yanlış bir rol oynadı. PJA’nın da temsili olmadığı için, kadının da 
özgün bir biçimde derinleşme veya yoğunlaşma yaşanmadı. 3. 
Kongreye geldiğimizde, bunun ihtiyacını çok yoğun hissettik. 
Kadronun oynayabileceği rol olsa da, en üstte bir 
merkezileşmenin olması gerekiyordu. Böylesi bir temsil ve 
doğrultu gerekiyordu. 3. Kongre sonrası böylesi bir temsile 
ulaşıldı. 3 arkadaş geldi. Bir sistem olarak ele alınamaz ama, 
sadece kadına yönelik değil, genel  çalışmaları yönlendirme de 
savrukluğu yaşayan ve bireyselliğe kaçan, tek bakış açısı, tek 
erdem yönetime hakimdi ve doğal olarak kadronun özgünlüğünü 
hissettirebilecek, kendi iradesiyle yürüyebilecek bir imkan 
tanınmıyordu. Bu sadece bir gerekçelendirme ile izah biçiminde 
değil,  çalışmaları nasıl etkilediğinide ortaya koyacağım. O 
süreçte, bunu bir çoğumuzda yaşadık. Bunu sadece en üst 
düzeydeki arkadaşlarla  sınırlı tutarak değerlendirmek doğru 
değil. O güne kadar yapmadığımız partiyi sahiplenme, genel 
çalışmalara kadın rengini verme yönünde, hem orta kademede, 
hem de yapıda bir istem gelişti. Bu doğru bir tespitti, ama bunun 
içinde biz, boğulmayı yaşadık. Kendini en fazla genel çalışmalara 
katan, koşturan, çaba harcayan, eğitimde ve kişilik savaşımında 
en büyük eleştiri mekanizmasını işleten yine bayan arkadaşlar, 
ama bu yeterli olmuyor ve bunu yeterli görmek bizi bozdu, 
içimizde belli bir aşınmayı beraberinde getirdi. Özgürlüğü açığa 
çıkarabilecek bir gücü ifade etmiyor. Ve bu yüzden en üstten alta 
kadar, genel içinde bozulma oldu. Böylesi bir sistem karşısında, 
PJA  yönetiminin kendisini örgütlemesi gerekiyordu. Orada 
uygulanan erkek egemenlikli sistem, sadece kadına yönelik irade 
kırılması yaratmıyor, tek bir bakış açısıyla, tek bir elden yürütme, 
diğer yönetimin de iradesini tanımıyor. Bu yüzden en çok kadın 
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zarar gördü. Karahgah yürütmesinde 5 arkadaş yer alıyordu. Ama 
sadece bir tanesi bayan arkadaştır. Uzun süre bu böyle devam etti. 
Meclisteki iki arkadaş için de bu geçerli. Hatta uzun bir süre, 
meclisteki bir arkadaş karargahın tekmillerine bile katılmıyordu. 
Bu tabii ki bireyleri esas alan bir bakış açısından 
kaynaklanıyordu. Bireyler partinin temsili olarak çalışmalara 
katılmadı. Bundan kaynaklı bu tür sonuçların doğmasıda gayet 
normaldir. Parçacılık ve bireysellik bu noktada doğdu. Biz bu 
konuda, erkek egemenlikli yaklaşımı tahlil edemedik. Bunu boşa 
çıkarabilecek bir savaşım yürütemedik. PJA yönetimi 
oluşturulduğunda 3 arkadaştan oluştu. Baştan beri çalışmalara 
perspektifsiz giriş vardı. Bütünlükten ziyade, daha arkadaşların 
gelişinde, parçalı bir duruş vardı. Sadece Türkiye-Ortadoğu’ya 
yönelik, kendi aralarında böylesi bir parçalı düşünceyi taşımaları, 
kendilerine ideolojik bir perspektifi ve rolü biçmemeleri ayrı, 
parçalı bir duruşa yol açtı. ..... Arkadaşı fazla 
değerlendiremeyeceğim, çünkü arkadaşın hangi kapsamda, hangi 
biçimde dahil olduğu noktasında bilgi sahibi değilim.   

Son yönetim toplantısından değerlendirecek olursak, 
eleştirilmesi gereken yönler var. Bilmememize rağmen bunun 
farklı boyutları da olabilir, en azından erken pes etme oldu. Bir 
birini tamamlayacak, güçlendirecek özellikleri, potansiyelleri 
olmasına rağmen, arkadaşlar erken pes ettiler, yani savaşmadılar. 
Böylesi bir amaç olmadığı için, herkes kendi çalışmasıyla yetinip, 
birbirini tamamlama ihtiyacını çok fazla hissetmedi.  Mesela ..... 
arkadaşı uzun bir süre eleştirdik ama cılız oldu. Bu konuda, 
kadronun da vermesi gereken özeleştiri var. O dengeyi kırmayı 
kadro ne kadar göze aldı, ne kadar güçlendirmeyi esas aldı. 
Bunlar yapılsaydı, böylesi bir durum yaşanmayacaktı. Herkes 
biraz birbirinin yanlışını kabullendi aslında. Kabullenilmedi 
deniyor, buna sonuç olarak katılmıyorum. ..... arkadaş sadece 
Türkiye gurubundan sorumlu, buradan güç almaya giderken bunu 
kabullendi.  ..... arkadaş açısından da belki duygusal bir nokta 
olarak değerlendiriliyor, ama şu da var ki; tek merkez ve esas 
alınan o arkadaş oldu. Ve bu arkadaş da, onu çok fazla katmadı. 
Gerekçesi ne olursa olsun genelden sorumluydu yapmadı ve 
böylesi bir parçalı duruş yapıya da yansıdı. Ve erkek bunu çok iyi 
görüp, değerlendirdi, Erkek uzun bir süre hiç karışmadı, sesiz 
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kaldı, hatta güven verme gibi bir imajı yarattı, ama ne zaman ki 
sınırlardan çekilme istendi, hemen eskisi gibi uygulanan bir teşhir 
politikası alt yönetime kadar yansıdı ve hatta “bu sınırlar 
dahilinde benimle yürüyebiliyorsan varsın, yoksa yoksun” 
diyerek  en üst düzeyde olmasına ve korumaya almasına rağmen, 
görevi bir başkasına devretme bile yaşandı. Bu resmi 
toplantılarda, olduğu gibi yansıdı. 

 Belki 3. Kongre sonrası uyumlu çalışma gerekiyordu ama bu 
özgünlüğümüzü korumak adına, pratikte ortaya çıkan sonuçtam 
tersi oldu. Bizim sessiz kalışımız bir uyum yarattı, yoksa karşı 
taraf kendisinden ödün verdiği için gerçekleşen bir uyum değildi. 
Dönemsel bir politikaydı ve bir süre sonra açığa çıktı. Orta 
kademedeki yönetimde, bu konudaki eleştirileri sunmamakla en 
büyük boşluğu yarattı ve biraz da erkek yönetimlerine yaranmacı 
yapıldı ve bu çok fazla görüldü. Bunun önüne çok fazla 
geçemedik. Oradaki yapı, kadını güç olarak görmedi, erkeğe ve 
yönetime yaranmacı yaklaştı. Biz bu noktada, kendi yapımızı 
etrafımızda örgütleyen, merkeze koyan bir yönetim olamadık. 
Nasıl bir yapı gerçekliğiydi? Bizim yetersizliklerimiz yönetim 
anlamında neydi? Söz konusu olan, bir tercih vardı. Bir taraf 3. 
Kongre çizgisiyle yürümek isteyen, diğer taraf ise; yürümek 
istemiyordu. Böyle bir yapı gerçekliği vardı. O konuda yapıyı iyi 
tahlil etmek gerekiyordu. Yapıyı iyi tahlil eden, bu konuda ayakta 
tutabilen ve kendi etrafında örgütleyebilen, yapılan eksikliklerin 
üzerine zamanında giden ve sorunları da bu temelde çözen bir 
yönetim iradesi olunmadı. Uzun süre ürkek ve çekingen 
yaklaşımlar segiledik. “Üzerine gitsek gider mi?” kaygısıyla, 
çözümleyici yöntemlerle üzerlerine gidilmedi. Sonuçta bütün 
okullarda sorunlar patlak biçiminde oldu. Bu olay, kadın 
hareketinin yaşadıkları yetersizlerle direk bağlantılandırıldı. Bir 
çalışma için, kadro seçimi önemli. Bu “en seçme kadrolar bu 
alana gönderilsin” mantığında değil, ama gerçektende özgün 
yönleri olmalı. Ortadoğu çalışmaları, biçilen misyona göre bir 
tasfiye konumunu yaşadı. Neden? Bunun bazı arkadaşlardan 
oluşup oluşmaması önemli değil, belirleyen o değil, ama bu 
çalışmalara biraz da kısa vadeli gönderilebilecek, halka bir şey 
verebilecek kadro bileşimimiz yok.Gönderilen kadrolara 
bakıyorduk, aralarında Türkçe’yi bilmeyen arkadaşlar vardı. 
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Mesela İsviçre’den gelmiş, Türkçe’yi zor konuşuyor ve Türkiye 
grubuna gönderilmiş, veya Avrupa’dan gelen birkaç kişi de vardı 
ve bu çalışmalara alınıyordu.  

Buradaki bileşimin yaratması gereken bir düzey var, ben bunu 
asla reddetmiyorum. Kendi içimizde böylesine bir şeyi 
oturtmadık. Bu anlamda gelen eleştiriler doğru, yani özgünlüğü 
ne kadar oturttuk, ya da o anlamda o ideolojiyi verme, kişilerde 
ideolojik derinleşmeyi yaratma yönünde çaba ne kadar harcandı? 
Bunlar tartışma konusu. Uzun ya da kısa vadeli, kişiyi hazırlama 
sadece teknik ayrıntılar boyutunda değil, kişilik anlamında en 
başta Parti Önderliğinin çözümlemeleri ile eğitimler ne kadar 
yürütüldü? Daha önceki süreçlerde de, biz bunu eleştiri konusu 
yaptık. Böylesi bir eğitim tarzı olmadan,  yapı gittiğinde tabı ki 
nasıl bir sistemle karşı karşıya kalacağını tahlil edemezse, 
kişiliğini o anlamda ideolojik eğitimle donatamazsa ve ideolojiyi 
kişilik yapılanmasına özümsetmezse,farklı sonuçları yaşaması 
doğaldır. Bu anlamda yaşanan yetersizlikler var. Yine 
serhıldanları bir dönem taktiği olarak benimsemekte çok fazla geç 
kaldık. Şu anda kitleye ulaşamıyorsak, tabii ki bu noktalarda 
vermemiz gereken  bir özeleştiri var. O süreçte giden arkadaşlarla 
biz, ilk çalışmalara olan güvensizlikten kaynaklı,  uzun  bir süre 
şunu tartıştık;  arkadaşlar belli bir çerçeve çiziyorlar, ama bu 
gerçekten olması gereken mi? Acaba illegal mücadele 
geliştirilmesi gerekiyor mu, yoksa gerekmiyor mu? Biz uzun süre 
bu konuda bir netsizliği yaşadık. Üstten alta kadar bunu yaşadık 
ve bu da bizim serhıldanı sahiplenmemiz ve dönem taktiği olarak 
buna kendimizi yatırmamamızı önemli oranda geciktirdi. Çünkü, 
bunu uzun süre benimsemedik. Benimsemeyince de, ne bu 
çalışmanın kadrosunun seçiminde, ne de kendimizi o oranda 
eğitmede, örgütlemede yeterli bir düzey de kazanamadık. Bunun 
da önemli etkisi olduğunu düşünüyorum ve gerçekten de yine 
belirtiyorum biz o süreçte çok fazla ihtiyaç duyuyorduk. PJA 
yönetimininde bizim çalışmalarda bulunması, bir doğrultu 
vermesi, bir doğrultu kazandırması yönünde, ama bence orda 
bulunan arkadaşların en önemli yetersizliği de buydu. Böylesine 
ideolojik bir yoğunlaşma yaşamadı arkadaşlar. Ben bu kadroyu 
nasıl oluşturabilirim, yani her alanda oluşturulması gereken 
taktikler nedir, yöntemler nedir? Bunu nasıl geliştireceğiz bunun 
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çok fazla tartışmasını yürütmedik ve ayrıca o merkezde etkili olan 
bir diğer nokta da şuydu; özellikle Dola Koke’ye geldikten sonra 
varolan parti çalışmaları vardı. Mesela halk hareketleri dışında 
kurumlar, Kürtçe  kamp, vb. yürütülen kadrosal bir faaliyettir, o 
konuda belirtmek istemiyorum, ama o çalışmalarda yaşanan 
sorunlar ve ilk geldiğimizde de sorunların kazandığı bir boyut 
vardı. Biz o alana gittikten sonra da, biraz farklı biçimde yansıdı. 
Ama uzun bir süre bizim kendi aramızdaki tartışmalarımız, 
harekete bir perspektif amacını taşımadı. Acaba kadro ne kadar 
hazırdır, gelinen aşamada biz çalışmaları ne kadar yürütebiliriz? 
Bu konuları tartışmak yerine, biz gerçekten her hafta bir 
soruşturma olayını tartışıyorduk. Böylesine bir boyut kazandı. 
Çalışmanın esasında, yoğunlaşmalarımızın merkezine oturtmamız 
gereken konudan çok fazla uzak bir pratiğin içine girdik ve 
boğulduk. Ve bunun da kadronun hazırlanmasında etkisi oldu.  
Şimdi sonuç olarak şunu belirteceğim, merkez bünyesinde 

özgünlüğün ne katar yer ettiği, ya da bizler tarafından ne kadar 
temsiline ulaştığı tartışılır. Olan tarz bence çok fazla tartışma 
konusu yapılamaz. Önemli olan zaten bizim zorluklar ortamında, 
engellerin olduğu ortamda, kendimizi planlayabilmemiz, her 
anlamda, hem  genel çalışmaları sahiplenebilmek, hem de bu 
arada gerçekten bunun yaparken bir erimeyi yaşamamak çok 
önemliydi. Bizim de kazandığımız düzeyi gösteriyordu aslında. 
Belirttiğimiz gibi özgürlük tutkusunu ne kadar o ortamda 
koruyabildiğimizi gösteriyordu. Biz bu anlamda çok fazla 
iddiamızı güçlendirdiğimizi belirtemiyoruz. Sadece izah etmek 
bana yeterli gelmiyor. Görevlendirmenin de bunda önemli payı 
var. Biraz da buradan dikkat edilebilir. Ama biz bunu ne kadar 
verdik, alttan bir dayatma oldu mu? Olmadı, tabii ki bizde de 
yaşanmadı. Bunun özeleştirisini vermek gerekiyor. Bizde, kendi 
açımızdan “bizim de yaşadığımız zorlanmalar var” gerekçesini 
getiriyorduk. Biz bazı zorlanmaları dayatabiliyorsak ve 
yönetimde bize karşı bu noktalarda liberal kalıyorsa, bence bu 
sorgulanmalı ve özeleştirisi verilmeli. Hem kendini değiştirme, 
hem de yönetimi değiştirme bu anlamda çok fazla yansımadı. Ben 
en son biraz PKK’yi belirtmek istiyorum. Böylesine bir kadro 
duruşu, bir yapı gerçekliği, sürece cevap olabilir miydi? Çok fazla 
anlamadık. Orası kesin, yeterli kadro akışını da sağlatamadı. O 
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merkez, sadece o merkezde ele alınmamalıydı. Biz bir Ortadoğu 
Rönesans’ından bahsediyoruz. Ortadoğu Rönesans’ını yaratacak 
kadınsa, genel Ortadoğu kadınıyla biraz başlamak gerekiyordu. 
Ama bu noktada Ortadoğu kadınını ne kadar tanıyoruz, ona ne 
kadar ulaşmışız, burası tartışma konusu. Güneydeki faaliyetler, 
halk hareketi konferansında da açılmıştı. Daha henüz o 
parçalardaki kadının neleri yaşadığını, neleri yaşayabildiğini, 
hangi düzeyde olduğunu fazla tahlil eden bir düzey kazanamadık. 
Yani buna yüzümüz çok fazla dönük değil. Ortadoğu Rönesans’ı 
da biraz buradan başlayacak aslında. Bu dört parçadaki kendi 
kadınımıza ulaşmak ve daha sonra Ortadoğu’daki kadınlara 
ulaşmakla başlayacak, ama biz bu  konu ile çok da fazla ilgili 
değildik. Mesela Soranca gazete çıkıyordu orada gerçekten üstten 
alta kadar Güney’deki halkın yaşadığı sorunları 
değerlendirebilecek bir arkadaş yoktu, gerçekten ona hitap 
edecek, ideolojik anlamda değil, o halkın anladığı dilden, onun 
yaşadığı sorunlara ortak olabilecek bir değerlendirmeyi 
yapabilecek, arkadaş bulamıyorduk. Biz kendimiz de 
yapamıyorduk. Ve genelde de bu böyleydi. Çünkü böylesine bir 
araştırmaya gerçekten hiç birimiz girmedik. Bu güne kadar 
böylesine bir şeye hiç yeltenmedik. O halkın sorunlarına ortak 
olmak, hiç birimizin şahsında çok fazla yaşanmadı. Türkiye’de 
geliştirilecek olan ya da diğer Ortadoğu’da geliştirilecek olan tarz 
elbette sonuçta bir seferberlik olabilir, ama hemen direkt böyle bir 
seferberlik biçiminde gelişecektir demek, bana çok mantıklı 
gelmiyor, çünkü henüz ulaşamadığımız kesim çok. Şu anda 
varolan serhıldanları biraz yürüten, harekete geçirmemizi 
kolaylaştıracak olan, militanlaşmış halk kesimidir. Ve sadece o 
kesimlerle, Türkiye’yi kapsayacak ya da tüm Ortadoğu’yu 
kapsayacak bir serhıldan örgütlemek çok zor. Yine, varolan 
kitleyi ne kadar eylemliliğe dönüştürebildiğimiz, sürekli gündeme 
oturtabildiğimiz, gündemi yönlendirebilen bir eylemselliğe 
dökebildiğimiz de tartışma konusudur. Bu yüzden de, ilk başta 
tabanda bu çalışmaları geliştirmek gerekiyor. Ama biz hangi 
konuda yanılgıya düştük? Fazla yavaş aldık,  ürkek yaklaşıldı. Bu 
konuda eleştirilmesi gereken yönler var, ama bu örgütlenmenin 
tarzı yanlıştı anlamına gelmiyor. Yani ben hatanın o noktada 
olduğunu zannetmiyorum. Hem hata biraz da bizim sürecin hızlı 
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gelişimine rağmen geride kalmamızdan kaynaklanıyor. Biz hızı 
yakalamış değiliz. Henüz örgütlenme ağına ulaşamamamızdan 
kaynaklanıyor. Geçmişte,  parti genel koordinasyonunun o 
çalışmalara ilişkin eleştirileri vardı. O noktalarda  büyük 
yanılgılara düşülüyordu. Uzun süre eğitimde tutulmakla, o alana 
kadro hazırlanacağı anlayışı büyük bir yanılgı. Önemli olan, bir 
anlayışı oturtabilmek. Uzun süre eğitimlerde kalma, gerçekten bir 
ortayolculuğu da geliştirebiliyor. Bu yönlü sakıncaları da var. 
Önemli olan, en kısa zamanda, en sonuç alıcı yöntemlerle bir 
kadroyu yetiştirebilmek ve gereken bakış açısını en kısa zamanda 
verebilmek. Böylesine bir atikliği kesinlikle içermesi lazım. 
Verilen eğitimlerin teorik boyuttan çıkması lazım. En başta 
kişiliğin oturtulması gerekiyor. Ölçü zaman olmamalıdır, eğitilen 
kadroda kesinlikle ölçü olmamalıdır. Hareket olarak bizim 
özeleştiri vermemiz gereken bir nokta da budur. Geç sahiplenme, 
sürece geç girmeyi getirdi. Ama en azından bundan sonrası için 
daha hızlı, daha kısa vadeli girişimlerde bulunmak ve biraz da 
gerçekten bu konularda cesaretli olmak, bizim açımızdan 
yapılması gereken zorunluluktur. 

 
-TEMEL sorunlarda tartışmalarımızı yürütmemiz iyi olacak. 

Biz esas noktaları ele almazsak, ayrıntılara girsek de, bu  
gündemden sapmayı beraberinde getirir. Arkadaşların 
değerlendirmeleri gündem üzerinde oturmalı. Bizim kitleye, 
kadroya, eğitime ve stratejiye olan yaklaşımlarımız buradan 
kaynaklanıyor, yönetimin hazır olmaması da yine bununla 
bağlantılı. Arkadaşlar kısaca ele alsa daha iyi olur. Gündem bir 
türlü rotaya girmedi. Karara ulaşamadığımız konular ayrı. Her 
alan konferansını yaptı zaten. Halk hareketleri konferansını 
yapmış, 12-13 gün ayrıntıyla derin bir şekilde bunların üzerinde 
durdu. Burada onu tekrarlamadan çok, kadın boyutuyla kadın ne 
kadar stratejiye katıldı, PJA’nın merkezi olarak bizler ne kadar 
stratejiye katıldık, ne kadar taktiği uyguladık? Arkadaşlar 
rahatlıkla sorabilir. PJA bu çalışma için nasıl hazırlandı, nasıl bir 
mevzilendirme oluşturdu? Bu mevzilendirmelerimiz aralarında 
nasıl ilişkilenebilir, nasıl ilerleme sağlanabilir, politikası neydi? 
Bütünlüklü olarak ne kadar müdahale etti, ne kadar sonuca ulaştı? 
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Bunları en üstten eleştirip perspektiflerini verdiniz, bu temelde 
önerilerinizi yapın.  

-7. KONGRE’den -sonra halk hareketlerinde parti stratejisi 
boyutuyla, iki noktada değişiklik yapıldı. Hareketin kapsamı, 
ilerletilmesi, halk hareketleri çerçevesinde yürütülmesi, bunun 
hazırlığının partide yapılması, özellikle PJA kongresinden sonra, 
merkezileşme bu konuda geliştirildi. Ondan önceki süreçlerde, bu 
çerçevede bir çalışma başlatıldı. Ama gereken önem verilmedi. 
Parti 2. Meclis toplantısından sonra,  hem merkezileşme, hem de 
daha fazla, bu çerçevede örgütlenme geliştirildi. Bizim halk 
hareketine gidişimiz de bu süreçte oldu. Pratik boyutta, PJA 
yönetimi olarak orada yürüyüşümüz nasıl oldu? Merkez 
toplantısından sonra, bizim bu çalışmalara gidişimizin nedeni 
neydi? Yönetim olarak bu çizgide, bu stratejide, kendimizi tam 
olarak netleştirmedik. Ne stratejik çizgide bir derinleşme, 
geliştirme sağlandı, ne de kişilik anlamında, böyle kapsamlı bir 
çalışma karşısında kendini hazırlama, derinleştirme ve böyle bir 
yoğunlaşmaya girme yoktu. Böyle bir çalışmaya giderken 
hazırlıksız, perspektifsiz olma durumunu çok yoğun yaşadık. 
Aynı zamanda, yönetim olarak böyle bir çalışmaya 
başladığımızda, kendi aramızda bu konu üzerine bir tartışma 
geliştirme, kadını bu çalışmada  nasıl mevzilendirmemiz gerektiği 
noktasında, PJA yönetimi olarak bir tartışma yürütmedik.  

Ortadoğu konferansı yapılmıştı ve genel olarak, halka 
yaklaşım stratejimiz kalın hatlarıyla belirlenmişti, ama somut 
perspektif fazla geliştirilmemişti. Kadın çalışmalarında da bu fazla 
gelişmedi. Geçen süre zarfındaki çalışmaları, fazla sağlıklı 
değerlendiremeyeceğim. Çünkü başan beri,  sağlıklı bir biçimde, 
ortak çalışacağımız bir yönetim veya tartışma zeminimiz gelişmedi. 
Gider gitmez, direkt düzenleme yapıldı. Güney halk çalışmaları 
noktasında, baştan bir parçalanma oldu. Karargah ve yönetimle 
kalma, ortak çalışma gelişmedi. Birlikte olduğumuz süreç içinde 
de, diyalog ve tartışma fazla yoktu. Birbirini muhatap alma yoktu, 
birbirinden güç alma gelişmedi. Yine güç getirmek için, bir arayış 
olmadı. Baştan beri güçlü zemin atılmadı. Ve bu, tüm çalışmalara 
damgasını vurdu. Gerçi, tüm halk hareketi çalışmasını, Dola Koke 
ile ele almak doğru değil, ama en temelde bu çalışmaları yürüten 
orasıydı. Kadro hazırlama, veya gönderme genelde oradan 
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oluyordu. Yönetimin örgütsel ilişki tarzı, eğitim tarzı ve bunun 
çalışmalara yansıması oldu. 

 Dola Koke’de oluşan bileşim, dengesiz bir bileşimdi. 
Stratejik yaklaşımımıza göre değildi,  tam tersiydi. Önceden 
cepheye; savaşta yapamayan, sağlık sorunu olan, fiziki sorunu 
olanı psikolojik, ideolojik  sorunu olanları gönderiyorduk. Şimdi 
ise, kadro bileşiminin olumsuz olması, çalışmaları olumsuz 
etkiledi. Başarısızlığımızı kadro ile izah etmek için bunu 
söylemiyorum. Çalışmaya yaklaşımda ciddiyetsizlik vardı. Bu 
kadro seçiminde de, mevzilendirmesinde de ortaya çıktı. Orada yer 
alan her arkadaş için bunu söylemiyorum, ama dengesizlik vardı. 
Hem komuta da, hem de bileşimde bu vardı. Bu, zorlanmaya neden 
oldu. Hatta görevlendirmeye de yansıdı. Belirleyici olan diğer bir 
husus; merkezin rolü ve çalışma tarzıydı. Kadının özgünlüğü fazla 
gelişmedi. Halk hareketi raporu çok yüzeysel kalmış. Belki ..... 
arkadaş ve bize bazı eleştiriler gelmiş, fakat yönetim tarzının tahlili 
fazla yapılmamıştır. PJA yönetiminin birbirini muhatap alma 
durumu yoktu,  üst yönetimde yaklaşım böyleydi. Orda perspektif 
veren, çalışmayı yönlendiren biz değildik. Bu gerçekliği 
kendimizde görmeliyiz. Erkeğin yürüttüğü politikaya göre yürüme 
oldu. Bunu kırmaya yönelik bir çaba olmadı. Başta ..... ve ..... iki 
karargah oluştu, bayan bileşimi ağılıklı ...... Orada o kadar bayan 
arkadaş (yeni savaşçı, temel eğitim, Ortadoğu çalışması, doğu 
faaliyetleri, Büyük Güney çalışması) vardı. Ama, karargah 
yönetiminde bayan temsilci yoktu. Tartıştık ve merkezi düzeyde 
bayan arkadaşlar olmalıdır kararını aldık. En azından, kadın 
çalışmasını bir merkezde toplamak için, ..... karargahında bayan 
temsilcisi olmalı, denetlemek için de bu olmalıydı. Bunu 
tartışmamıza rağmen sonuç değişmedi. Cevap, “ben yalnız 
koordinasyonda yer alıyorum, ben bir süreç burada bir süreç ..... 
yer alacağım. Süreç kıştır, koşullar biliniyor mesafe de bir iki 
gündür. İşleyiş olarak bile böyle bir örgütlenmenin ne kadar 
sağlıksız olduğunu hepimiz biliyoruz” şeklinde oluyordu.  

Ben de ordaydım, görevlendirmem ise, Güney yönetiminde 
yer alıyordum. O kadar bayan gücü var orada. Benim görevim 
neydi? Belki arkadaşlar diyecek izahtır, farklı ele alacaklardır. 
Nasıl isimlendirilirse isimlendirilsin, kendim için fazla şey 
görmüyorum. Benim yanımda bir bayan, 2 erkek arkadaş vardı. 
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Çalışmamız ..... ve ..... köylerine gidip propaganda yapmaktı. O 
durumda arkadaşlarla tartıştık, “heval bu biçimde doğru değil, bu 
kadar arkadaş burada, eğitim var, burada kadro hazırlanıyor o 
zaman eğitime katılayım. Bir kurulda yer alayım, en azından kadro 
bu eğitimde hazırlanıyor, kış sürecidir, herhangi bir arkadaşta 
yerime girip halka propaganda yapabilir, ben burada kalayım daha 
iyidir”dedik. Rahatsızlığımızı dile getirdik, tartıştık ama tartışma 
zemini tamamı ile ortadan kaldırılıyordu, önü alınıyordu, işte 
bilmem “senin güney yaklaşımın nasıldır, güneyi küçük 
görüyorsun, çalışmasını bilmem nasıl görüyorsun” deniliyordu. 
Örgütsel kaygı değil, kadın hareketi olarak halk hareketinde 
kendimizi nasıl örgütleyeceğiz, mevzileneceğiz, hazırlanacağız? 
Sorun, sanki bu kaygılar değil de, bireyseldir ve kariyer sorunudur. 
O zaman da söyledik, bu doğru bir yaklaşım değil. Daralma başta 
böyle başladı. Ben de kısa bir süre de böyle oldu ve bir ay sonra 
“eğer böyle olursa bu çalışmada yer almam” dedim. Sıradan bir 
kadro propaganda yapabilir, o görevlendirilmiyor, ama hem de halk 
hareketi merkezinde yer alıyorsun, hem güney yönetimisin fakat 
işlevin her gün git köyde propaganda yap, gece-gündüz köyden 
çıkma. Yanı başımızda o kadar bayan yapısı var, yönetimi ise yok. 
Karargah kurulmuş yönetimde sadece heval ..... var. Eğitim kurulu 
var, ama karargah yönetiminde bir bayan yok. Yaklaşım ve 
belirlenen sınır bu. Bir birey olarak nasıl yapabilirdim ki? Bunun 
içinde mecburi olarak çalışacaksın, bunun dışına nasıl çıkabilirsin 
ki? Arkadaşlar yanlış anlamasın, her şeyi o noktayla izah 
etmiyorum. Ama halk hareketinde o kadar sorun yaşanıyorsa 
gelişme olmaz. Strateji oluşturulmamışsa, kadro hazırlanmamışsa 
tek kişi yönetim olduğundandır. Bundan da rahatsızlık 
duyulmamıştır. Bunu kıramaz mıydık? En azından egemenlikli 
yaklaşımların dayattıkları görülüyor, bunu nasıl kıracağız, bunu 
kırmak için ben varım diyen kimse yok. Herkes kendisine 
belirlenen sınır içinde. Bunun için de, koordine düzeyinde ..... 
arkadaş bunu biraz kırabilirdi. Ama kırmayı bir yana bırak, 
tartışma bile yoktu. Genel çalışmaları tartışma zemini bile yoktu. 
Neden biz bunu kıramadık? Ben bu noktada kendimi 
sorguluyorum. Ama isteksiz yaklaşılmıştı, o nedenle bu kadar 
sorun çıkmış veya bundan dolayı çalışmalardan geri çekilme 
olmuştu, bunu tümü ile reddetmiyorum ve kendi payımı da içinde 
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görüyorum. Böyle bir atmosferde, zeminde  gelişen ne olursa 
olsun, kıramazsın. Yönetim olarak konumlanmamız, 
ilişkilenmemiz, iletişimimiz böyleydi.  

Bir bayan arkadaşın düzenlemesi yapılıyordu, ama 
muhatap olmak için, hiçbir bayan  arkadaş ihtiyaç duymuyordu. 
Çok rahat başka bir arkadaşı ayarlayıp gönderebiliyor. Aşınma bu 
düzeye gelmişti. Erkeğin politikasını ve yaklaşımını tahlil edelim, 
ama kendi yaklaşımımız neydi,bununda adını koymak gerekiyor. 
Tamamı ile erkeğin yaklaşımına bağlı, ona paralel, hatta daha da 
ağır oluyordu. Bu hep böyle sürdü. Ben buna karşı, fazla 
tahammüllü olmadım veya bu zemini değiştirmek, ya da güç olmak 
için, üzerine fazla gitmedim. “Madem yaklaşım budur” deyip, 
kendi kabuğuma geri çekildim. Nasıl yürürse yürüsün, benim de 
işim sadece budur diye düşündüm. İşimi yürüteyim, başka hiç bir 
şey sorun değildi. Bir şey olursa da, “kimse benden halk 
hareketlerinin merkezi yönetim sorumluluğunun hesabını 
sormasın” dedim. Ben birim sorumlusuydum. Bu doğru bir 
yaklaşım değil, ama yaşadığım gerçeklik buydu.  

En son bir toplantımız oldu ve orada bazı eleştiriler gelişti. 
Orada da tavrım doğru değildi. Daha çok yine kendimi geri çektim. 
Ama daha toplantının sonuçları PJA yönetimine verilmemiş. Bana 
karşı tavır geliştirme vardı. Düşündüm, kendi resmiyetimize mi 
güvenmeyelim?  Merkez olarak toplantı yapıyoruz, tartışıyoruz, 
eleştiriyoruz ama hala PJA’ya aktarılmamış. Genel yönetimde 
orada tavır alıyor, o zaman nasıl olacak? Bu yaklaşımlardan dolayı 
oradaki yönetimimize karşı ciddi bir güvensizlik yaşadım 
arkadaşlar, “sen de yönetim değil misin?” diye sorabilirler. 
Yönetimdim, ama durumumuz da böyleydi. Bu şekilde kadro 
şekillendirmesi ve hazırlanması nasıl olacak? Zaten sonucunu 
hepimiz görüyoruz. Zayıflığın olduğu çok nokta vardı. Pratik 
hususlarda bunları söyleyebilirim. 

 Oradaki çalışmalar için, doğrultu verebilecek bir yönetim 
gereklidir. Yönetim hem perspektif çıkaracak, hem de yapıyı 
eğitecek. Dola Koke’deydik ve 7. Kongreden sonraki atmosferi, 
oradaki yapıda görmek mümkündü. Gündemden sapma, sadece 
kendisi ile uğraşma, halk hareketine kim gidiyorsa sanki gidip 
orada bir pasaport alacak ve Küçük Güney’e veya başka bir yere 
gidecek şeklinde çarpık bir yaklaşım sözkonusuydu. Eğer 
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gönderilmese de, örgüte karşı tepki duyma, başka yaklaşımlar 
geliştirme, öyle farklı bir hava ile çalışmaya yaklaşım vardı. 
Yönetimin bunu doğru bir şekilde örgütlemesi gelişmedi. Son 
süreçte, pratik olarak sonuçları ortada.    

 
-BİZİM kitle çalışmamız yeni değil, fakat serhıldanın stratejik 

olarak alınması, yeni bir yaklaşım. Bu nedenle değerlendirmeler 
yapıldığında da ben bu eksene oturtmaya çalışacağım. Çok farklı 
nedenlerden kaynaklı yönleri var. Bir yere bağlamak hatalı olur 
ve bu önümüzdeki süreçte, bizi gerçekten zorlar. Ben bütün 
Rusya’daki çalışmaları, PJA karargahı ile ya da koordine 
arkadaşlarla izah etmeye kalkışırsam, ilerki süreç açısından 
yanıldığımı tekrar göreceğim. Zaten siyasal durum 
değerlendirmesinden sonra, merkez durumunun 
değerlendirilmesinde de, bu bir çok arkadaş tarafından 
konulmuştu. Araştırmamız lazım, Rusya’da yaşanan problemler 
neydi? Kadrodan yönetime, yönetimden  sisteme, sistemden  tarza 
kadar, tam bir karmaşa vardı. Örneğin biz konferans yapıyorduk, 
konferansta yönetimin durumunu ve sistemden kaynaklı durumu 
ayrı ayrı ele almıştık. Bütün kadro arkadaşlar şunu dedi, “yönetim 
sadece kendisini kurtarmak için böyle bir yöntem raporda esas 
alınmış”. O zamanda sordum, gelene kadar da ısrar ettim, yani 
birbirimizle kendimizi izah ettiğimiz sürece netleşmeyeceğiz. 
Çünkü çok net görülen noktalar var. Yönetimin perspektifini 
arkadaşlar koydu. Yönetim bir çalışmanın ideolojik, örgütsel, 
politik boyutu ve bunun pratikleştirilmesinden sorumludur. 
Bunun bütün çalışma perspektiflerini çıkaracak, yol ve yöntemini 
bulacak, bu yönetimin problemi, ama bir de kadrodan kaynaklı 
problemler var. Bunları ayrıştırarak kimden ne kadar 
kaynaklanıyorsa görmek gerekir. Kadın çalışmaları, 3. Kongre ile 
birlikte bir rotaya girdi. 

 Belirtildi, 3. Kongrede serhıldanı kadın tartışamazdı, bu 
noktada bence herkesin net olması gerekir. Ben kendi açımdan 
belirteyim, netim. Düşünmek isteseydim kadın kongresinde niye 
serhıldan kadrosunu yaratamadınız, niye serhıldan yönetimini 
ortaya çıkarmadınız, bunun yaklaşımını belirlemediniz bana göre 
böyle bir istemde bulunursam, çok ucuz bir yaklaşım olur. Çünkü 
pratik bize çok net gösterdi, bunu söylerken şunu  söylemiyorum; 
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her şey yapıldı, hayır. Yapılmayanlar da farklı boyutlarıyla ele 
alıp değerlendirmeye eleştirmeye çalışacağım. Bu açıdan 
değerlendirme yaparken, ben kimden ve hangi nedenlerden 
kaynaklı boyutlarını araştırmamız gerektiğine inanıyorum. 
Özellikle somut perspektifin çıkması açısından böyle olmalı. 
Çünkü stratejik bir çalışmadır. Kesinlikle kadına burada çok 
önemli rol atfediliyor. Öcülük atfediliyor. Partinin genelde de 
böyle bir yaklaşımı var. Önderliğin de yaklaşımı bu. Kadın partisi 
de kendisine böyle bir rol biçiyor,  o açıdan bu konuda net 
olmamız lazım. 

 Bir diğer önemli yanılgı ortaya çıkan bir yaklaşım oldu, sanki 
biz geçmişte çok iyi askerlik yaptık, şimdi de askerliği bırakıp 
serhıldan kadrosunu çıkaracağız. Gerçekten kendimizi 
kandırmayalım, geçmişte savaş içerisinde yer alan bir arkadaş 
olarak, çok net söyleyeyim, geçmişte savaşta yer almayanlar 
bugün serhıldanda da yer alamazlar ve bu çok somut ve nettir. 
Eğer biz PJA olarak böyle bir yanılgıya girersek, kesinlikle 
kaybetmiş olacağız. Askerlikten vazgeçen insan, siyasette 
kesinlikle yer alamaz. Eğer böyle bir yanılgıyla kadro çalışmalara 
yönelirse, o kadronun gideceği yer, babasının evidir.  Çok somut 
söyleyeyim, bugün bu noktada ayrıştırmada olmalı, yani bir 
arkadaş gazidir, yaralıdır, ama kapasitesi vardır, yani serhıldan 
çalışması yürütebilir. Bu açıdan hepsini bir kefeye koyup 
muğlaklaştırıp somutlaştırmamak, ayrıştırmamak, bizi 
önümüzdeki süreçte tehlikeye götürebilir. Bunu görmek 
gerekiyor. Mesela ben geçmişte kitle içerisinde sorumluluk 
düzeyinde yer aldım. ‘91’den ‘93’ün başına kadar, Türkiye’de 
faaliyet yürüttük, hem de sorumlu düzeyde, ama değiştiğini çok 
somut gördüm. Geçmişte biz klasik propaganda ve ajitasyonla 
ulusal kurtuluş mücadelesi konusunda, bazı temel konularda halkı 
yönetip, yönlendirebiliyorduk. Ama politize olmuş bir kitleyi,  
belli bir düzeye gelmiş bir kitleye devletleşmeyi dayattın. 
Devletleşme kurumlaşmasını dayattığın bir kitleye, bazı şeylerle 
hitap edebilme imkanı azdır yetmiyor. Yani bizim o kitlemizi 
artık ajite ile propaganda ile bir yere götürmenin fazla bir faydası 
yok. Mesela şu belirtiliyor, Küçük Güney’li bir arkadaş belirtti 
sanırım ..... arkadaştı, tespitlerde yanlışlık yapmayalım arkadaşlar. 
Bizim           K. Güney kitlemizde ve yine eski Sovyetler Birliği 
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kitlemizde de değişiklik yok, ama döneme cevap olamamadan 
kaynaklı problemler var. Ve bu, kitlede rahatsızlıklara yol açıyor. 
Ben bunu çok somut gördüm.  Bizim kitlemizde tabansal olarak 
herkes partiye ve Önderliğe bağlı, fakat biz çalıştıramadığımız 
için bu konuda kitlenin aktivitesinde belli daralma ve zorlanmalar 
var. Bütün alanlar öyledir. Avrupa’da öncülük de yapıyor. 
Özellikle ülke bu konuda müthiş, potansiyeli de pratikleştiriyor, 
aktifleştiriyor. O açıdan bütün kazanımları ya da bütün şeyleri iç 
içe karıştırıp kavram kargaşası yaratmaya gerek yok. Çok önemli 
kazanımlar var, ama problem ne, onu görmemiz gerekiyor. Bir 
arkadaşta sabah koydu, bazı noktalarda eleştirildi, ben o 
eleştirilere katılıyorum. Önderliğin temel perspektifleri var. Süreç 
açısından aydınlanma ne anlama geliyor arkadaşlar? Önderlik 
akademik çalışmalar derken neyi hedeflemek istiyor? Bizim bu 
konuda netleşmemiz gerekiyor. Böyle sıradan bir kafayla, halk 
serhıldanını yürütemem. Açık söyleyeyim, kadın partisinin 
görevi, sadece halk serhıldanı değil, ama halk serhıldanını 
yönlendirmek için de kesinlikle o kitledeki bütün muhalif 
kesimleri bir araya getirmek için, muazzam bir gücü yaratmak 
lazım. Onların tepkisini örgütleyip ortaklaştırabilmek lazım. 
Bunun perspektifleri ve yönetileceği noktayı bilmek lazım. Ve 
çok kapsamlı bir yoğunlaşma gerektiriyor. Ama bu, PJA merkezi 
düzeyinde ele alındığında farklılaşır. Bir kadro somutunda ele 
aldığımızda durum daha da farklılaşır. Bizden istenilen ne? Ya da 
bir birimi yönetecek arkadaşlardan istenilenler arasında fark var. 
Benden istenenle, koordine eden arkadaşlardan istenilenler 
arasında fark var. Bir merkezden istenilenler farklıdır. O açıdan 
bu boyutu da netleştirmemiz lazım. O gün ben “Rusya’dan 
kaçarak geldim” dedim. Arkadaşlar sanırım şöyle bir sonuç 
çıkardılar; işte ..... arkadaş bıktı geldi. Hayır öyle değil! Ben o 
kadro içerisinde en aktif olandım da, ama şunu çok somut 
gördüm, bu düzeyimle, bu mantığımla, bu kapasitemle, bu 
tarzımla hem genel partinin, hem PJA’nın dönem çalışmalarına 
cevap olmuyorum. Yoksa ben bir alana geçer, o alanda çok 
önemli şeyler de yapabilirdim. Netleştim. Ben iki  yıl sonra şu an 
halk hareketinde en azından Rusya somutunda, neler 
yapılabileceğini bir bütün olarak olmasa da somutlaştırdım. Bu 
anlamda buraya gelişimi arkadaşlar böyle her giden “yenilip geri 
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gelir” o anlamda değil,  ama yanılgı ile gittim. Yanılgı noktası 
neresiydi? Bu noktada özeleştiri verirken bence arkadaşlar da 
sonuç çıkarmalılar. Giderken bir problem vardı onu 
ayrıntılandırmak istemiyorum. Değerlendirmeden sonra yani uzun 
bir süre kopukluklar, o alana atfedilen roller, nedenleri vardı. 
Buna kendimden kaynaklı boyutlar da eklenince, dönemin 
kadrosu, yönetimi ve bunun tarzını, sistemini yaratamamadan 
kaynaklı sıkıntılar vardı. Bir çok kere rapor yazdım, ama daha 
sonra yazamadım. Nenden yazamadım? Benim süreçle  
arkadaşların 3. Kongrede alınan kararlara kesinlikle tepkim yoktu. 
O gün de koydum, benim geçmişte PJA’nın kendisi üzerinde 
örgütlemek istediği kadro, kadroya yaklaşım politikasındaki 
yanılgılar bu süreçte de tekrar bizi yine aynı şeylere götürebilir 
gibi şeyleri bende geliştirdi. Dönem politikası konusunda bir 
bütünen zorlandığım noktalar vardı. Zorlanma olsa da bunu pratik 
çalışmalara yansıtmamaya çalıştım. O açıdan şimdi 
özeleştirilerde, kendi özeleştirimi verirken, geçmişte yaptığım 
gibi şunu yapmak istemiyorum arkadaşlar; kendimden kaynaklı 
yönlerle farklı nedenlerden kaynaklı yönleri karıştırmamaya 
çalışacağım. Çünkü pratikte ben kendimi sınadım ve zorlandım. 

 Sadece politika yapmak için değil,  şimdi o dönemde benden 
istenen neydi, o aynı zamanda halk hareketinin de perspektifiydi. 
Ben gittiğimde ..... arkadaştan devraldığımda, kadro yoktu. Bu ..... 
arkadaştan kaynaklı bir durum değildi. O alana genelde atfedilen 
rolden kaynaklı idi. Sadece uzun bir süre PJA açısından da değil, 
genel parti çalışmasının alandaki perspektifi konusunda biz 
netleşmedik. Yani taktik mi, yoksa stratejik bir çalışma mı, kitle 
mi önde olacak, diğer çalışmalar mı? Biz kendimiz 
somutlaşamadık. Biz aylarca aramazsak, o alan aranıp sorulmadı. 
Ben dedim “heval siz kaçtınız mı, var mısınız, yok musunuz?” bu 
bizde bazı şeylere yol açtı ama şöyle bir durum da değildi. Biz 
orada çok iş yaptık da, burada arkadaşlar engel oldu, hayır, biz 
açılım yapmadık. Orada da belirttim. Atılım yapmazsak sistemi 
değiştiremezdik, yani yapmamız gereken çok iş vardı. Bunları 
yapamadık, burada da kendimizi görmek zorundayız. Merkeze 
...... arkadaşın gelişi ile birlikte gönderilen bir talimat vardı. 

 Alanın stratejik durumunun nasıl ele alınacağını, hangi 
çerçevede değerlendirileceğini, partinin yaklaşımının nasıl 
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olduğunu arkadaşın gelişi ile birlikte farklılaştı. Ama bundan da 
kaynaklı değildi. Bizim çıkış yapamamamızın nedeni bu değildi. 
Neden neydi? Bütün bunlar genel konulardır, ama PJA 
meclisinden bir arkadaş olarak genel çalışmalar karşısındaki 
sorumluluğumuzu parti toplantısında veririz. Fakat, dönem 
taktiğimiz olan serhildan çizgisi karşısında her arkadaşın 
kendisini netleştirmesi lazım. Serhıldan kadrosu kimdir? Bu 
konuda netleşilmesi gerekir. Bu konuda bir kavram karmaşası 
olduğu kanısındayım. Serhıldan kadrosu, dönemin perspektifine 
cevap olan kadrodur.  

Biz alanlara gidiyoruz, ama o alanların çalışması konusunda net 
değiliz. Bunu kendi çalışma saham için de söyleyebilirim. Uzun 
bir süre kadro ihtiyacımızın olmadığı belirtildi, buna katılıyorum. 
BDT bütün dünya coğrafyasının altıda biridir. Rusya, Avrupa’nın 
üç katıdır. Sadece Rusya, Kafkasya önemli alanlardır. Buralarda 1 
milyonun üzerinde  Kürt yaşıyor. Orada kadroya ihtiyaç yok, 
demek yanılgılı bir yaklaşımdır. Parti olarak genelde yaşadığımız 
sorunlar vardı. Kadın hareketinde de yaşanan sorunlar vardı. 
Bunun netleştirilmesi gerekiyordu. Alanlarla ilgili somut 
perspektiflere ulaşılması lazımdı. Bununla birlikte düzenlemeler 
konusunda şimdiye kadar perspektiflere ulaşılması gerekiyordu. 
Olanları çok abartılı bulmuyorum ama bundan sonra aynı şekilde 
devam edersek, tehlike o noktada ortaya çıkacak. BDT için bunu 
belirtmiyorum, ama Türkiye için aynı şey geçerli değil. 
Türkiye’de eleştirilmesi gereken boyutlar var. Mesela o alanın 
çalışma tarzı konusunda benim netleşmem gerekiyordu. Bir kere 
burada karmaşa yaşadım. Kimi nereye göndereceğim, nasıl 
çalışacağım konusunda perspektifler de vardı. Bir derginin 
çıkarılmasından, bir kurumlaşmaya, çalışmanın 
resmileştirilmesine kadar verilen perspektifler vardı. Onun 
kadrosunun mevzilendirilmesi, eğitilmesi ve yetiştirilmesi 
lazımdı. Hedeflerini netleştirmem gerekiyordu. Önümüze çıkan 
farklı sorunlar da oldu. Öncelikle orada yasal olarak kadın 
çalışmasını yürütebilmenin güzelliklerini yakalamak gerekiyordu. 
Geniş bir perspektiften bakamadığımız için, uzun süre idrak 
edemedik. Kadın çalışmaları bu ülkede nasıl kurumsallaştırılır, 
yasallaştırılır? Çünkü orada kadın çalışmaları biraz daha dikkate 
alınıyor. Bu konuda uzun süre netleşemedik. Öncelikle orada 
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sorumlu olarak benim netleşmem lazımdı. Bunun örgütünü 
yaratmam gerekiyordu. Bu benden isteniliyordu, buradaki 
merkezden istenilmiyordu. Buradaki merkezden istenen neydi? 
Perspektifini, kadro desteğini sunabilirdi. İstenilen buydu. Ama 
sonunda bizim yapmamız gereken, bu konuda siyasal statü ve 
kadın çalışmasının hangi zeminde oturtulacağını tespit etmekti.  

Bununla birlikte oradaki örgütlenmede insanların farklı 
kesimlerini de dikkate almak durumundayız. Gittiğimiz sahadaki 
toplumun, kadının ihtiyaçlarını dikkate almak durumundayız. 
Ermenistan’da halkın gerçeğini iyi anlayıp, o gerçeğe göre bir 
pratiğin sahibi olmak gerekiyor. Bu halk gerçekliğini kabul 
edeceksin ama kanıksama anlamında değil. Ermenistan kitlesinin 
evine gittiğimde ayrı bir psikoloji yaşıyordum, kuzeylilerin evine 
gittiğimde ayrı bir psikolojiyi yaşıyordum. Kitlenin evine 
gittiğimde oradan kaçmak için kendime bahaneler arıyordum. 
Ama kuzey kitlesinin içine gittiğimde durum farklılaşıyordu. 
Niye, çünkü kuzeylilerde ortak olan yanlar vardı, bunun yanında 
Ermenistan kitlesi bizi zorluyordu. Örneğin Moskova’da bir 
buçuk yıl uğraştıktan sonra sekiz kişilik kadın komitesini ancak 
oluşturabildik. Mala Kurdan’a ancak bir kadını getirebildik. Daha 
fazlasını yapamamamızın nedenleri vardı. Bazı şeyleri kabul 
etmede zorlandık. Bir çok arkadaş geldiğinde hazır bir çalışmayı 
bekliyordu, bu konuda her arkadaşın netleşmesi gerekiyordu.  

Oralara, geçmişte bölge yöneticiliği yapmamıza, merkez 
olmamıza veya bazı çalışmaları yapmış olmamıza güvenerek 
gidiyoruz. Bizim karşımızda oralarda örgütlenen kesimler vardı. 
İçimizde olup muhalif olanlar, stratejiyi kabul etmeyenler, çok 
farklı sosyal düzeyi yaşayanlar vardı. Bu konuda çizgiye 
çekebilecek gücü ve tahammülü göstermek zorundayız. Aksi 
taktirde bizim yaptığımız gibi geri geleceğiz. Örneğin Ezidi 
kesimine farklı, Müslüman kesimine farklı bir  yaklaşım 
göstermek durumundaydık. Bir kerede gelmiyor, on kere gitmek 
gerekiyor. Gidince gelmeyebiliyor, bu konuda da kırılmamamız 
gerekiyor. Merkez gidiyor bir süre uğraşıyor, gelmeyince 
kırılıyor. Kesinlikle ciddi bir kırılmayı yaşıyor. 

Biz BDT’de diğer alanlarda yürütülen çalışmaları esas aldık. 
Suriye’de, Avrupa’da yürütülen çalışmaları esas aldık ve öyle 
yürütmeye çalıştık. BDT’nin diğer alanlarla ortak yanlarının yanı 
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sıra, özgünlükleri de var. Bizim orada kurumsal çalışmalara 
ağırlık vermemiz gerekirdi. Alana belli arkadaşlar geldikten sonra 
belli bir alt zemin ve yapı da oluştu. Ama bir merkez olarak 
arabanın nasıl kullanıldığına kadar en küçük noktalarda dahi 
müdahale ederek, kendimizi teknik alanda resmen boğuntuya 
getiriyorduk. Bu nereden kaynaklı? Birincisi, kadronun 
gerçekliğinden kaynaklı. Ama diğer taraftan benden kaynaklanan 
nokta neydi? Kadroyu eğitmek gerekiyordu; ilgilenmem, 
yoğunlaştırmam, sevk edip tekrar sorun çıkmazsa da yedeğimi 
oluşturmam gerekiyordu. Benden istenen kurumlaşmaydı. Yani 
başta örgütü yaratacaktık. Onunla birlikte, kurumlaşma 
yaratılacaktı. Çünkü kurumlaşma yaratırsan bir kadronun 
yapacağını kurumlar yapar. Rusya’da o halka hitap edecek birkaç 
kurum olsun, on tane arkadaşın gideceği yere, onlar kendiliğinden 
gelir. Çünkü o halkın psikolojisi öyle; kendisine hitap edilecek 
şeylere çok fazla açık. Ama biz hitap edemiyoruz. Onlara hitap 
edebilecek çalışmalara gitmemiz için, on tane kapı çalıyorduk. On 
tane kapıdan alacağın  sonuç bellidir.  

Örgütlenme ve kurumlaşma çalışmalarında hitap ve üslubu 
yakalayarak oradaki kitlenin ruhu ile bütünleşmek önemli bir 
kazanım oluyor. Biz en azından ruhta bütünleşme konusunda, bir 
buçuk yıl sorun yaşadık, yürütemedik. Onun özgün yanları var, 
bizim özgün durumumuz var. Buradan yaratıcı, alçak gönüllü bir 
havayla gidiliyor. Artık bunun gönüllülüğünü göstereceksin. 
Herşeyi bırakıp yeniden yaratmanın emeğini, bunun iknasını 
kendinde geliştireceksin. Ama böyle olmuyor, her gelen arkadaş, 
-erkek arkadaşlar da geldi son süreçte- kavga ediyorlar. Mesela 
biz Mahir’e, Bilge’ye malettik, bizden sonra gelenler bize maletti, 
böyle bir durum. Sonradan giden öncekini yerle bir ediyor; 
yeniden başlamaya çalışıyor. Yani yeniden başlatılıyor.  

Hepimizde partinin önemli çalışmalarına anlam verme, bu 
konuda bir değer biçme, o değer üzerinden yanlışları eleştirme, 
fakat onunla birlikte onu anlamlandırıp üzerinde çalışma yürütme 
yerine çok farklı durumlar gelişti. Biz o alanda örgütü 
yaratamadık, onun ideolojik perspektifini, eğitim politikasını 
oluşturamadık. Kadrosunu yaratmada çaba sarfettik ama ısrarlı 
olmadık. Ama başarısızlığımız o alanın çok zor bir alan 
olmasından kaynaklanmadı, temelinde bizim bakış açımızdan, 
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yaklaşımımızdan, perspektifimizden, yanlışlıklarımızdan 
kaynaklandı. 

Buradaki yönetimin sorumlu tutulacağı yönler de var. Mesela 
bir kere arkadaşlar kadro gönderdiklerinde gerçekten bizim 
görüşlerimizi alabilmeliydiler. Ben söyledim, arkadaşlar 
göndermemişler. ..... diye bir arkadaş gitti, niye gitti ben o 
arkadaşa anlam veremedim. Niye gitti? Çünkü o alanın sorunları 
var yönetim problemi var. Kadın çalışmalarını oturma problemi 
var. Bununla birlikte alanda genelde yaşanan problemler var. 
Kimsenin tek tek kadronun öyle uzun süre problemiyle uğraşma 
imkanı yok. Mesela Kazakistan, Kırgızistan 150 bin Kürt var. 
Onlarca şehir var, bir tek ...... arkadaş var. O  arkadaşın yapacağı 
sadece o oluşturulan komitelerle aylarca sürebilecek toplantı, 
perspektif ve  bu çerçevedeki işlerdir.. Yani ikinci bir kadroyla 
çok fazla sorunlarla uğraşma imkanı yok. O kadro gidecek, bir 
başka şehirde kalacak ve kendi başına çözüm üretecek. Bir de 
gidecek kadro, oradaki yönetimi uğraştırmamalı. Yani gidecek ve 
çözüm üretecek. Oradaki kitlenin beklentisi bu. Bir bizde görsün 
çözümü, hepsi PKK’yle, hepsi kadın hareketiyle. PJA’da orada en 
uzak alandır, belki en az yansımanın olduğu alandır, fakat kadın 
çalışmasını herkes kabul ediyor. Arkadaş dedi, Ezidiler Birliğinde 
kadın yok. Mesela Moskova’da Ezidiler Birliği oluşturulmuş iki 
tane aydın kadın var. Ama nasıl var? Problem orada. Biz 
çalıştıramıyoruz. Mesela Moskova’da aydın kadınlar var. Tam bir 
küçük burjuva. Bizden çok farklılar sen istediğin kadar PJA’yı 
anlat onlara. Kabul ediyorlar ama problemi o değil.  

Geçen sene, derneğe 7 kişi gelmiyordu, bu sene 7 kişi geliyor 
ama bir de gerçekten doğru yöntemini tutturabilseydik gelişim 
olacaktı. Orada kadın çalışmasının hukuki olarak 
resmileştirilmesinin imkanı var. Bunu resmileştirirsen o çalışma 
üzerinde diğer kadın hareketleriyle ilişkilenme imkanın var. Biz 
onların resmi şeylerine katılabiliyoruz. Bununla birlikte ortak bazı 
pratiksel, eylemsel tutumlar geliştirme imkanı var. Birisi savaş 
karşıtıdır, birisi uyuşturucu karşıtıdır yani böyle farklı farklı 
kesimler var. Bir araya getirip o tepkileri ortaklaştırabilme imkanı 
da var. Bu çerçevede örgütleme geliştirme imkanı da var. 

 Kürt kadınlarının en zor alanı Ezidi kadın kesimidir, onlarda 
dahi artık gençler  çalışmalara katılabiliyor. Ama nasıl katılım? 
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Sorunlarının çözümünü, perspektifini bizde bulduklarında orada 
var. Ama bulmadıklarında da gidiyorlar. Arkadaş diyor, Küçük 
Güney’de gerileme var. Hayır. Küçük Güney belli bir düzeyi 
yakalamış, kadro gidiyor, yetmiyor. Çalışmak istiyor, diyor ki 
‘beni çalıştır, perspektifini oluştur, çalışalım, iş yapalım sonuç  
çıksın ortaya’ bu olmayınca doğal olarak, insanlar kendini geri 
çekiyor. Oynayanlar da varsa, bunun bir de karşısında mücadele 
varsa daha da kapsamlılaşıyor. O açıdan halk hareketi, kesinlikle 
amacı konusunda netleşmek durumunda. Şimdiye kadar 
olmamasının nedenleri var. Ama bu ille kabul edilir değil, ısrar 
edilirse arkadaşlar, olumsuz sonuçlara götürür. Biraz daha ısrar 
edersek, dışarıda umut konusunda bir kırılma yaşanabilir. Bunun 
zemini çok fazla. Bu konuda zorlanmalar çok fazla. Mesela bizim 
tereddütlü yaklaşımlarımız var. Ben kendim yaşadım. Bizim bir 
kere üslubumuzu kadın hareketi olarak değiştirmemiz lazım. Ben 
ilk olarak Moskova’da kitleye toplantı yaptığımda sandım ki 
karşımda kadro var. Aynen kadroya hitap eder gibi hitap 
ediyordum. Arkadaşlar sonra bana dediler ‘heval ..... bu kitledir, 
dilini öyle anlaşılır kılacaksın ki, bazı sorular sorabilsin, 
tartışabilsin, sonrasında toplantın da çekici olsun ki bir daha 
gelebilsin.’  Panellerimizde de başka arkadaşlar da eleştirmiş. 
Türkiye somutunda da, Avrupa somutunda da, Ortadoğu 
somutunda da böyle. İdeolojik perspektif ve PJA konusunda 
çelişkiler yok. Kitle bu konuda çok öyle ciddi sorun yaşamıyor. 
Belki başka kadın hareketinden eleştiriler olur mu olmaz mı, ben 
onu pratik olarak yaşamadığım için  bir şey demiyorum. Bu 
konuda PJA’ya belli bir güven ortaya çıkmış, bu konuda 
kesinlikle bir düzey var. Ama sorun nereden kaynaklanıyor. 
Mesela Batman’da intihar eden kadın, bizim ideolojik 
perspektifimizden nasıl bir faydalanma yaşayacağı konusunda 
tam sonuç çıkaramıyor. Geridir, durumu geri. Örgütlenmek 
isteyen kadınlar, HADEP  ve Dicle Kadın Kültür Merkezi 
içerisinde var ne yapıyorlar?  Duymuşlar PJA, erkek karşısında 
bir mücadele yürütüyor. O arkadaşlarda da yaşanan; herkes bir 
kurumun başına geçmiş, bir örgüttür, düzeyleri de son derece 
geri. O açıdan bize biçilen rol var, çok ciddi bir beklenti var, 
serhildanda öncülük rolü var. Ya biz bunun ağırlığıyla hareket 
edeceğiz, ya da kimse şuna soyunmamalı; PJA Merkezi –merkez 
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için bunu belirtiyorum- yarın öbür gün kendimizi hazırlıyoruz 
arkadaşlar bizi göndermeyecek. Bu konuda hiç alınmamıza gerek 
yok. Çünkü bizim üzerimizden parti, Avrupa’da, Rusya’da, 
Ortadoğu’da kadın hareketinin kitleselleşmesini geliştirilecek. 
Ben engel olacağım ve ısrar edeceğim ki ‘örgüt bana yanlış 
yaklaşıyor.’ Hayır. Ben bunu kendim çok somut yaşadım. Ama 
yapılması gerekenler konusunda da somut perspektifler önerildi. 
Bazı arkadaşlar öneri geliştirdi, ben katılıyorum. Kurumlaşma 
daha da somutlaşmalı. Hatta bilemiyorum, Halk Hareketinde 
somutlaşmış, bu biraz PJA alanında da somutlaştırılabilir. Bunun 
örgütsel boyutu, işleyiş boyutu daha da netleştirilebilir. Çünkü siz 
nereyle bağlantılı olursanız, oradan perspektif alırsınız ve o kadro 
da orada şekillenecek. Onun birimleri de oluşturulabilir. Mesela 
giden bir kadro orada ne sorun yaşamışsa onun tekmili 
alındığında Türkiye’de yeniden bir müdahalenin tedbiri alınır. 
Gidecek arkadaşlar şöyle bir yanılgıyla giderlerse, boşa 
çıkacaklar. Şu yapılıyor, “işte her herkes her şeyi ele geçirmiş, biz 
de gidelim onları alt edelim onları alt edelim onları, yeniden 
başlayalım.” Hayır. Bunu yaparsanız baştan kaybedeceğiz. 
Gideceğiz, son derece sabırlı onları da ikna etme, dönüştürme 
onları da katma temelinde çalışma yürüteceğiz. Bazen sorumlu 
olmayabiliriz, bunu da kendimize yedirmemiz lazım. Çünkü 
ihtimaldir, biz gider gitmez bizi dışında da tutmak isterler. 
Dışında tutulmak istendiğimizde de ‘niye böyle yapılıyor, ben 
sorumluyum, ben merkezim, ben şu düzeydeyim’ bunu problem 
yapma yerine ‘burada şu sorun vardır, parti beni 
görevlendirmiştir, bunun tahammülünü geliştireceğim. Dışında da 
tutmak isteyebilirler, o zaman bir savaşçı olarak, sıradan biri gibi 
katılarak o düzeyi yaratmaya çalışacağım.’ Bizde bu yok. Kadro 
kesinlikle kitleden kopmuş, ben kendim kopmuştum. Kadınlarla, 
genelde insanlarla konuşma, tartışma onların sorunlarını dinleme, 
bazı ortak şeyleri gerçekten geliştirme konusunda psikolojik 
olarak ciddi zorlanıyordum. Sınıf gerçekliğinden de kaynaklı, 
ama aldığım şekillenmeden de kaynaklı. O açıdan ben çok 
uzatmak istemiyorum. Adama göre iş, bireye göre iş mantığından 
partinin vazgeçmesi lazım. İşe göre insan gidecek. İşe göre insan 
gitti mi kesinlikle biz başaracağız. Kesinlikle ideolojik, politik, 
örgütsel kadro gidecek, yoksa geçmişte yaptığımız gibi ‘kitle 
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çalışmasıdır’ diye alıp attık. Bu da olmayacak. Ama esasta sorun 
gerçekten yönetimin kendisinden kaynaklı. Bu konuda da 
kesinlikle branşlaşma gerekiyor. Diplomatik  çalışmalarda 
branşlaşmaya ihtiyaç vardır, uzmanlaşma kesinlikle gerekiyor. 
PJA diplomasinin kadrosunu oluşturmalıdır. Serhildan kadrosu 
ayrışmak durumunda. Çünkü gidecek kadro çok zorluklar 
yaşacak. Bunun da netleşmesi gerekiyor. Mesela dil konusunda, 
bazıları dil biliyor diye gönderiyoruz, gidiyor farklı bir durum 
yaşıyor. Bazı konularda tabii o alanların tedbir alması gerekiyor. 
Uzmanlaşma konusunda da kesinlikle halk hareketinde ihtiyaç  
var. Bu konuda da  çok somut kararlara gitmemiz lazım. Ve bu 
çerçevede bizim merkezden somut bir düzenlemeye ihtiyacımız 
var. Bunun ideolojik merkezini, yani halk hareketini 
yönlendirecek merkezini oluşturmak durumundayız. Ve bunun 
perspektifini de orada yanına üç kişi mi alır, beş kişi mi alır, 
sadece bu konuda yoğunlaşıp, devamlı o alana perspektif 
sunacak, müdahale de yapacak. Zamanla onlar değiştirilir, yeni 
gelenler alınır, bu konuda her zaman ideolojik merkeze destek de 
olunur. O açıdan bir bütünen halk hareketi kurumlaşmayı da, 
diplomasiyi de içeriyor. Özellikle basın-yayın konusunda da bir 
atılımı geliştirir. Ben onları çok ayrıntılı koymak istemiyorum, 
televizyondan  gazeteye kadar bizim birçok konuda kesinlikle 
aşama yapmamız lazım. Aşama yapmazsak, önümüzdeki süreç 
kadın çalışması açısından tehlike arzeder. Çünkü bir beklenti var, 
beklenti boşa çıkarsa insanlar uzun süre ayakta kalamaz. O açıdan 
gidecek merkezi düzeyde gidebilir, kadrosal düzeyde gidebilir, 
kendisini kandırmadan yaklaşmalıdır. Merkez  gidip yeniden 
başlayarak, kadro bütün zorluklarla karşılaşacak ve bu 
psikolojiyle gidecek ama iyi şeyler bulduğunda da zaten bu bir 
güç olur. Ciddi bir çizgi mücadelesi gerekiyor o sahada. Genelde 
parti çalışmasında özelde kadın çalışmasında dışarıda çizgi 
muğlaklaştırılmış, sınıf savaşı son derece liberalize olmuş, PKK’li 
kimdir, kimdir değildir, bu konuda ciddi bir muğlaklık var. Bu 
BDT için de çok somut. Çünkü hiç iş yapmayan PKK’li sayılıyor, 
diğer temsil etmeye çalışanlar da bilmem şu bu ilan edilebiliyor. 
O açıdan çizgi hakimiyeti çok çok önemli, ideolojik hakimiyet 
çok önemli. Birçok zorlukları var, ama kadın çalışması açısından 
muazzam bir saha var. Halk hareketi açısından bireylerde, 
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merkezde, kadroda netleşmesi gereken şeyler var. Bunun 
perspektifi oluştuktan sonra diğeri düzenleme sorunudur. Bu 
noktada da çok ciddi problemler yaşanıyor. Yeniden bir kadın 
çalışmasının zeminini oluşturacağız ve kadro gidecek yaratacak. 
Bu perspektifle giderse ve sonrasında girerse de içinde yer 
alabilir, problem olmaz. O açıdan bizim netleşmemiz gereken 
noktalar var. Benim açımdan belirteceklerim budur. Sorun 
buradan kaynaklanıyor. 

 
-METROPOL çalışmasına kırsaldan giren birisiyim. Savaş 

pratiğini yaşadıktan sonra gittim. Uzun bir süredir de metropolde 
çalışıyorum. Legal sahada. Yaklaşık 7 yıl 7,5 yıl sonra ilk kez 
böyle bir ortama geliyorum. PJA boyutuyla katıldığım ilk 
toplantı, konferans oluyor. Daha önce yapılan Konferansları, 
Kongreleri kısmi düzeyde basından takip etme şansım oldu, ama 
alanımıza yansıtma boyutuyla eksiklikler var. Hatta yansımama 
gibi bir durum da var. Bu anlamda çok ciddi sıkıntılar var. Ben 4-
5 gündür tartışmaları dikkatle izliyorum. Geldiğimiz sahalarda 
çok ciddi sıkıntılarımız var, burada yaşanan sıkıntılar var. 
Örneğin dün Propaganda- Ajitasyon’un raporu okunduğu zaman 
ben dehşete düştüm. Örgütün yoğun olduğu, denetimin bu kadar 
güçlü olduğu ya da üst düzeyde arkadaşlarımızın bulunduğu 
sahada bu kadar sıkıntı yaşanıyorsa bizim geldiğimiz sahaları 
arkadaşlar tahmin edebilirler. Bu anlamda gerçekten çok büyük 
bir sorumluluk, diğer alanlar için de geçerli. Diğer alanlara ilişkin 
çok fazla yorum yapma şansım yok. Çünkü çok fazla özgün 
çalışmalarını bilmiyorum. Bu anlamda da hem geldiğim kurum 
itibariyle hem de çalıştığım kurumun bağlantılı olduğu kurumlar 
itibariyle bir hayli gözlemim var. Onları aktarma ihtiyacı 
hissediyorum. Bir kez buradan o alana yaklaşım yıllardır bir 
yanılgıyı bağrında taşıyor. Alan küçümsendi  ya da giden kadro 
kendini geçici gördü. Böyle çok ciddi bir sıkıntımız vardı. Ben 
Önderlik sahasından giden biri olarak, bunun sıkıntısını çok bariz 
bir şekilde yaşadım. Çünkü giderken felç geçirmiştim, gittim kısa 
bir süre sonra tekrar felç geçirdim. Ve bana çok bariz bir şekilde 
ve bizim kadrolarımız, Önderlik Sahası’nda beraber olduğumuz 
yönetici arkadaşlar, ‘Parti işine yaramayanları buraya yolluyor’ 
gibi bir mantıkla beni şehir şehir süründürdüler. Böyle bir pratiği 



PJA III .KONFERANS TARTIŞMALARI 
 

 
 

295 
 

yaşadık. Ya da yetersiz buluyor ve seni başka bir kuruma 
yollamaya çalışıyor. Dayattığım zaman da en angarya, en tali, en 
sıradan, en teknik işle uğraştırma var. Yani o dönem belirli bir 
süre bizim partiyle iletişimimiz koptu, özellikle faili meçhul 
cinayetlerin çok yoğun olduğu bir dönemdi ve bütün kadrolarla 
ilişkiden ziyade üst düzeydeki arkadaşlarımızın ilişkisi vardı. Biz 
kadın yapısıyla da çok uzun bir süre çalıştık, kadro düzeyinde 
erkek yapısıyla da. Erkek yapısıyla yaşadığımız sıkıntıları 
arkadaşlar tahmin ederler, erkek egemenlikli sistemden kaynaklı. 
Ama kadın yapısıyla yaşadığımız sıkıntılar da vardı. Gerçekten 
erkeğin gölgesinde ve kesinlikle kendi kadrosunu küçümseyen, 
hiçbir şekilde dikkate almayan bir yaklaşım tarzı vardı. Ve 
oralarda rütbe çok önemli. Buralarda parti en üst düzeye de 
getirir, ondan sonra düşürürde. Ama oralarda her yere bir yönetici 
yollamak durumunda değiliz, oralara kadro lazım. Yönetici olarak 
yolladığımız kişiyi düşürdüğümüz zaman pratiğinden kaynaklı, 
onu  çalıştıramıyoruz. Çünkü dışarıdan insanların yaklaşımı 
‘tamam bu düşkün, görevden alındığına göre değer vermeyelim’  
gibi bir yaklaşım var. Orada örgüt tanıtılana kadar belirli bir 
işleyiş oturtulana kadar, kadrosal düzeyde yollamak lazım ve işi 
öğrendikten sonra belli bir aşamaya gelmesi lazım. Bizim 
kurumda yaşadığımız en temel sıkıntılardan biri bu. Alt ve üst 
çelişkiler. Ya da Avrupa’ya gidip eğitim görüp en üst düzeyde 
görevlendirilip, gelen arkadaşlarımız oldu. Hizipçilik, grupçuluk 
o zaman çıktı, ahlaki boyutta dedikodular çıktı. Çok ciddi 
sıkıntılarımız oldu. Diğer kurumlara yansıması da öyle.  
Avrupa’da şu an PJA yönetiminde yer alan arkadaşlarımız var. 
Ben 3,5 yıldır çıkış yapmayı bekleyen bir insanım, defalarca 
raporumu bildirmişim, artık buraya gelirken dayatarak gelmişim. 

 PJA çok güçlü bir örgüt, ama orada kadrolar gerçekten çok 
büyük bir beklenti içerisinde. Tamam bir kopma gerçeği var. Ama 
bu vicdan meseli zaten, kopmak sadece Avrupa’da olmaz ki, fiili 
olarak kırsalda olup, beyin olarak kopan insanlar da var. Bunları 
da tartışmamız lazım. Bu anlamda orada benim konumumda, 
kaymış, oturmuş, ya da halen fiili olarak çalışan ama bir 
burukluğu yaşayan çok arkadaşımız var. Biz her arkadaşa hayat 
hikayemizi teker teker anlatmak zorunda kalıyoruz. Ve bu beni 
psikolojikmen geldiğimden beri çok ciddi rahatsız etti ama bir 
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süre sonra artık dedim ‘benim eğer örgütle gerçekten özellikle 
PJA’ya çok ciddi bir örgütsel bağım olsaydı  ya da ben bu kadar 
orta yolcu durmasaydım, bu kadar liberal olmasaydım, iyi ya da 
kötü bir kez adım atılmış olsaydı, örgütün bir şekilde haberi 
olurdu ve bu şekilde bir itham olmazdı. Burada kendi payımı çok 
net görüyorum, zaten bu son 4-5 günlük pratik benim için bir 
eğitim devresine bedel oldu. En iyi yurtseverlerimiz ama partiye 
en uzak olan insanlar, çok fazla tanımıyorlar, bilmiyorlar işleyişi  
çok fazla bilmiyorlar ya da sıkıntıya gelmek istemiyorlar. Bu 
anlamda da çok kozmopolit bir yapıyla çalışmak durumundayız. 
Aramıza gelip şu an şahadete ulaşan arkadaşlar da oldu. Oraya 
yollanan kadronun manevi boyutuyla örgütü yaşaması gibi bir 
sorun var. Her zaman rapor talimat sistemi çok güçlü 
işletilemeyebilir. Bu anlamda kadronun hem alana yansıması hem 
kadın rengini göstermesi hem orada belli bir çalışmayı oturtması 
önemlidir. Ben 6 yılın sonunda ilk kez burada insanlarla 
kaynaşma şansını yakaladım. Metropol dışında 20’ye yakın da 
şehirde bulundum. Bir bilgisayarın başındasın bir paragraf haber 
yazmak için sayfalar dolusu haber okuyorsunuz, tekniksiniz. Sizin 
çok fazla orada örgütü taşıma, insanlara partiyi tanıtma gibi 
şansınız saat itibariyle yok. Ama kadro itibariyle eğer sayı fazla 
olursa, güçlü bir müdahale olursa, ciddi anlamda bir açılım da 
olabilir, çünkü oradaki insanlar bizim insanlarımız. Mücadelenin 
yarattığı kurumlarda biz ikinci palanda kalan insanlarız. Bu 
gerçek çok ciddi sorgulanması gerekir. Yani  o kurumları yaratan 
PKK gerçeği, Önderlik gerçeği ama PKK’nin kadroları oraya 
gittiği zaman “nasıl ayağı kaydırılır” diye insanlar düşünüyorlar. 
Böyle de bir durum var. Tabi bu kadronun kendini orada 
biçimlendirme gerçeğinden de kaynaklı. Gelen kadrolar da çok 
ciddi anlamda örgütü, çizgiyi, Önderlik gerçeğini ifade 
edemediler, kendilerini yaşattılar, çoğu zaten savruldu gitti, ya da 
çok kısa sürede örgüt müdahale etti, geri çekmek sorunda kaldı. 
Kurumları sadece  bildiğimiz HADEP ya da Dicle Kadın Kültür 
Merkezi olarak değerlendirmeyelim, çok geniş bir alan var. 
Batman örneği verildi, Batman orada yapılan Başbakanlık 
İnceleme Raporu’nda resmi düzeyde kayda geçen; “savaş sonrası 
kadının yaşadığı boşluktur” çok bariz bir şekilde bunu yazdılar. 
Ya da  çok fazla yansıtamadık ama çoğu tecavüze uğramış 
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insanlar. Korucular ya da askerler tarafından tecavüze uğramış 
insanlar. Psikolojik anlamda çok ciddi sıkıntıları olan insanlar. 
Açıklayamıyorlar bunu ve evlilik yaşı geldiği zaman –ki çoğu da 
evlendikten sonra intiharı tercih etti- baba evinden çıktıktan sonra 
töre çok önemli ve bu insanlar bakire olmadıklarını biliyorlar, 
gitmemek için, ailenin konumu açığa çıkmasın diye ya da bu 
çirkinlik açığa çıkmasın diye intiharı tercih ediyorlar. Böyle bir 
durum var. Biz de legal sahadaydık ama çok fazla katkı 
sağlayamadık, bizim yanımızdaki gazeteciler gidip sayfalar 
dolusu doküman toparlayıp bastı ve şu an binlerce satıyor ve aynı 
zamanda bir rant kapısı. Onun dışında kadın yönetiminde olan 
belediyeler var. Belediyeler başlı başına sorun, bir rant kapısı 
haline geldi. Yine belediye başkanlarımız çizgi itibariyle, 
ideolojik anlamda çok çok güçlü insanlar değil. Kürdistan’da 
yaşıyorlar ve dışardan yönlendirmelerle bir takım şeyler 
yapabiliyorlar. Eğer yeni bir kültür yaratacaksak, genel bir 
düzenleme, bir belediye başkanının yarattığı kültür de bir savaştır. 
Zaten şimdi orada fiili olarak bir savaş yok. Eskisi kadar 
katliamlar yok, beyaz katliam var. Fiili olarak öldürmeler yok, 
faili meçhuller durdu. Ama şu an fiili olarak durdurmalar var. 
Para cezaları veriliyor. Bu ayrıntıları açacağım. Özellikle PJA’nın 
bundan sonraki bültenlerini, mesajlarını yayınlama boyutuyla, 
karara bağlanması gereken konular hakkında görüşlerimi 
aktaracağım. Onun dışında sivil toplum örgütleri, İHD örneğini 
vermek istiyorum. Bunlar mücadelenin yarattığı kurumlar. Şahsen 
ben tecavüze uğrasam TİF’e gidip tedavi olmam. Çünkü oradaki 
doktor ve potansiyel bakıcılar, işte Amerika’da mastır görmüş, 
bizi dinlemeyen, çok farklı kültürden alabildiğine küçük burjuva 
olan insanlar ve Şırnak’ın dağ köyünde tecavüze uğramış biri 
nasıl gider derdini ona anlatır. Böyle bir sorun var. Oraya örneğin 
Kürt olarak giren bir arkadaş, Kürtlerin elit tabakasından bir 
bayan arkadaştı, gazetede de uzun yıllar çalışmıştı, yurtseverlikle 
alakası yok ama onu PKK’li diye almak istemediler. Böyle bir 
sıkıntımızda vardı, yani biz o kurumlara da giremiyoruz. Yani 
direk giremeyebiliriz ama eylemlerine katılarak, her gittiğimiz 
yerde alnımıza ‘PKK’li diye yazılmasına gerek yok. Zaten biz 
bulunduğumuz yerlerde böyle bir duruşu sergileyemeyiz. Anında 
yakalarlar yani ben altı yıldır oradayım, oradaki insanlar benim 
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buradan gittiğimi bilmiyor birçoğu. Yönetim düzeyinde insanlar 
biliyor.   

Diplomasi diyoruz, koskoca gazetede tek dili bilen bir 
arkadaşımız yoktu. Bütün dünya Kürtleri tartışıyor, Önderliği 
tartışıyor, esareti tartışıyor, komployu tartışıyor. Biz tek bir 
elçiden görüş alamıyorduk, çünkü dil bilmiyorduk. Şimdi 
böyle çok ciddi bir sıkıntımız var. Bu sivilleşmeyle 
açıklanacak bir şey değil. Ben İnsan Hakları, Yargı, DGM 
muhabirliği yapmış, yıllarca İç İşleri’ne, Adalet Bakanlığına 
gitmiş, gelmiş bir insanım. Oraya gelen heyetlerle diyalog 
kuramıyorum, çünkü dillerini bilemiyorum. Böyle çok ciddi 
bariz sıkıntılar var. Oradaki kadroyu değerlendirirken de 
sadece birilerini ya da yöneticilerin yorumlarıyla 
değerlendirmek gibi bir yanılgı var. Duruşu sağlam olan bile, o 
sistemde olupta etkilenmemesi imkansız. Zaten kişiliğinde 
gerçekten çok ciddi bir savaşım yapman lazım, yaptığın iş de 
buna müsait. Küçük burjuva aydınların, yarı aydınların yer 
aldığı ve alabildiğine gerçekten küçümsendiğin bir alan. 
‘Kürtler gazete çıkaramaz’ dediler, on yıllık işte bir metropol 
faaliyetleri itibariyle bir gazete geçmişi var ve bu gazeteden 
binlerce insan geldi geçti, yüzlerce bayanda geldi geçti. Ya da 
bize de dediler, “öğrenemezsiniz.”  Yani ya da işte bizim 
yönetici arkadaşlarımız bize şöyle dedi:  “Siyaset bize 
kalmadı, siz işinizi yapın, işiniz gazete.” Gazetenin her 
biriminde çalıştık ama nasıl çalıştık. Yani şu an dönüp 
baktığım zaman eğer bugün parti raporlarında bir Gültan, bir 
de Gurbetelli Ersöz pratiği diye iki tane çizgi geçiyorsa, biri 
ihanet ya da teslimiyeti, biri direnişi temsil ediyorsa bizlerde  
ortayolcularız. Bizlerde ne Gurbet’in çizgisinde çok ciddi bir 
direniş yapabildik ne de işte Gültanlaştık.  

Siyaset gerçekten çok kirli, bu sıkıntıyı çok ciddi 
yaşıyoruz. Parti bize ayak oyunlarını, komplo teorilerini, 
entrikaları falan öğretmedi. Ama bize parti şunu söyledi, 
“ideolojik anlamda eğer derinlik sağlayabilirseniz, parti 
çok iyi tanıyabilir sizi. Önderlik çizgisini 
kavrayabilirseniz, bulunduğunuz ortamlarda da çizginin 
sahipleri olabilirsiniz.” Bu çok önemli.  
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Barış analarıdır, Tutuklu Aileleri Derneği’dir, bir Göç-Der, bir 
haritadan inmiş köyler var ve biz bunlardan haberdar değiliz. 
Köylerden göç etmiş, işte konfeksiyonlarda çalışan analarımız, 
kadınlarımız var. Bunlar arasında çok ciddi bir örgütlenme yok. 
Ya da işte faili meçhul cinayetler, o ailelere ulaşma konusunda 
yaşanan sıkıntılar var. Özel günlerde onları çağırmak, bir takım 
toplantılara, panellere katmak gibi bir durum var. Kürt enstitüsü 
diye bir birimimiz var, Kürt enstitüsünde Kürtler çalışıyor, ama 
bizim etkimiz yok. Yani bağımsız insanların kurduğu bir Kürt 
enstitüsü, bizim etkimiz yok, yaptırım gücümüz yok. 
Yapacağımız müdahaleler bu anlamda çok güçlü olmalı, yani o 
arkadaşlar gidecek ama çok zorlanacaklar. Çünkü çok fazla 
bilmiyorlar. Özgün uzmanlaşma konusunda çok ciddi sıkıntılar 
var ya da PJA’nın kendi kadrosunu sahiplenme boyutuyla 
yaşadığımız sıkıntılar var. İki yıl aynı sahada çalışmışım 
arkadaşla, beş dakikalık bir görüşmemiz olmamış. Böyle çok 
bariz sıkıntılar var ama bu kurumlar itibariyle yapılacak 
müdahale, alınacak kararlar çok önemli.  

-HER BİR arkadaş farklı bir yerden geliyor. Tabi böylesi bir 
ortamda buluşmak ve sorunlarımızı tartışıp çözüme bağlamak 
önemli. Bu konuda arkadaşlar kurum çalışmalarına dönük, hem 
özgün PJA çalışmalarına, hem diğer işte propaganda-ajitasyon 
çalışmalarımıza dönük kararlar alacağız. Ciddi anlamda bizim 
çözmemiz gereken bir problemde burasıdır tabi. İşte gerek 
Türkiye, Kuzey Kürdistan’daki bizim kurumlaşmalarımız, 
gerekse de bizim Avrupa ve diğer alanlardaki kurum 
çalışmalarımızı çok kapsamlı değerlendirmemiz gerekiyor.  

-GEÇEN YAZ Ağustos ayında II. Meclis toplantısıyla birlikte 
siyasal mücadelenin temel taktiği olarak serhıldan belirlendi. Ve 
ardından yani hem halk hareketi çalışmaları, hem bir çok çalışma 
konusunda bir uzmanlaşma, kurumlaşma sağlanması için pratik 
çabalara, faaliyetlere gidildi. Fakat siyasal mücadelede, yine barış 
ve demokrasinin sağlanmasında kadının öncü rolü ya da 
oynaması gereken rol, yani serhıldanın tartışmaya girmesiyle 
beraber gelişmedi. Bence bu konuda bir yanılgı var, yetersiz bir 
bakış açısı var. Yani ‘99’la birlikte, özellikle Önderliğin 
Savunmaları ile birlikte ve stratejimizin değişmesiyle birlikte 
siyasal mücadele bizim açımızdan temel strateji oldu. Siyasal 
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mücadelenin yöntemleri ve taktikleri neler olacak? Bunun üzerine 
tartışmalar yürütüldü. Belki serhıldan boyutuyla II. Meclis 
toplantısında ele alındı fakat bu konuda aslında Önderliğin 
perspektifleri de oldukça somuttu. Yani siyasal mücadeleye 
biçtiği rol, kapsam hatta bunun yöntemleri, bu mücadelenin dili 
nasıl olacak, bunda kadının rolü nasıl olacak, her sahada farklı 
farklı çalışmaları kadın nasıl yürütmesi gerekiyor, bu sürece nasıl 
öncülük yapması gerektiği belirlenmişti. Bu konuda gereken 
yoğunlaşmayı sağlayamamışsak, bence işte gidilecek alanın 
özelliklerini bilememe, onun somutunu bilememeden çok fazla 
kaynaklanmıyor. Yani bir çok arkadaşta “şu alana gidecektik 
fazla bilmiyorduk, o yüzden net bir katılımı sağlayamadık, 
gereken katılımı sağlayamadık,” diyorlar. Yani bence bundan çok 
gerçekten ideolojik boyutta bu temel strateji, yani siyasal 
mücadeleyi biz anlarsak ve bunun taktiklerini anlayabilirsek, bu 
konuda bir netleşme sağlanırsa  alan ne olursa, gidecek alanın 
koşulları kısa bir sürede öğrenilebilir, kavranılabilir. Bence bu 
konuda bizim yetersizliklerimiz oldu. Savunmaların gündeme 
girdiği, stratejinin değiştiği süreçlerde hem Önderliğin esaretinin 
yarattığı etkiler, hem kadın hareketi olarak yaşadığımız sorunlar 
biliniyor, bu anlamda siyasal mücadele yani yeni stratejiyi 
gerçekten kavrama, buna göre kendini pratikleştirme bizim temel 
bir gündemimiz haline gelmedi. Bu konuda yaşanan yetmezlikler 
oldu. Çeşitli teorik tartışmalar olabilir. Kadın kurtuluş 
ideolojisinin yaygınlaştırılması ve evrenselleştirilmesi, her dört 
parçada örgütlenme biçimimiz nasıl olacak, kadın barış ve 
demokraside nasıl bir rol oynayacak? Bunlar tartışıldı ama 
gerçekten teorik düzeyde kaldı. Yani biz  bunu pratikleşme 
boyutuyla çok fazla gündemimize koymadık, kendimizi 
kilitleyemedik. Bu, kadın hareketinde yaşadığımız sorunlardan 
biraz kaynaklıydı. Bu anlamda bence halen de bizim açımızdan 
böylesi bir sorun söz konusudur. Çünkü askeri konferansa da 
katıldık. Yani katılımsızlığın, başarısızlığın temel nedeni yeni 
direniş stratejisinin kavramamadır. Gerillanın bu mücadelenin 
temel taktiklerden birisi olarak yeri neresidir, meşru savunma 
çizgisi nedir, buna göre nasıl bir tavır sergilemesi gerekiyor? Bu 
konuda yaşanan netsizlikler, hatta inançsızlıklar, özellikle 
Türkiye’nin yani rantçı kesimlerin ya da şiddet, inkar ve imhadaki 
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dayatmaları karşısında inançsızlık ve hemen farklı yönlere kayma, 
uçtan uca kaymaların geliştiği belirtildi ve bu katılımı da oldukça 
etkilemiştir. Bence her alan çalışmasında olduğu gibi özellikle en 
temel çalışma olan siyasal mücadele sahasında da stratejideki 
netsizliklerimizden ya da yüzeyselliklerimizden kaynaklı olarak 
biz gereken katılımı sağlayamadık ve böylesi bir gündem 
maddesinde de tartışırken her şeyden önce temel perspektifimiz 
stratejiyi kavrama olabilmelidir. Ve eğer bu strateji siyasal 
mücadele ise ve bunda en fazla da kadın rol oynayacaksa, bu 
bizim kadın kurtuluş ideolojisiyle de çok yakından bağlantılıdır. 
Yani bu kadın kurtuluş ideolojisini yeterince kavrayamadığımız 
gösteriyor. Aksi halde gerçekten bir kavrama, derinleşme düzeyi 
olsaydı, pratikleşme daha üst boyutta olabilirdi yani bir sıçrama, 
bir hamle yaratabilirdik. 

 Önderliğin bir görüşme notunda da vardı. Demokrasi kültürü, 
demokratik cumhuriyet, hukuk, siyasal mücadele, siyasal 
mücadele yöntemler, serhıldan çeşitleri birçok halkda ya da diğer 
devrimlerde nasıl, hangi biçimle gerçekleşti? Günümüz yüzyıl 
koşullarında nasıl gerçekleşecek? Yani bu konuda bir bilinç, bu 
konuda bir kültür düzeyi almamız gerekiyor. Önderlik 
savunmalarıyla birlikte mutlaka hem uygarlık, uygarlığın geldiği 
aşama, demokrasi kültürün gelişimi konusunda çok kapsamlı 
perspektifler verecek. Önderlik, ‘biz ortaya koyduk’  dedi. Ben bu 
derinleşmenin daha üst düzeye sıçrayacağına da inanıyorum. 
Fakat biz gerçekten siyasal mücadelede, halk hareketinde etkili 
bir rol oynamak istiyorsak, bilinçlenmeliyiz. Bu anlamda 
gerçekten duyguyla ya da yürekle ya da yüreğin yanmasıyla çok 
bağlantılı değil. Bilinç gerçekten çok ön planda ve uzmanlaşma, 
kurumlaşma ve akademik çalışma çok önemli ve bizim PJA 
olarak da  önümüzdeki süreç bu çalışmalara katılımı esas 
alacaksak yoğunlaşmamız hatta araştırma yapmamız gerekiyor. 
Demokrasi kültürünü kazanma, demokraside kadının rolü, 
serhıldanlarda kadının rolü, örgütlülük biçimleri, yani bizim 
çeşitli araştırmalarımızın, incelemelerimizin olması, yani bu 
yönlü düşünsel anlamda da daha fazla derinleşmemiz gerekiyor. 
Bu yönlü bir eksiklik var. Önderlik her çalışma sahası konusunda 
bizi bilgilendiriyordu. Önderlik eğitiminden geçen arkadaşlar 
bilirler ya da Önderliğin çözümlemeleri de ortadadır. Yani bir 
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gerilla mücadelesinde yaşanan taktik sorunlar, komuta 
sorunlarından tutalım gerçekten çeşitli kitle faaliyetleri sahasında 
yaşanan sorunlara kadar ya da kadın hareketinin yaşadığı 
sorunlara kadar Önderlik hem tüm kadro yapısını hem özellikle 
yakından eğittiği kadro adaylarını mutlaka bilgilendirmiştir. Yani 
her türlü çalışma sahası konusunda duyarlı kılmaya çalışmıştır ve 
bu sorunları kavramamız için çaba harcamıştır. PJA’da özellikle 
halk hareketi bünyesinde çalışmaları yürütmemiz, bu anlamda bir 
doğrultu kazandırmamız gerekiyor. Çünkü ortaya çıkan pratik 
sonuçlar da var. Yani tüm yetersizliklerine rağmen belli bir 
katılım çabası da ya da belli hazırlıklar da sürdürüldü. 3. Kadın 
kongresiyle birlikte bir doğrultu kazanıldı. Hem çizgimiz netleşti, 
hem de yani askeri saha çalışmalarından tutalım, en temelde de 
siyasal mücadelede kadın nasıl rol oynayacak, bunun perspektifi, 
bunun doğrultusu aslında oluşturuldu. Fakat bizim askeri 
çalışmalarda da ele aldığımız bir yön, bence siyasal mücadele 
açısından yada halk hareketi çalışmaları açısından da geçerli. 
Yani bizim bu ulaşılan düzeyi, yakalanan doğrultuyu bu çalışma 
sahalarında derinleştirme gibi bir görevimiz vardı. Bir doğrultu 
yakalandı ama bunu derinleştirmemiz gerekiyordu. Bence meclis 
düzeyindeki arkadaşlar olarak, hem tüm yönetimler olarak 
gerçekten ulaşılan bu düzeyi bulunduğumuz çalışma sahalarında 
çok fazla derinleştiremedik. Ya da bunu yine esas gündemimiz 
yapamadık. Yani artık bir doğrultu yakalamayla birlikte  bunu 
esas gündem yapmak gerekiyordu, fakat kongre sonrası daha çok 
kongre çizgisini nasıl yapımıza kavratabiliriz ya da ikna 
edebiliriz, bunun yoğunlaşmasını yaşadık. Bunu da çok farklı 
geliştiremedik ve örgütsel anlamda bir düzeltme süreci 
gerekiyordu. Bunu güçlü yapabilseydik, daha hızlı yapabilseydik, 
bu çalışmalarda pratikleşme ya da yoğunlaşmalar daha fazla 
olabilirdi. Bu yönlü de biraz yarım kalındı. Ve biz şu anda 
diyoruz daha çok, kadronun sorunlarıyla, yapının sorunlarıyla, 
yönetim sorunlarıyla ilgilendik. Diğerini biz önümüzde temel bir 
gündem olarak koymadık. Yani eğer bunları da daha hızlı 
gidermiş olsaydık, daha köklü çözümlemiş olabilseydik, 
kesinlikle bu örgütsel anlamdaki düzelme, ilerleme 
yoğunlaşmayı, ilerlemeyi beraberinde getirecekti. Bu zayıf kaldı. 
Bu yönlü önümüzdeki süreçte de halen kongre çizgisini 
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derinleştirme, yaşamsallaştırma ve tüm çalışma sahalarında da bir 
hamle yaratma görevimiz söz konusudur.  Halktan kopukluğu 
yaşadığımız bir gerçek. Yani her birimiz şahsında da genel bu 
ortaya çıkıyor. Bir çok arkadaş konuşmasında değindi. Tabi ki 
oldukça ciddi bir konu. Yani kadının yurtsever özünden 
bahsediyoruz. Kadının toprağa bağlılığından bahsediyoruz, bu 
anlamda tabi ki halka en fazla hizmet etmesi gereken, halkın 
sorunlarıyla en fazla içli-dışlı olması gereken ve çözüm üretmesi 
gereken kadın. Önderlik belirtiyor, emperyalizm gerçekten 
tedbirlerini alıyor. Bizim bu konuda daha hızlı hareket etmemiz 
gerekiyor. Fakat yaşadığımız bir kopuklukta söz konusu. Bunu 
nasıl gidereceğimiz konusunda da yoğunlaşmamız gerekir. Ve bu 
kopukluğu giderme de kendimizdeki mücadele ile başlayacak. Bir 
arkadaş diyordu. İşte bir birey kaçmıştı, ‘yani biz onu 
kazanamadıysak, o zaman biz toplumdaki kadını nasıl 
kazanacağız, nasıl dönüştüreceğiz’, böylesi bir soru yöneltmişti. 
Gerçekten önemli. Ve eğer gerçekten toplumdaki kadının 
yaşadığı sorunları daha iyi anlamak istiyorsak, bu kendi 
kişiliğimizdeki yoğunlaşma, tanıma bunda ulaşacağımız düzey ve 
mücadele ile bağlantılıdır. Kendimizde aşamadığımız sınıfsal 
yanlar, halka bakış açısı, aydın bakış açışı, küçük burjuva bakış 
açısı ya da kendi geleneksel bazı yanlarını kıramama yani 
militanlık düzeyindeki yetersizliklerimiz bence bunda engeldir. 
Çünkü Önderlik en büyük örnektir. Yediden yetmişe her türlü 
kesimle en güçlü diyalog kurabiliyordu ve kısa zamanda 
etkileyici olabiliyordu. Eğer biz, bırakalım etkileyici olmayı 
zorlanıyorsak bu henüz kişiliğimizde aşamadığımız yanlardan 
kaynaklanıyor. Çok sayıda köy bizim denetimimizde. Bir kadın 
yapısı da var. Bir örnek vermek istiyorum. Tesadüfen oldu. Bir 
kadın gelmişti, kardeşini sormak için. Arkadaşlara öyle bir sözlü 
saldırıya geçti ki. Onun karşısında dil, üslup çok önemli, ikna 
etmek, kazandırmak, etkilemek çok önemli. Fakat müthiş bir 
tahammülsüzlük ve neredeyse ben içimden “bu kadını tecrite 
almak gerekiyor” diye düşündüm. İnsan bu noktada şeyi 
düşünebiliyor. Bize  yıllardır eğitim ve emek veriliyor. Buna 
rağmen bizim dönüşmeyen yanlarımız varsa, tabiki kitledeki 
kadının içinde daha büyük bir emek vermek gerekiyor. Ama 
bizim o kolaycı yöntem halka yaklaşımda da ortaya çıkıyor. 
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Kolaycı yöntemi de aşarsak ve gerçekten yeni süreç açısından 
rolümüzü anlayabilirsek, bence bu anlamda bütünleşmede  ve 
dikkat etmede daha fazla gelişir. Halk hareketi yönetiminde 
bulunan arkadaşlara ilişkin eleştiriler getirildi. Ben katılıyorum o 
konuda tekrara girmek istemiyorum. Fakat gerçekten ......... 
arkadaşın yaklaşımını ben eleştiriyorum.  Önderlik 3. alandan 
bahsetti. Askeri kamp sahasında –şu an tam sayısını bilmiyorum- 
ama çok sayıda köy denetimimiz altında. Bunlara yönelik bir 
projemizde olmalı. Yani kadın açısından bir projemiz olmalı. 
Çocukların eğitiminden tutalım, kadının eğitimine kadar, 
kazanmaya kadar bir projemizin olması gerekir. Ve ........ 
arkadaşta bu çalışmada görevlendirilmişti, sanıyorum iki yüzü 
aşkın köy vardı. Yani gerekirse ev ev dolaşmak gerekiyor. Silahlı 
mücadeleyle birlikte silahlı halk ayaklanmasından da biz 
bahsediyoruz, dünya açısından bunun önemi belli. “Ben salt bir 
sorumlusuydu, salt ev ev gezmek zorundaydım ben, başka 
yapacak bir şeyim yoktu.” Bu yanlış bir bakış açısıdır. Gerekirse 
ev ev gezmek gerekir ya da bunun örgütlülüğünü sağlayıp 
koordineyi sağlamak gerekir. Yani biz denetimimiz altında bu 
kitle üzerinde bir hakimiyet sağlayamazsak, geliştiremezsek, 
etkileyemezsek bu halkı o zaman biz hangi hakimiyetten 
bahsedebiliriz. Salt bir askeri hakimiyet, tepeleri tutma, belli 
alanlarda mevzilenme çok fazla çözüm değil. O halkı kazanmak 
önemli. Bu bile o çalışmanın ne kadar böyle küçümsendiği ya da 
öneminin yeterince bilince çıkarılmadığını gösteriyor. Bence bu 
bir yanılgıdır, arkadaşın katılımında da bu belirleyici oldu. Yani 
Güney çalışmaları tümden o arkadaşın denetimine verilmişti fakat 
o psikoloji, o yaklaşımlar, çalışmalara çok fazla kendisini 
katmamasını getirdi. Bence bu yanlış bir bakış açısı ve 
gerekçelendirmede çok fazlaydı. Bir diyalog zemini 
kurulabilinirdi. Daha bahar ayında meclis toplantısından sonra o 
arkadaş değiştirildi ama halen bazı noktalarda kendisini ikna 
etmediği de görülüyor. Bu konuda daha fazla bir yoğunlaşma 
gerekiyor.  

Önderlik katılımlardan çok bahsediyor. Hareket olarak katılım 
noktasında büyük bir zorlanmayı yaşıyoruz. Avrupa’da bir yıl 
içinde 9 bayanın katılması, diğer sahalar da çok farklı değil. Ya 
da Küçük Güney açısından müthiş bir nitelik düşüş var. Hem 
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nicelik açısından bir düşüş var, hem de gerçekten nitelikte çok 
büyük bir düşüş var. Hem nicelik düşüşün hem de nitelik düşüşün 
nedenleri üzerinde gerçekten yoğunlaşmamız lazım. Hepimiz 
nitelikli kadro bekliyoruz. Hem varolan kadroyu yeterince 
işletememe var, hem de katılımları arttırıp niteliğe dönüştürme 
çok gelişmiyor. Küçük Güney’i bu anlamda eleştiriyorum. Çünkü 
Önderliğin biçtiği ölçüler vardı. Katılmak isteyen binlerce kişi 
vardı belki ama Önderlik yıllarca deneme-sınama yapıyordu, 
eğitiyordu, hazırlıyordu. En azından partiyi tanıtıyordu ve 
gönderiyordu. Fakat bu anlamda ölçülerde bir aşınma var. Daha 
çok ucuz, kolaycı yaklaşım var. Genel katılımlar açısından 
yetersizlikler var, aşılması gerekiyor. Farklı diğer Türkiye 
boyutudur, Rusya’yı arkadaşlar açtığı için ben çok farklı bir şey 
belirtmiyorum. 

-BURADA yaşanan sorunlar hemen hemen her yönüyle 
Avrupa’ya da yansıyor. Mesela tartışma düzeyinde iki yıl önce 
yaşanan sorunlar orada da yansımasını gösteriyordu. Cins 
çelişkisi Avrupa’da da var ama yüzeysel bir tarzdadır. Derin bir 
tartışma veya yaklaşım gerçekleştirilmiyor. Mesela faaliyetlere 
yönelik bölge veya eyalet içerisinde erkek yapısıyla beraber 
çalışıyorsun. Tarz, yaklaşım boyutun tabi orda da yansıyor. En 
son pratiğimiz daha çok tekniki kalma yani ideolojik anlamda 
kendini geliştirmeme ortaya çıktı. Eğitime önem verme, üzerinde 
durma, yoğunlaşma fazla yoktu. Eğitim  son dönemde başlatıldı, 
üzerinde duruluyor, yoğunlaştırılıyor. En son öyle bir şey ortaya 
çıktı ki, merkezdeki arkadaş yalnız kaldı. Üçlü yürütme fazla 
yürümedi. Herkes kendi eyaletiyle sınırlı kaldı. Herkes kendi 
eyaletiyle, kendi çalışmasıyla sınırlı kaldı ve merkezde yalnız 
kalıyordu. Merkezin perspektif sunması gerekiyor, genelde öyle 
yapması gerekiyor. Hepsi kendi çalışmasıyla sınırlı kalınca o 
zaman merkezde tekniki anlamda koşturmaya başladı. Sonuçta 
bakıyorsun, fazla şey yok, elle tutulacak bir şey yok. Son 
dönemde süreç yoğun olduğu için, miting, yürüyüş  ve farklı 
eylemlilikler oldu. Orada faaliyet yürüten bir bayan arkadaş önce 
o sisteme karşı savaşım veriyor, bir de kendi kişiliğine karşı bir  
savaşım veriyor. Salt kadın yapısıyla ilgilenmiyorsun. Gençlik 
yapısıyla da ilgileniyorsun, birde erkek yapısına karşı bir savaşım. 
Yeni sürece göre alt yapı örgütlemesi çalışmasını daha önce 
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yapmamız gerekiyordu. Yeni süreç başladıktan sonra daha yeni 
yeni koşturmaya başladık. Avrupa’da, bireylerle ilgilenilmiyor. 
Yani sorun yaşayan oluyor, üzerinde durulup ilgilenilmesi 
gerekiyor, ilgilenilmemesi gerekenlerle ilgileniliyor. Sabah bir 
arkadaş şeyi değerlendirdi. Azime’nin kızkardeşi Avrupa’nın 
neresini istiyorsa orada faaliyet yürütüyordu. Tamam belki 
özgünlük olabilir. O ayrıdır. Ama sonuç ne çıktı, Azime 
Avrupa’ya çıktığı zaman kızkardeşi de hemen onun yanına 
geçebildi.  

Farklı bir sahadan veya ülkeden gelen birinin kişiliği üzerine 
yoğunlaşmıyorduk. O gittiği zaman da, şok oluyor neden gitti, 
diyorduk. Bu anlamda kişilikler üzerinde fazla bir yoğunlaşma 
yok. Parti içine her insan gelir ve gider anlayışı bizde vardı. Bu 
noktada son pratikler ve geliş-gidişler sayesinde netleştik. 
Avrupa’da son dönemlerde normalleşmişti.  

Burada askeri alanda bir tarz uygulanabilir, fakat Avrupa öyle 
değil. Avrupa’dan katılan yapı daha çok orada doğup-büyümüş, 
buradaki tarz ona uygulanamaz. Uygulanırsa gidebiliyor. Tarzı 
kaldırmadığı için gidenler de oldu. Onun yaşam kültürü çok 
farklıdır. Son dönemde katılım olmuyordu, olsa da katılanlar 
niteliksizdi. Evine gidenler de partide çok uzun süre kalanlar 
değil. Örgüt üzerinde duruyor, okutuyor, emek veriyor, o daha 
sonra kalkıp gidiyor. Emek veriliyor, daha sonra bu insanlar 
kaçıyor, insanın zoruna bu gidiyor. Avrupa’da ilgilenilmesi 
gereken arkadaşlar üzerine durma yok. Kaçanlar alt yapı değil, üst 
yapı, merkez, eyalet düzeyinde kaçışlar yaşandı. Ailelerin 
yaklaşımı da, 10-20 yıl içinde kalmış belki bir gerekçesi vardır, 
şeklinde oluyor. Ailelerin çevreyle aram bozulmasın, parti beni 
tanıyor, gibi bireysel bir yaklaşım vardı. 

Kadın çalışmalarında bu süreçte yetersizliklerimiz oldu. Pilot 
bölgeler son dönemde hazırlandı. PJA’nın daha önce her bölgede 
bir arkadaş olması yönlü bir yaklaşımı vardı. Hangi düzeyde 
olursa fark etmiyor, bölgede temsilen birisi olsun, ama sonuçta 
işlemiyor. Genel olmasa da, çalışması yürüyor, yıllardır oluşan 
zemini var. Konferansta kendini yaşatmak isteyenlerin üzerinde 
durulması kararı alındı.  

PJA’nın ilanıyla birlikte genel halktan çok ilgi vardı. Bayan 
yapısı son dönemlerde kendisini çalışmalara çok katıyordu. Orada 
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belirleyici olan PJA çalışmalarıdır. Üzerinde çok durulması 
gerekiyor. Tecrübeli arkadaş göndermek gerekiyor. Halkın 
dilinden anlamak gerekiyor. orada her kesimden insan var, 
hepsine hitap etmek gerekiyor. Özgünlüklere göre hitap tarzı 
olmak zorunda.  

 
-AVRUPA’da eskiden kitle faaliyetlerinde gerillanın, kadın 

ordulaşmasının propagandası yapılırdı. Yeni süreçle birlikte 
kitlenin yurtseverleştirilmesi boyutu tamamlandı. Yeni toplumun 
içeriğini nasıl dolduracaktık, bunu nasıl  oluşturacak, kendimizde 
nasıl yaratacaktık, biraz bunu kitleye vermemiz gerekiyordu. Bu 
yönlü eksiklikler yaşandı. Daha çok tekniki yaklaşıldı, kitle 
faaliyetlerinde iki haftada bir yapılan festivaller, yada düzenlenen 
geceler vb. uğraşılıyordu. Demokratik aileye ulaşmanın bilincinin 
Avrupa kitlesine nasıl verileceği üzerine yoğunlaşma ve pratiğini 
geliştirmede eksiklik vardı.  

Görseli ele aldığımızda kitleyi eğitme, örgütleme, içinden 
geçtiğimiz yeni sürece hazırlama yönünde oldukça etkili bir araç. 
Savaş sürecinde görsel bu rolünü oynadı. Bu süreçte bizim 
yaklaşımlarımızdan dolayı pasif kalma durumu var. Görselin ..... 
civarında çalışan yapısı var. Kadro yapısından yarısını bayan 
yapısı oluşturuyor. Burada çalışmalar daha çok teknik ve 
memurvari kaldı. İdeolojik eğitimden çok, yapılması gerekeni 
pratiğe nasıl geçireceğiz, yönünde bir yaklaşımla büyük bir 
zayıflık yaşanıyor. Bunun stratejiye anlam vermeyle bağlantısı 
var. Kadronun stratejik dönüşümden önceki durumu savaşa, 
ülkeye endeksliydi. Bizim yaklaşımımız, 6 ay sonra ülkeye 
gideceğiz şeklindeydi. Bundan kaynaklı kendini çalışmalara 
katmama, proje üretmeme yaşandı.  

Stratejik değişimle birlikte, anlamamadan kaynaklı kabul 
etmeme, reddetme şeklindeki yaklaşımlar, bir süre sonra kendini 
farklı arayışlara büründürdü. Böylesi kişilikler kendisini düzende 
buldu. Stratejiyi kabullenme de daha çok düzenle bütünleşme, 
küreselleşmenin içine Kürtler de girmeli, şeklinde yanılgılı 
yaklaşımları getirdi.  

Kadında düzenle bütünleşme anlayışı, erkek egemen yaklaşımla 
bütünleşme şeklinde ortaya çıktı. Kadının bu stratejideki yeri çok 
büyük, fakat stratejinin yanlış anlaşılmasından kaynaklı 
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küreselleşmenin kurumda oturtulmasıyla, bu yönlü bir çalışma 
tarzı ortaya çıktı. Bu beraberinde, kadronun geliştirilmesi ve 
sürece hazırlanması yönlü bir çalışmadan daha çok, günübirlik bir 
yaklaşımı getirdi. Bu süreci yanılgılı kavrayan kadro, kirli erkek 
egemenlikli politikayı en çok geliştirdiği bu süreçte, kadroyu 
kendine bağlama noktasında erkek veya kadın olsun fark etmedi. 
Bu anlamda Partinin denetimindeki bir kurumda, kapitalist ve 
egemen mantığın yaklaşımı silikleştirme ve iradesizleştirme 
boyutuyla ortaya çıktı. Bu kişilikler orada çok fazla yaratıcı ve 
verimli olamadı. Bu şekilde sınıf ve cins mücadelesi bir anda 
doruğa çıktı. Özellikle 6. Kongre ve arkadaşların soruşturmaya 
alındıkları süreçlerde erkek egemenlikli baskıyı üzerimizde çok 
yoğun hissettik. Buradaki gelişmeler hakkında bilgimiz 
olmuyordu, fakat kulağımız, gözümüz hep buradaydı. Nasıl bir 
tavır takınacağımız konusunda net değildik. Bu egemenlikli 
yaklaşım karşısında, ülkeden bir perspektif gelmediği için, biraz 
boşlukta kalma ve bekleyelim anlayışı gelişti. Gelişen bu 
anlayışın yanında, kurumda ideolojiyi tanımayanlar şahsında 
kendisini düzene kaptırma boy gösterdi. Egemen anlayışın çok 
ince tarzda dayatmaları oldu. O süreçte herkes kendisine birisini 
ayarlamaya çalışıyordu. Dışarıdan el atılmadan, biz el atalım 
mantığı vardı. Nasıl ki bayan arkadaşlar olarak, Başkan 
yakaladığında kendimizi sahipsiz hissettiysek, aynı şekilde o 
süreçte PJA’nın kendi yapısına sahip çıkmaması, bize ikinci kez 
bu hissi yaşattı. Burada sınıf ve cins savaşımı dondurularak, erkek 
egemenliği karşısında tek vücut yerine parçalı bir duruş yaşandı. 
Safiye Sultan’dan farklı şekillerde etkilenen arkadaşlar şahsında, 
tamamen erkeğin gölgesine girme veya bir bütünen kendisini 
özgür zannederek erkeğin sekreteri haline getirme yaşandı.  

TV uluslararası komplonun devam ettirilmeye, oradan 
uygulanmaya çalışıldığı bir alan oldu. Sorunun en derin yaşandığı 
bir alan olarak görüyorum. Bu süreçte yapılan programlara 
bakıldığında, daha çok Kürtçe ağırlıklı, ama içi boş, kof, diğer 
ülkelerin kanallarında çıkan programlara kendini benzetmeye 
çalışan bir yaklaşım açığa çıkıyor. Küreselleşmeyi bir anlamıyla 
kabul eden bir yapı gerçekliği var. Bunun yanında ilkel milliyetçi 
bir kişilik yapılanmasının tehlikesi de var.  
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Diğer yandan TV kitlenin en iyi eğitileceği araçtır. TV kadın 
programlarında yeni toplumu yansıtmak gerekiyor. TV’yi 
elimizin altında bize ait bir olanak olarak çok etkili kullandığımızı 
düşünmüyorum. TV’ye müdahale etme anlamında Avrupa PJA 
örgütünün bireylere tereddütlü bir yaklaşımı var. Konferansa 
sunulan rapor çok zayıf, oradaki arkadaşlar gözlemci olarak 
kalmış. Yaşanan sorunlar noktasında, perspektif ve taktik 
yaklaşım anlamında buradan beklentiler var. Bu kurumda yer alan 
PJA biriminin kadroyla ilgilemesi, eğitmesi, kim ne yaşıyor 
noktasında, net düşüncesi yok. Çünkü kadın ideolojisinin çok 
fazla benimsenmesi yok. Bu konuda derinliği yakalama yok. TV, 
biraz daha geç kalırsak, süreci tersinden etkileyecek bir güç 
konumuna gelebilir. Bizim biraz daha müdahaleci, ısrarcı 
olmamız gerekiyor.  

Bunların yanında önümüzdeki süreç açısından başlatılan kimlik 
bildirimi kampanyasının yanında, bizim de Özgür Kadın Kimlik 
bildirimi kampanyası başlatmamız gerekiyor. Böyle bir beklenti 
var. Kadının kendi kimliğini yansıtması anlamında, kendine özgü 
bir stratejiyi belirlemesi gerekiyor. Eskisi gibi didiştirmeci, 
çekiştirmeci değil, kendi duruşuyla özgürlüğün arayışı içinde 
olan, anı anına kendi özüyle buluşan bir duruşun sahibi olmamız 
gerekiyor. Kadın kurtuluş ideolojisi, insan faktörüne değer vediği 
için çok daha hızlı uluslar arası alanda rağbet görecek bir 
ideolojidir. Kurumda yaşanan, uzmanlaşma,teknik ve yaratıcı 
olmayan bir çalışma tarzının kesinlikle ideolojiyle bağlantısı var.  
Bu yüzden kadronun ideolojik düzeyinin olması gerekir. Çünkü 
memur gibi yaklaşım tarzı aslında onaylanıyor. Mesela “çok 
çalışın çok yaşayın” deniliyor. Veya “krizler idare edilir, 
çözülmez,” deniliyor.  

Parti Önderliği’nin bu süreçte kadına ilişkin bilgi istemesi ve 
Ortadoğu Kadın Rönesansı’ndan bahsetmesi, kadından büyük bir 
beklentisi olduğu anlamına geliyor. Ben yapabileceğimize 
inanıyorum. Fakat bazı çalışma sahalarında yetkinleşmemiz 
gerekiyor. Örneğin; TV alanlarında teknik, programcılık ve 
yönetimsel anlamda gelişmek gerekiyor. Oradaki çalışmalarda yer 
alan arkadaşlar belli bir boyuta kadar gelişiyor. Daha sonra tek 
düzelik  ön plana çıkıyor. Bu anlamıyla tek düzeliği ve 
ruhsuzluğu yıkmak için, hem yedekli çalışma, hem de çalışma 
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tarzında deneyim ve tecrübenin alınması yanlış değil. Bu konuda 
hem bizde hem de kurumda bir tutuculuk var. Diplomasi, görsel, 
değişik alanlarda kadının eğitilmesi gerekir. Avrupa’da bu biraz 
ağır gidiyor. Ülkede bu biraz daha hızlı. Arkadaşlar kısıtlı 
olanaklara rağmen biraz daha fazla üretiyor. Bu üretimin 
Avrupa’ya yansıtılması zayıf kalıyor. Bunun hızlandırılması 
gerekiyor.  

 
-ÖRGÜTSEL boyutta yaşadığımız sorunlar, tüm 

çalışmalarımızı etkiliyor. Özellikle çalışma tarzımızdaki 
liberalizm, tutum ve tavırda net olmama tüm çalışmalara 
yansıyor. 6. Kongre ve 2. PJKK kongresinden bu yana geçen iki 
yıllık süreçte bazı sorunlar yaşandı. Bu, kadroda  çok yönlü 
inançsızlığa neden oldu. O süreçte kadroyu zorla eğitime aldık. 
Kadroda eğitimden  kaçış, inançsızlık vardı. Çünkü örgüte inanç 
kalmamış, yenilgi psikolojisi yaşanıyordu. 3. Kadın 
Kongresi’nden sonra bu yönlü gelişmeler oldu. Hem kadro, hem 
merkez boyutunda 3. Kongremiz gelişen bazı yanlış anlayışları 
kırdı. 3. Kongreden sonra, ulaşılan düzeyi nasıl pratiğe 
geçirebiliriz, psikolojisi gelişti. Mevcut durumda hala belli 
sorunlar yaşanıyor. Daha önce yaşanan sorunlara yapıyı 
katmıyorduk, 3. Kongreden sonra yapıyı katma yönlü çabamız 
oldu. Yaptığımız merkez toplantılarına, yapıyı da katıyorduk ki, 
sorunlar daha iyi görülsün, geniş tartışılsın. Bu yöntem gelişme 
yarattı.  

Avrupa’daki sorunlar oldukça köklüdür. Çünkü çalışma 
zeminimizde ciddi sorunlar var. Avrupa kadın çalışmaları uzun 
süredir yürütülmesine rağmen, hala kendini yaşatan sorunlar var. 
Komiteleri oluşturmada yaşanan sorunlardan dolayı hala komite 
oluşturamadık. Alanlara gönderdiğimiz kadroları 3-4 ay sonra 
değiştirmek zorunda kalıyoruz. Düzenlemede tarz yanlıştır. Kadro 
bir çalışmadan çıkınca, yerine yeni bir kadro gidene kadar oradaki 
çalışmalar bitiyor, dağılıyor. Gönderdiğimiz kadroların yaşının 
küçük olması, kitlenin sorunlarına cevap olamamasına neden 
oluyor. Yine, kadro alana alışıncaya kadar epey sorun oluyor. Bu 
anlamda orada köklü bir tarz yaratamadık. Gerekçemiz nitelik ve 
nicelik olarak kadronun eksikliğidir. Kadro bir çalışmada biraz 
alışmaya başlayınca ülkeye gönderiyoruz, ya da bir çalışmada 
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monoton bir biçimde uzun bir süre ilgisiz, eğitimsiz, denetimsiz 
kaldıktan sonra kuruyor, bitiyor. Elbette bu eksiklikler yürütme 
ve yönetimden kaynağını alıyor. Kadroyla ilgilenme ve 
denetlemede yetersizliklerimiz var. Yine kadronun nitelik ve 
ideolojik olarak halkın yaşadığı sorunlara cevap olma konusunda, 
doyurmayan bir tarzı var. Komiteler konusunda bazı yerlerde aynı 
komite uzun süre çalışma yürütüyor. Yine son süreçte 
kurduğumuz komiteler, kendisini en fazla bir ay ayakta 
tutabiliyor. Komiteyi eğitme, perspektif verme, denetleme 
noktasında da eksiklikler yaşanıyor. Komitelere yaklaşım 
konusunda da bir netlik yakalanamadı. Ya militanımız gibi 
yaklaşıp sert yöneliyoruz, ya da çok gevşek yaklaşıyoruz. Halka 
yaklaşım konusunda da komitelerimizi fazla eğitemedik. 
Kadromuzu yılda bir defa ancak eğitime alabiliyoruz. Komitelerin 
eğitimine yönelik ise, yeni yeni kararlar alınıyor. Vakfın bu yönlü 
planlamaları var.   

Yönetimleri ele aldığımızda, üst yönetimde hamalvari, 
koşuşturan bir tarz hakim. Örneğin ülkeden veya  başka bir 
sahadan gelen bir arkadaşı, yasal veya sağlık sorunları varsa, 
onları çözmeden hemen pratiğe koyuyoruz. Bu tarz arkadaşları 
daraltıyor. Yine arkadaşlar geldiklerinde önce eğitim görmek 
veya sahayı tanımak, sonra çalışmalara katılmak istiyorlar. Fakat 
bizim koşullarımızda bunun imkanı yok. Bundan dolayı birbirini 
anlamama ve sahaya karşı tepki oluşuyor. Bu tepki giderilinceye 
kadar da kadroda ruh kalmıyor. Dolayısıyla kitleye de bir şey 
veremiyor. Gelen kadro ilgi istiyor. Örgüt tarzı ülkedekinden çok 
farklıdır. Buradaki yaşam koşullarından dolayı arkadaşlar her 
zaman birbirlerini görebiliyor ve tartışabiliyorlar. Ama o sahada 
öyle değil, oldukça yoğun bir pratik var ve bazen birbirine selam 
bile verilemiyor. Bu koşullarda varolan sorunların içinde gelen 
kadro boğuluyor. Kadro eğitiminde yüzeysellik var. Eğitimde 
sadece pratikte yaşadığı sorunları açmayla sınırlı kalıyor. 
Kadronun ihtiyacı olan ideolojik, politik sorunlarına cevap olacak 
bir eğitim vermiyoruz.  

Kurumlaşma 2 yıl öncesine kadar oturmamıştı. Mesela Jina 
Serbilind tekniğin olmamasından dolayı her gün bir kurumda 
çalışıyordu. İki yıl içinde biraz kurumlaşmayı oturttuk. Diplomasi 
yönünde de bürolarımız oluştu. Ama Vakıf da dahil, açtığımız 
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kurumların hem kadro, hem çalışma tarzı anlamında içini 
dolduramıyoruz. Jina Serbılınd, kadro dergisi veya halk dergisi 
olma boyutunda hala çizgisini netleştirmemiştir. Halka dergi ve 
TV ya ideolojik ya da dili çok soyut geldiği için, fazla okumuyor, 
anlamıyor. Bazıları için de, dil bilmediği için Almanca, Kürtçe, 
Soranca yayına ihtiyaç var. Hem kadro hem de kitle 3-4 yıl 
önceki dergiyi daha fazla anladıklarını söylüyorlar. Bu son 
süreçte halktan kopuk olmamızdan da kaynaklı dilimiz çok soyut 
kalıyor. Halkın içinde olduğumuz halde, halkın sorunlarından 
kopuk kalıyoruz. Halkın sorunlarını yaşamadığımız için cevap 
olamıyoruz. TV boyutunda da, oradaki arkadaşlar buranın 
taklidini yapıyor. Burada nasıl konuşuluyorsa, kitle içindeki 
arkadaşlarımız, gelişme düzeyi budur onlar gibi konuşalım 
diyorlar. Kadın kitlesi de arkadaşların dilini alıyor. Buranın 
esasını, özünü, alma yerine taklit etme oluyor. Burada yönetim ve 
kadro boyutunda ne sorun yaşanıyorsa, orada da öyledir. 
Televizyon konusunda, halkın ihtiyacı var, karşısına çıkıp, 
ideolojimizi tanıtalım, anlayışından ziyade, en fedakar arkadaş 
kimse o çıkıyor. Bir arkadaşı televizyona çıkarmak için 3 gün 
uğraşılıyordu. Bu yönlü bir kaçış var. Zaten çıkınca da pratikteki 
koşuşturmadan dolayı, ideolojik yoğunlaşma yapamadığı için 
düşünceler dağınık oluyor ve halka bir şey veremiyor.  

Evrenselleşme gibi bir hedefimiz var ancak, birçok imkan ve 
olanaklarımızın yanında, dünyaya açılım yapma konusunda 
eksiklikleri yaşıyoruz. Tüm dünyada kadını ele alış tarzımız, 
sorunlara yaklaşımımız biliniyor, dünyanın dikkatini de çekiyor. 
Birçok kadın örgütüyle ilişkimiz var, birçok şeyi geliştirebiliriz. 
Ancak kadroyu eğitme, bu yönlü çalışmaları geliştirme 
noktasında yaşadığımız eksiklikler var. Yabancı dil konusunda 
zorlanmaları yaşıyoruz.  

Verilen cins savaşımı burayı taklit tarzında gelişiyor. Oranın 
özgün koşullarına, özüne göre yaklaşılmıyor. Kongrede saç 
kesilmiş, biz de orada kesecektik. Bu noktada toplumun içinde 
mücadelemizin özünü oturtmaya ihtiyaç var. Ülkeden gelen 
kitlemiz, feodal koşullardan zaten kopuyor. O nedenle 
ideolojimizi daha kolay onlara özümsetebiliriz. Çünkü oradaki 
koşulları da gördüğü için, kendisinde değişim yaratmak istiyor. 
Ama emperyalizmin tuzaklarına düşmek de istemiyor. O nedenle 



PJA III .KONFERANS TARTIŞMALARI 
 

 
 

313 
 

arayışları var, ve doğruyu partide biliyor. Ama şimdiye kadar 
kendisini koruması, erimemesi için onlara feodal ölçüleri 
veriyorduk. Kadro açısından da, erkek kadın ilişkileri noktasında 
verdiğimiz feodal ölçülerdir. Toplumsal ölçülerde özgürlüğe göre 
değişim yaratma çok yetersiz. Ölçüyü verince, değişim çabuk 
oluyor. Örneğin Demokratik Aile konusunda verdiğimiz 
seminerden sonra, kısa sürede bazı gelişmeler oldu. Çünkü ailenin 
bu yönlü ihtiyacı var. Biz bu tür çalışmalardan çok kaba red, 
isyan tarzını sürdürdük. Erkek arkadaşlar boyutunda hep bir karşı 
duruş ve ideolojimizi karıştırma yaklaşımları engel oluyor. 3. 
Kongre’de aile planlaması üzerine aldığımız kararları halkın 
içinde tartıştırıyorlardı. Bu tür yaklaşımlar halkın içinde bize karşı 
bir önyargının oluşmasına yol açtı. Üstten de bazı engellemeler 
oldu. Bunların yanında, parti çalışmaları karşısında bir 
sorumsuzluk var. Sadece özgün çalışmalarla kendini sınırlama, 
genelin sorumluluğunu almama gibi bir rahat yaklaşım söz 
konusu. Yine PJA’nın perspektiflerine rağmen, genelden 
kendimizi geri çekme yaşandı. Genele katılırsak özgünlüğümüz 
gider, korkusunu yaşadık. Çalışmamız işbirlikçi bir çalışma 
olacakmış gibi bir önyargı vardı. Bu konuda adım atmada çok 
eksiklik yaşandı. Bu anlamda kendi payımı da görüyorum. 

Yine bu süreçte Avrupa’da sadece kadın boyutunda değil, genel 
anlamda da parti değerleri karşısında bir yozlaşma yaşanıyor. 
Hem parti çizgisinin, hem de değerlerin korunması noktasında 
kadın kendisini sorumlu görmelidir.  

-STRATEJİ ve konferans üzerine yoğunlaşmalar yetersiz 
olduğundan dolayı bir rotaya girilmiyor. Avrupa sorunu örgüt 
sorunudur; hakim ideolojiyi, çizgiyi koruma sorunudur. 
Avrupa’da on dört yıl önce de aynı sorunlar vardı, ancak bu kadar 
yakınmıyorduk. Çünkü çizgiye, ideolojiye, değerlere bağlılık 
vardı. İnsan burada bazı şeyleri dinliyor, kendisini zor tutuyor. 
Sorunumuz, neden bu kadar örgütsüzüz, kadro yetiştiremiyoruz, 
örgüt kuramıyoruz? Bunları tartışmalıyız. Burası bir bölge 
toplantısı değil, konferanstır, stratejiyi tartışıyoruz. Bundan 
uzaklık var. Arkadaşlar  Avrupa için şöyle bir tablo koydular; yaşı 
küçük olan da, büyük olan da gitse yapamayacak. Burada sorunu 
gerekçelendirme var. Bu tarzla siyasi mücadele yürütülemez. 
Kendini kandırmayı bu konferansta mahkum etmemiz gerekiyor. 
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Siyasi taktiği ele alıp, projelerimizi koymalıyız. Alınan kararlar 
üzerine nasıl atılım yapılabilir, bu nokta önemlidir. Bugün bir 
arkadaş halkta gerileme yok diyor, diğer bir arkadaş çok ciddi 
dağılma var diyor. Biz çelişkiye düştük. Avrupa raporunda da 9 
katılım, 17 kaçış olduğu belirtiliyor. Bu ciddi sorgulanmazsa, 
çizgiye girmeme olur. Burada Avrupa’nın örgüt çizgisine nasıl 
gireceği yönünde karar almalıyız. Avrupa örgütü çizgiye girecek 
mi, girmeyecek mi?  

Bununla birlikte Halk hareketi çalışmaları noktasında, içine 
girecek miyiz, girmeyecek miyiz? Burada da durum ciddi. Halk 
hareketini yenİden örgütlemeliyiz. Tartışmalarımız bunun üzerine 
olmalı. Sorun, Dola Koke’de  ne olduğu değil. Biz Dola Koke’de 
yöneticilik yapamadık. Biz de yapamadık, oradakiler de 
yapamadı. Bu görevin başına halk hareketi için gidilmedi. 
Arkadaşlar raporlarında da, biz üç arkadaş bayan arkadaşlardan 
sorumluyduk, diye belirtiyorlar. Sadece bayan arkadaşlardan 
sorumlu değildik.  

Propaganda-ajitasyonu da tartışacağız, orada arkadaşlar basın 
toplantısı yaptıklarında,  ....... arkadaş sadece bayan arkadaşların 
yönetimi olmadığı için özeleştiri veriyor. Basından, SAM’dan, 
sorunlarından anlamadığını söylüyor. Gazete, görsel, Serxwebun, 
Günlük ne yapıyor? Tabii ..... arkadaş bu işler için gitmemişti, 
şimdi de ciddi zorlanmalar yaşıyor. Halk hareketi de aynı şekilde, 
genel görev biliniyor. Kadın boyutunda siyasetimiz, dönem 
görevlerimiz biliniyor. Özeleştiriyi doğru verelim çizgiye girelim.  

-ÖNCELİKLE divanı ve dinleyici arkadaşları selamlıyorum. 
PJA böylesi bir konferansa katılma şansını bana verdi ve ben bu 
şansı değerlendireceğim. Değerlendirmemi Rusya üzerine 
yapacağım. Bazı arkadaşlar Rusya’nın durumunu vahim olarak 
anlamışlar. Herkes soruyor, “orası nasıldı?” Bu bizim 
anlatımlarımızın ya da raporlarımızın yansımasıdır. “Kitle örgüte 
gelmiyor” deniliyor, acaba arkadaşlar mı, kitle mi örgüte 
gelmiyor? Oradaki Kürtler 80-100 yıl önce Avrupa’dan göç 
etmişler. Sovyetler döneminde bunların kafasında çelişkiler 
yoktu. Ermenistan’da yaşayanlar burası bizim, 
Azerbaycan’dakiler de diyor burası bizim toprağımız. Rusya için 
hepsi yaşadığı yeri tapınağı kabul ediyordu. Çünkü reel 
sosyalizmin verdiği rahat bir yaşam vardı. Kafalarında çelişkiler 
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yoktu. Nereden geldiklerini doğru düzgün bilmiyorlardı. 
Sovyetler dağıldıktan sonra, Ermeniler Ermenistan’a, Azeriler 
Azerbaycan’a, Ruslar Rusya’ya, Gürcüler de Gürcistan’a gitti ve 
Kürtler ortada kaldı. Acı bir durum yaşadılar. Sovyetler 
döneminde çalışmalarımız o kadar verimli olamazdı. Çünkü 
yaşamları rahattı. Ama sonradan çelişki yaşadılar. Bunu iyi 
değerlendirmeliyiz, ülkesiz olanları onlara anlatmalıyız. Bu, geri 
kaldı. Biz oradaki kitleye sürekli geri kaldığını anlatıyorduk, 
uğraşıyorduk. Mala Kurda’ya geldiğimizde sürekli onların 
geriliklerini tartışıyorduk. Ama bu gerilikleri nasıl kaldıracağımız 
konusunda çözüm koymuyorduk. Eğer onlar geri ise, bizim onlara 
bir şeyler vermemiz gerekiyordu.  

Bunun yanında ...... arkadaş teknik kaldığını, iki yıldır orada 
kaldıktan sonra, yeni yeni çözdüğünü söyledi. Eğer bir yönetim, 
merkezi arkadaş orayı iki yıldır yeni yeni çözüyorsa, o zaman 
bizlerin durumu nasıldır? Orada biz nasıl çalışma yürüteceğiz? O 
zaman bizim çalışmalarımız hiç yok, sıfırdan başladık. Halkın bir 
beklentisi var. Bir arkadaş yaralı arkadaşların bu alanlara 
gönderildiğini söyledi. Oraya gelenler de gerçekten kapasitesi 
olan yaralı arkadaşlardı. Ve kitle çok büyük değer veriyordu. Eğer 
o kitleyi doğru temelde yönetiyorsa, doğru temelde öncülük 
yapıyorsa kitle onları el üstünde tutuyor. Bir konferans yaptık, on 
arkadaş katıldı. O yüzden benim için biraz zordu.  

Partinin burada bir köyü var, ama biz onu nasıl 
değerlendiriyoruz? 1996’da o köye geldiğimde, doğru dürüst bir 
eğitim sistemi yoktu. Genel kadrolar vardı, ben de onlardan 
biriyim. Belki belli yönlerde eğitim gördük, Başkanlık 
Konseyi’nin ve PJA’nın talimatları geliyordu. 15-20 günlük, en 
fazla bir aylık eğitimler oluyordu. Çok fazla eğitim alamadık, ama 
biz o genel kadroları eğitebilirdik. Bir kere ben kendimi, kim 
olduğumu yeni öğreniyordum. Öylesi bir durumda halkın içine 
gittim, partiyi halka tanıtmaya çalıştım. Ben partiyi yeni 
tanımıştım. Alanlara beni komite oluşturmam için 
gönderiyorlardı. Bense komite nedir, komiteyi nasıl 
oluşturacağım hiç bilmiyordum. Ama o alanda kapasitesi olan 
arkadaşlar da vardı. Ben bir şeyler yapmak istiyordum ve 
hamalvari koşturuyordum, sonuç alamıyordum. Ben gelişmek 
istediğimi söylüyordum ama temel eğitim alamadığım için bu 
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gelişimim olmuyordu. Bana kendi kendimi geliştirmem gerektiği 
söyleniyordu. Eğer bir temel eğitim olsaydı, daha verimli 
olabilirdi.  

O kitlenin içerisinden çıktığım için, o kitlenin psikolojisini biraz 
biliyorum. Yaptığımız toplantılarda, kadın-erkek eşit olmalıdır, 
diyorduk. Kadınlar siz bizim ailemizi parçalıyorsunuz, diye 
kızıyorlardı. Daha ben katılmamışken arkadaşlar bizim eve 
geldiklerinde, onları evden kovmuştum. Çünkü bana bilgi 
vermiyordu. Partiyi tanıyordu, ama beni tatmin edecek düzeyde 
tanımıyordu. Ben o durumu göz önüne getirdiğimde, ben de o 
arkadaşlar gibi yapıyordum. Biz böyle yaklaşamayız. Eğer biz 
halka bir şey veremezsek, bir şey de alamayız. Oradaki kadınların 
psikolojisi çok farklı, ancak arkadaşlar çok farklı bir psikolojiyle 
geliyorlar, aynı kuzey Kürtleri gibi düşünüyorlar. Biz  oradaki 
durumu çok ciddi ele almalıyız. Oradaki Kürtler savaş, mücadele 
görmemişler. Seksen-yüz yıl önce göç etmişlerdir. Aileden birisi 
savaşta olmadığı ve düşman baskısı yaşamadığı için algılama 
problemi var. Sıfırdan başlamak gerekiyor. Bazı yerlere 
arkadaşlar hiç gitmemiş, bizi tanımıyorlar. Belki Önderliğin 
esaretinden sonra televizyondan duymuşlar ama gerçekten müthiş 
bir bağlılık var ama bu Önderliğe bir bağlılıktır. Bizim bunu 
değerlendirmemiz lazım. Ama kafamıza koymuşuz; “bunlar 
Sovyet Kürtleridirler, çok geridirler, örgüte gelmezler.” O halde, 
çalışma yapalım, örgüte çekelim.  

Gürcistan, Azerbaycan alanlarında 1997 ve 1999’da  kadına 
yönelik çalışmalar yapıldı. Kadın potansiyelinin büyük olduğu bir 
alandır, ama kimse o alanın ismini dile getirmiyor. Genel 
çalışmalar zaten Azerbaycan’da yok, belki zorlukları var ama ne 
kadar zor olsa da Türkistan’dan zor olamaz. Çalışma imkanları da 
var. Ama kimse buraları dile getirmiyor. Kürtlerin  o kadar yoğun 
olduğu alanlarda bir çalışma yapılmıyor. Yine de Gürcistan 
alandında kadın çalışmaları vardı. Türkiye’ye teslim edilen 
arkadaşlar yürütüyordu. Yaralı arkadaşlardı, bu nedenle halkta 
büyük bir coşku vardı. Ezidi kitlesine yönelik bir çalışma vardı. 
Ezidi Kürtler ile Müslüman Kürtler arasında fark var. Müslüman 
Kürtler daha yakındır, verdiğin zaman alıyorsun. Ama Ezidi 
Kürtleri bize uzak. Ancak uzun süreli bir ilişkilenme varsa, sonuç 
alınabilir. Ama bizde bunlara yaklaşılmaz, örgüte gelmezler, 
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kendi kimliğinden uzaklaşmışlar, asimile olmuşlar diye bir ön 
yargı oluşmuş. Gerçekten bunlara yönelik bir çalışma 
yapıldığında sonuç alınabiliyor. Ezidi kadın komitesi 
oluşturulmuş, bizim onları çalıştıracak gücümüz yok. Bazen 
geliyorlar, bize bir iş verin yapalım, diyorlar. Müslüman kitle için 
de bir komite oluşturulmuş, fakat çok eğitimsizdir. İstediğimiz 
zaman kadınları toplayabiliyoruz, ama cevap olamıyoruz. Eğitim 
sorunu yaşanıyor, komitelerin çalışma kapasitelerini 
işletemiyoruz. Bu anlamda kadro sorunu yaşanıyor. Erteleyici, 
kendine göre yaklaşımlar var. Bazıları kendilerini çok rahat 
yaşatıyorlar. Bugün yapacağı bir çalışmayı diğer güne erteleyip, 
bireysel işlerini ön plana alabiliyor. Orada bunlar aşılırsa 
gelişmeler olur. Oradaki Kürtlerin gerçekten büyük potansiyelleri 
var. Yeter ki biz kadro olarak doğru temelde çalışma yapalım.  

. 
-TARTIŞMALARDAN çıkardığım sonuçları anlatmaya 

çalışacağım. Avrupa’da genel anlamda bir örgütsel sorun var. 
Kadın çalışmalarını sorun olarak görmüyorum. On yıl önce 
oluşturulan bir örgütsel tarz var, hala o tarz işletiliyor. Nicelik 
bakımdan bir büyüme oldu, bir çok kurum oluştu. TV, radyo, 
gazete yüz binlerce kitlesi onlarca kadrosu olduğu halde, hala eski 
tarz yürütülüyor. Temel sorun nicel gelişmenin yanında, nitel 
gelişmeyi sağlayamamadır. Çok basit örgütsel kurallar 
oturtulmuyor. Avrupa raporunda da örgütsel bir durum olarak 
belirtilmiş. Rapor, talimat ve toplantı sistemi işletilmiyor ve 
bundan kaynaklı bir çok sorun yaşanıyor. Öyle kendi içinde bazı 
işleri yürütecek bir tarz oluşmuş. Özellikle ülkeden gelen 
arkadaşlar bu anlamda çok zorlanıyorlar. Avrupa’ya ilk 
geldiğinde öncelikle bir sarsılmaya uğruyor, örgüte çarpma 
durumu oluyor. Bu, sistemden kaynaklanıyor. Sen ya içine 
gireceksin, ya da dışında kalacaksın, içine girince de varolan 
tarzla yürütmek zorunda kalıyor.  

Yine bu tartışmalardan çıkardığım bir sonuç; Avrupa’da eleştiri 
yok, bu anlamda çelişkiler donmuş ya da ben hiç hissetmedim. 
Belki yönetsel ve kadrosal olarak aynı sorunları ortaya koyuyor. 
Ancak ortaya konulan anlayış boyutuyla yada tartışma düzeyi ile 
bakıldığı zaman, çelişkiler hiç hissedilmiyor. Niteliksel bir 
gelişme sağlanmadığı için, orada kendini yaşatma oluyor. En son 
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noktada kaçış yaşanmayabilir. Partinin imkanları da kullanılarak 
kendini yaşatma olabilir. Bunun zemini çok fazla. Çelişkilerin 
dondurulması, örgütsel tarzın oturtulmamasından kaynaklı ilişki 
noktasında zayıflıklar yaşanıyor. PJA Avrupa merkezinde olan 
arkadaşlar da bu düzeyi biliyor ancak müdahale etmiyorlar. 
Çünkü, ortaya çıksa çözülemeyecek ya da kadın yapısında ortaya 
çıkmış olacak, bu nedenle ortaya çıkarmıyorlar. Bizim 
bulunduğumuz  süreç bu şekilde gitsin, sorunsuz bitsin, anlayışı 
biraz var. Sorunlar çıkmasın, biz kendi dönemimizi kurtaralım 
ondan sonra da nasıl olursa olsun, böyle bir bakış açısı olduğunu 
hissettirdi. Avrupa PJA merkezini böyle değerlendiriyorum.  

Partileşme ile birlikte biraz daha çalışmalara ilginin geliştiğini 
görüyorum. PJKK oluştuğunda ordu, YAJK vardı, neden bu 
süreçte partileşme, neden ihtiyaç duyuldu? diye soruyorduk. 
Arkadaşların söylediği şu oluyordu; Başkan söylemiş. Bu 
düzeyde ortaya koyma durumu, hala anlaşılmadığını gösteriyor. 
Ancak partileşme ile birlikte bir düzeye varıldı, tartışmalar 
kısmen yaşanıyordu. Arkadaşların tutuklanmaları, soruşturmada 
olmaları en azından kadına neden bu kadar yönelim var, şeklinde 
bir yoğunlaşmayı yaptırıyordu. Bundan dolayı kadın 
çalışmalarına ilgi, merak gelişiyordu. Yönetim nasıl gelişebilir? 
İnsanın aklına çok somut bir şey gelmiyor. Belki tartışmalarla 
geliştirilebilir ama gelişimin olması için mutlaka bir çelişkinin 
olması gerekiyor. Kadın yapısı genel ve örgütsel anlamda bir 
gelişimi sağlayacaktır. Avrupa’da bazı şeylerin gelişmesi, kendini 
tanıma olayının gerçekleşmesi için suni çelişkileri geliştirmek 
gerekiyor.  

-BAYAN arkadaşlar özgün eğitilecek ama burada genel 
yoğunlaştırılacaklar. Bazı alanlar için araştırma gurupları 
oluşturacaktık. Erkek arkadaşlar bunu bize hak görmediler. PJA 
akademisinde Büyük Güney, Küçük Güney için araştırma yapılır 
ama halk hareketi genel çalışmadır. Bu tür gurupların 
oluşturulması için en sonunda karar alındı, fakat çok geç kalındı. 
Halk hareketinde merkez karargahın kurulmasıyla bazı şeyler 
yeni oturtuluyor. Arkadaşlar öyle yaptı ki, orada yaşanılamaz. 
Ben söyleyeyim; durum soruşturmalık. Önerim de budur zaten.  

Çalışmalara gelen arkadaşlara daha hoş geldin, demeden, hasta 
olduğunu, kısa süreli eğitim gördükten sonra gönderilmek için 
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geldiğini söylüyor. Biz kimseye söz vermiyoruz. Bazı 
yönetimlerimiz arkadaşların gidişini ayarlamış; B. Güneye, 
Rusya’ya diye düzenlemesini yapmış. Geldiğinde başta bunları 
kırmamız gerekiyor. En az 1,5 yıl bu eğitimde kalması gerekiyor. 
Yapımız eğitilmeli, bunun için de yıllarca uğraşmak gerekiyor. 
Demokrasiyi tanıtacaksın, arkadaşlarda ölçüyü oturtacaksın. 
yanımızda olduğu halde üzerinde denetimi kuramıyoruz, halkın 
içine gönderildiğinde nasıl olacak? Ama inkar etmiyorum. Bazı 
arkadaşlar yapabilir. O arkadaşlara da eğitim gerekli. Biliyoruz ki 
stratejide yeni, Serhıldan sürecidir, parti henüz bunun üzerinde 
hakim olmamış.  

Ortadoğu konferansında her alan kendi özgünlüğünde tartışıldı. 
Partinin yeni projeleri gelecek süreç için nedir? Bunlar 
proğramlandı. B. Güneyde Serhıldan nasıl geliştirilecek, silahlı 
serhıldan olacak, hatta savaş bile yapılacak. Bunun içinde bizim 
denetimimizde ama bizden uzakta örgütlenmelerin yapılması 
gerekiyor. Irak’ta böyle K. Güneyde böyle. Doğuda böyle ve 
Türkiye’de. Ama alanlar özgünlükleriyle tartışılıp kararlar alındı 
ve bütün alanlara dağıtıldı. Zaten en büyük eksiklik buydu. 
Aldığımız kararları biz uygulamadan devletler okudu ve 
tedbirlerini aldılar. Doğuda son olarak, en az 100 dost tutuklandı. 
..... arkadaş, “10 arkadaşla .....ya gidip megafonu elimize alalım” 
dedi, ama öyle değil. Biz arkadaşları illegal  çalışmalara 
gönderdik ama arkadaşlar illegal çalışmalara da hakim değiller. 
...... ve .....da yürütülen çalışmamız devletin elinde. Bizim 
milisimiz, ama devletin ajanı. ...... çalışmaları üzerinde duran 
yönetimin, biri Devran’dı, kaçtı. Bu insan kimdi, neydi kimse 
tanımıyordu. Ama biz biliyorduk, kadromuzdu, yıllarca 
aramızdaydı. Şimdiyse devletin yanında. Devran’ın yanında 
duran yönetim bilmiyor kaçtığını, partinin haberi yoktu oradan. 
Etkisi altındaydılar, kaçtığında da böyle bir şeyin olduğunu 
bilmediklerini söylüyorlar. Arkadaşlar geçen gün dediler, “biz 
müneccim değiliz.” Biz de müneccim değiliz. Ama şunu 
söyleyeyim, yönetim denetimindedir. Bizim yanımızda 
tartışmalar yapılıyordu. Orda en çok çalışmaları yürüten bayan 
arkadaşlardı. Mesela 5 erkek arkadaşla beraber, en az 7 bayan 
arkadaş vardı. Çalışmalar daha çok bayan arkadaşların 
omuzlarındaydı. Onları denetlemek, perspektif vermek, rapor 
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almakta şimdiye kadar tam sistem oluşturulmadı, ama 
oturtulmaya çalışılıyor. İllegal bir şekilde içeriye giriliyor. Yani 
yürütülen bir çalışma var. Ama özel olarak kadın için, Güneye, 
Doğuya uzak olan biri, Güney ve Doğu için araştırma yapamaz. 
Neval Saddawi’nin bir araştırma yöntemi var. Mesela delilerin 
yanına gidiyor, cezaevine gidiyor, diyalog kuruyor ve 
araştırmasını öyle ortaya koyuyor. Bizim arkadaşlar, halkın içine 
giren kadromuz, 100 metre halktan uzak duruyor. Yanlarında 
oturuyor ama onunla yaşamıyor. En son bazı arkadaşları 
gönderdik. Senin devrimcilik yapacağın yer burasıdır diye, kabul 
ettirmekte çok zorladılar. Onlara tören yaptık, ama kimse gücü ile 
vedalaşmadı. Tepki “ben gitmiyorum, sen beni neden Suriye’ye 
göndermiyorsun, Rusya’ya, bu ne Doğudur, bu ne Güneydir, 
herkes gelip kendi işini kendisi yapsın.” Bize karşı savaş açıldı. 
Anlayışlara karşı savaşılmıyor, karşı bir duruş yok, bunlar doğru 
değil ve kabul edilmez. Zaten biz böyle yaparsak, Güneye 
gidecek kimseyide bulamayız. Eğer  “senin istediğin gibi olsun" 
dersen, sonuç bu olur. Asla bir çalışma yürütemezsin. 
Çalışmalarımız bir süre, sadece bu anlayışları kırmak içindi. 
Ciddi bir sorun var. Stratejiyi oturtacak bir insan, serhıldan 
yapacak bir insan, başlangıçta böyle bir çalışmayı kabul etmeli, 
istekle üzerine gitmeli. Partinin gönderdiği yere şartlı yaklaşım 
olduğundan, çalışma olmuyor. Bunlara karşı mücadele ediliyor. 
Bir serhıldan broşürü var, kadın da özgün olarak içinde yer alıyor. 
Bazı arkadaşlar okumuştur. Serhıldanları geliştirmenin yöntemleri 
nelerdir? Başlangıçta parti net değildi bu noktada. Fakat, 
yürütülen tartışmalar ve çıkarılan broşürler biraz netleştirdi. Pasif 
serhıldanlar, aktif serhıldanlar, bunun içinde yürüyüşlerdir, korsan 
eylemledir...Bunlar çeşit, çeşit belirlendi, fakat bunu Güneyde 
yapacak kadro yok, hala hazırlanmadı. En son bazı arkadaşları 
içeri için hazırladık, illegal faaliyetler için. Gitmek istiyor neden? 
Çünkü şehirler köylerden daha iyi, şehri tercih ediyor. Diğer 
taraftan Türkiye çalışmaları ki, en temel çalışmamızdır. Bu 
çalışmada yer alan bayan arkadaşların hemen hemen tümü ’99-
2000 katılımlı arkadaşlar. Geliyor, bakıyorlar savaş yok, arayış 
sürecine giriyorlar. Henüz kendini tanımamış, kadın ideolojisini 
tanımamış, deniliyor “sen gidip özgün bir faaliyet yürüteceksin”. 
Genel eğitim görüyor, biraz özgün yoğunlaştırılıyor ama bu pasif 
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kalıyor, zayıf kalıyor. Gidip toplantı yapıyorsun, fikirlerini 
dinliyorsun, bakıyorsun tüm yoğunlaşmaları şöyle, “Türkiye’ye 
gittiğimizde.” Henüz gerilla içinde ama bizimle bir alakası yok. 
Bu pratikte büyük şeyler yaşıyor. Diğer taraftan gerçekten gidip 
ne yapacak? Çünkü yeni, ideolojiye hakim değil. Gittiğinde de 
pasif kalıyor. Aktif bir çalışma yapamıyor. En aktif çalışmayı 
yapacak olan 5-6 yıldır, 10 yıldır partide, her yerde kalmış o 
çalışma yürütebilir. Ama o arkadaşları gönderdiğimizde, 
korkuyoruz, daha geçmeden tutuklansın. Paniğe girdiği için, 
korktuğu için, korkarak gidiyor. Bu nedenle giden birey kendine 
sormalı, gidip ne yapacağım? 

 Şimdiye kadar yapılan çalışma, mesela içerde zahmetli çalışma 
yürütmüş, en son bazı arkadaşlar gelmişti, yönetim düzeyinde 
yaşanan yaklaşım karşısında, giden kadro genel olarak hakim 
olmasa kendini ayakta tutamaz. “Ya benim etkim altında 
gireceksin ya da öğrendiğin şeyleri burada uygulama” diyor. 
Mesela diyorlardı, bazı anlayışlar orada dağılmış. Katılmak 
isteyenler “ne gerek var gideceksiniz, zaten savaş bitti ve PKK 
artık savaşçı almıyor kendi içine, burada çalışsan daha iyidir. 
Hem okursun, hem de çalışırsın.” Gençler geceleri eylem yapıyor. 
Oradaki yönetimlerimiz “siz provokasyon yapıyorsunuz, süreci 
sabote ediyorsunuz, biz sesimizi çıkarmamalıyız ki, devlet kendi 
kendine süreci ilerletmeli” diyor. Gençler de onlara “siz 
oportünistsiniz” diyorlar. Yani çelişki, anlayış, netleşme yok. 
Mesela HADEP bir projeyle halkla sıcak bir toplantı yapmamış. 
Hem genel düzeyde, hem de kadın düzeyinde. Halkın içine girip 
yeni ilişkileri arayan, oluşturan kimse yok. Bir duraklama var. 
Kimlik bildirimleri vardı en son, parti açıklama yapıyor, 
kadronun haberi yok, gençler kadrolara aktarıyor. Kendini 
eğiteceğine, süreci geliştireceğim kaygısına gireceğine tersine bir 
rahatlama yaşıyor ve devletin bu süreci ilerleteceğine inanıyor. 
Böylesine yanılgılı bir yaklaşım var. Kamplarda ne kadar eğitim 
versen de zorlanmalar var. Özellikle kadın çalışmalarında. Eğer 
kendini tanımazsa hem sapma yaşanır, hem de zayıflık yaşanır. 
Kadının serhıldan içinde yoğunlaşması yok değil, temel 
yoğunlaşma budur. Genel yoğunlaşmanın bir parçası da budur. 
Arkadaşlar alanlardan bahsetti. Mesela Suriye için arkadaşlar 
dedi; “halk bizden uzaklaşmış ve ayaktalar”. Artık halkta bıkmış. 
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Ortadoğu konferansından sonra oraya bazı arkadaşları gönderdik. 
Sürece cevap olmayan kadrolar gidip onların üstünde yok oldular, 
ta ki gittiler evlerinde oturdular. Bunlar süreçte kendilerini 
netleştirmemişlerdi. Devletin bir yönelimi var, kontrolü var, bazı 
arkadaşlarımızı sınır dışı etmiş. Bunun karşısında ya kalıp 
çalışacak, ya da dışarı çıkacak. Ama orada en iyi yürüyen kadın 
çalışmasıdır. Yine devlet tarafından zorlanmayan çalışmada, 
kadın çalışmasıdır. Fakat bizim arkadaşların ne yaptığından 
haberimiz yok. Biliyoruz arkadaşlar bazı hazırlıklar yapıyorlar, 
konferanslar yapılıyor. Ama halkın durumu, kadın özgün durumu 
nedir? Bunlardan haberimiz yok. Varolan yoğunlaşmamız 
geneldir. Devlet, tabanımızı bizden çalmak istiyor. Parti olarak 
bunun karşısında politikamız ise, taviz vermek oluyor. “Devletle 
çelişkilerimiz çıkmasın çünkü Suriye, İran bizim için nefes 
borularımızdır, dışarıda en çok ilişkiye gireceğimiz alanlardır, o 
nedenle bizde üzerlerine fazla gidemeyiz” diyoruz. Suriye’de 
binlerce insanımız var, devlet o güçten korktuğu için üzerine 
gelmiyor. Yoksa Suriye’nin sonuna kadar tepkisi var bize karşı. 
Yani kadın özgünündeki çalışmalardan haberdar değiliz, kadrolar 
genel çalışıyor, bir zayıflık var. Bir çok yerde halkın, ailelerin 
bizden uzaklaşmalarının nedeni, klasik propagandalarımızdan, 
yaklaşımlarımızdan, yöntemlerimizden kaynaklıdır. Demokratik 
süreç üzerine hakim değiliz. Tabi durum öyle o kadar harabe 
değil, ama bunların önünü almazsak o duruma gider. Arkadaşlar 
Avrupa’nın durumunu dile getirdiler. En son gelen, genel raporu 
okuduk. Bayan arkadaşların gelen raporlarını da okuduk. Hem 
genel, hem de özgün durumda ağır zaaflar var. Eğer, bayan 
arkadaşların raporunda katılım o kadar zayıfsa, genelde mali 
alanda büyük bir düşüş var. Çalışmalarımız ilerlediğinde, 
geliştiğinde biz bunun ölçüsünü, ayarını tanımak istediğimizde 
diyoruz, bu kadar katılım olmuş, mali alanda bu kadar gelişim 
var. Bırak bunu, gidip eski dostlarımızda arıyoruz. Yeni ilişkiler 
geliştirilmiyor. Doğulu, Küçük Güneyli, Büyük Güneyli olanlar 
dıştalanıyor. Bunlar üzerine özgün durulmuyor. Kadronun 
yaşadığı durum üzerine bir denetim yok. Bazı arkadaşlarımız var, 
günlerce kimseyi sormuyor. Bunu kendileri söylüyor. Sonuna 
kadar teknik ilişki. Teknik bir yoğunlaşma ve bunun yanında 
yerine getirilmesi gereken şeyde yerine getirilmiyor. O kadar 
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zemin var, ama teknik düzeyde kaldığından, yoğunlaşma bu 
düzeyde olduğundan, çalışmalar tam anlamı ile yürütülmüyor. 
P.Ö’nin, ‘96-‘97 yıllarında Avrupa örgütüne verdiği projeler var, 
ama hala hiçbir şey yok. Neden? Sorunların içinde boğuluyor, 
meşgul oluyor, bir açılımı sağlayamıyor. Açılım olmadığından 
yapılan da soğuk kalıyor. Her zaman aynı şeyle meşgul olmak 
monotonluğu beraberinde getiriyor. Açılım yaptığın taktirde; 
herkes yenilik gördüğünde, o zaman istesen de istemesen de bazı 
şeyler yerine oturacaktır. Avrupa örgütünde bu yönlü zayıflık var. 
Mesela diyorlar, “bazı arkadaşlar aylarca uzak kalıyor, kimse 
bilmiyor nerede ne yapıyor? Sonra da dönüp geliyor ve kimse de 
sormuyor sen neredeydin?” Arkadaşlar dedi, iki arkadaş var, 
telefonla konuşulması gerekiyor. Biz konuştuk. İki Soran 
arkadaştı. Telefonda ağlıyorlar diyorlar, “biz bir yıldır geldik, 
ama arkadaşlar üç kere bile bizi sormamışlar”. Yani ciddi bir 
uzaklık var. Örgüt olarak istenen hakimiyet yok. Bu yönetim 
düzeyinde, kadro düzeyinde sorun oluyor. En fazla orada 
çalışacağı avantajlı olduğu şeyi söyleyeceğim. Kadın ideolojisi 
halk içinde yenidir. Kadro içinde de yeni, özgürlük ideolojisini 
herkes merak ediyor. Herkes her zaman yeni şeyler arıyor. Eski 
şeyler eğer her zaman kendini devam ettirirse bir marjinalleşme 
yaratır. Tabii herkes soğur. Ama kadının avantajı, hem sürecin 
ideolojisidir, hem sürecin sorunlarına cevap oluyor, hem de 
herkes ihtiyacını görüyor. Biz ne kadar aktif olarak halkın malı 
yaparsak, o kadar kadın hareketi olarak geliştirebiliriz. P.Ö.’nin 
perspektifi de buydu. Başta Önderlik kadına “Kadın yüzünü halka 
vermeli.” Perspektifini sundu. Biz örgüt olarak kendimizi halkın 
içinde görmeliyiz. Ama şimdiye kadar bu çok zayıf kaldı. Halk 
içinde, kadın ideolojisini taşırma, katılımını sağlama bizde 
yaşanmıyor. Bir örgüt gücünü halkın içinde oluşturmazsa, yerinizi 
halk içinde örgütlemezseniz, kendinizi koruyamazsınız. Bizim 
içinde bu böyledir. Ama biz bu düzeyimizle, bu duruşumuzla 
bunu da yapamıyoruz. Eğer halk hareketi içinde kadronun 
durumu bu diyorsam, birey olarak benim durumum bundan iyi 
değildir. Durumum iyi olsaydı, iyi şeyler yapardım. Siyasi, 
strateji ve serhıldan yoğunlaşmasını kendime sorun yapıp, 
üzerinde yoğunlaşmam yok. Daha çok, şu kararsız, şunun şahsi 
sorunu çıkmış, bilmem şuna ne olmuş. Genel eğitim çerçevesinde 
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gerçekleşen toplantılara katılıyoruz. Genel çalışma içerisinde 
yapılan toplantılara katılıyoruz. Ama kadın çalışmalarını katma 
yok. Bir yandan büyük bir boğulma var. Eğer biz dersek, “şu an 
sorunumuz askerleşme, sorunumuz şudur” bu doğru olmaz. 
Arkadaş dedi, “kimse askerleşmeden çıkmıyor”. Böyle değil 
diyorum. Halkın içine gitmek isteyen arkadaşlar çok. Aktif 
çalışmak isteyenler de çok. Ama sorun her yerde çalışma 
yapabilecek kadroları çıkarmak. Gerilla içinden, ajite-
propagandadan, basından çıkarıp, halkın içine göndermeyi de 
yapamayız. Kadrolarımız aynı düzeyde değil. Şimdiye kadar 
cevap verecek bir eğitim, kadronun ciddiyeti anlamasını 
sağlamayı oluşturmadık. En son değişiklikler yapıldı programda. 
Ama arkadaşlar şimdiden, istifa edeceklerini şakayla 
söylüyorlardı, ama bir ciddiyeti de var bunun. Sorunun ağırlığını 
görünce geri çekiliyor. 

 En fazla açılım sağlanması gereken Büyük Güney ve Doğu 
alanıdır. Partide bu iki alanda sorun yaşınıyor. Mesela Doğu 
hazır, insanları çağırabilirsin, eğitebilirsin, çalışma verebilirsin. 
Bu anlamda Doğu daha rahat olabilir, ama Güney ağırdır. Büyük 
Güney en çok açılması gereken yer. Orada kilitlenen kapıyı 
açmamız gerekiyor. Hem genel, hem de kadın boyutunda 
zorlanmalar var. Fakat kadının avantajı daha fazla. Büyük 
Güneyli kadının yaşadığı çelişki yok. Kısa bir süre orada kaldım. 
Sorunları var ama inançsızlar. Kimseyi sorunlarına çözüm gücü 
olarak görmüyorlar. Kadroda gidip çalışma, açılımı sağlama 
istemi yok. YNK ve Türkiye orada kurumlaşmasını oluşturuyor. 
Okulları, büroları vs. var. Halktan mal alıp, para veriyorlar ki halk 
dışarı çıksın. Halk artık Türkçe konuşuyormuş, aktif düşünme, 
açılımı sağlama yok. Bu alanlar için hala stratejimiz belli değil 
desem doğru olmaz. Parti stratejiyi gösterdi. Türkiye’yi esas 
alıyoruz. Çünkü oradaki açılım Ortadoğu’yu etkiliyor, ama her iki 
alan için de ciddi yoğunlaşma yapılıyor. Bu yoğunlaşma pratik 
içinde sorun oluyor. Genel strateji kadın içinde geçerlidir. Fakat 
içine girdiğimizde kayboluyoruz. Genel durum içinde kadın 
üzerine ne yapması gerektiği üzerine tartışılmıyor. Şöyle bir 
görüşümüz var. “Akademide zaten özgün yoğunlaşılıyor, halk 
hareketinde de genel yoğunlaşma olur”. Ben de böyle bir 
yoğunlaşma içindeydim. Bazı şeyleri vermek istedim, kadına ölçü 
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vermek istedim. Fakat kadroda ciddi bir tıkanma yaşanıyor. 15 
Şubat sonrası yaşanan sorunlar, kadroda ciddi tahribatlar yarattı. 
Belki bazı şeyler söylenmedi, ama duruşta kendini gösteriyordu. 
En son Dola Koke’de çıkan anlayış, savaşa gitmek istemediler. 
Dikkatimizi çekti. Kimse gitmek istemedi. Niye gitmek 
istemediklerini sorduğumuzda cevap; “eğer bir insan geleceği 
daha iyi kurmak istiyorsa, savaş içinde değil, halk hareketi içinde 
olmalı.” Anlayış buydu. Konferansta bu tartışıldı. Savaşa 
gitmiyor, sonra gideceği alanı belirliyor. Bazı arkadaşların 
düzenlemelerini yaptık, üç kere “ben gitmem” diyor. Arkadaşlar 
biliyor, bir manga arkadaş yanımızdaydı. Ne eğitime 
koyabiliyorsun, ne gönderebiliyorsun, ne kabul ediyorsun. 
Kararınızı verinceye kadar burada kalacaksınız, dedik. Eğer biz 
kadın ideolojisini halka mal etmek istiyorsak, serhıldan olacak 
mı, olmayacak mı? Bunlar üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor. 
Temelini halk içinde oluşturması gerekiyor. Halkın içine 
gittiğinde  de kişilikte, duruşta ve yaşamda birşeyler verebilecek 
hazırlıkta arkadaş olmalı. Mesela ‘98’de halk, “biz bazı 
arkadaşları zorla evden çıkarıyoruz, gidip çalışın diyoruz” 
diyorlardı. Böylesi bir sorun var. Çünkü çalışmamızın ciddiyetini 
anlamıyoruz, tanımıyoruz, omuzlarımızdaki sorunun ciddiyetinin 
farkında değiliz. Bu yönlü hazırlıkta yok. O derinlikte 
düşünmüyoruz. Büyük bir rahatlık var içimizde. “Nasıl olsa 
demokrasi sürecindeyiz ve düşman adım atacaktır” diye 
düşünüyoruz. Parti Önderliği zindanda savaşıyor. Arkadaşlar 
......ın durumunu dile getirdiler. 2000 yılında halk hareketi 
kurulmadan önce yaşanıyor. Soruşturması yapıldı. Bu yönlü parti 
ciddi kayıplar verdi. En son soruşturması bitti. Broşür olarak 
hazırlanıp genele mal olacak. Herkes benim alanım diyor, bana 
bağlı, parti benden hesap istemesin. Sözle söylemiyor, ama 
anlayışta ve duruşta böyle.  

Bir kesim tarafından partiye yönelim var. Gerçek gücünü erkek 
içinde geliştiriyor, ama kadına da el atıyor. Kadın içinde 
örgütlenmek istiyor. Bir süre Dola Koke’de özellikle bu eğilime 
karşı savaştık. İlişkileri çok doğal görüyor, şartlarını partiye karşı 
doğal buluyor. Bazı bayan arkadaşlar Heval ........’nin yanında 
oturup ‘biz şunları seviyoruz’ dediler. Bu partiye yönelim 
düzeyidir. Meşrulaştırmak istiyorlar. Bu sorunlarla parti ortamı 
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geriye çektirilmek istendi. Şu ana kadar tartıştıklarımızla 
konferanstan sonra bazı şeyleri uygulayacağımıza inanıyorum. 
Biz, partinin temel çalışmasıdır deyip, eğitim için kadro istedik 
arkadaşlardan. Konsey düzeyinde arkadaşlar bize “gerek yok, 
zaten kadro eğitimi var, orda eğitim gören arkadaşlar halkın içine 
giderler” dediler. Partinin genel yaklaşımı da buydu. Bir süre 
sonra halk hareketi çalışmalarının önemi anlaşıldı. Konferansla 
birlikte daha ciddi yaklaşıldı. Yönetim olarak görevimiz; eğitim 
çalışmaları yürütme, strateji üzerine yoğunlaşma, alan sorunlarını 
ele alma, alanlar üzerine yoğunlaşma iken, bu bütünen yerine 
getirilemedi. Tabi bizim de payımız var bunda. Biz de 
yönetimdeydik. Arkadaşların dile getirdiklerine ben de 
katılıyorum. Bunları telafi etmemiz için bundan sonra, 
koordinasyon ve PJA yönetimi tarafından verilecek perspektifler 
önemlidir. Bu çok şeyi belirleyecektir. Kadın yönetiminin 
birbirine eleştirileri de çok önemlidir. Büyük bir çekinme yaşandı. 
Bunu da eleştirip mahkum etmemiz gerekir. Genel yönetimde ben 
bu ciddiyeti görüyorum. Avrupa halk hareketinde kadro sorunu 
çıktı,  arkadaşlar en seçici kadroları oraya gönderdiler. Tabi sonuç 
yine fazla olumlu olmadı. O zaman çizgi boyutunda ele almalıyız. 
Gerçekten bir sapma var. Unutmayalım, bir yönelim de var. 
YNK, KDP ve diğen bazı örgütlerin kitlemiz, kadrolarımız 
üzerinde ciddi politikaları var. Bunlar görülmezse, ciddiyetini 
anlayamayız. Oradaki çalışma üzerine yoğunlaşma ve müdahale 
ciddi olmalıdır. Bunu halk hareketi karargahı içinde söylüyorum. 
Üst yönetimde yaşanan sorunlar vardı. ‘Şu arkadaş şöyleydi’, 
biçiminde yaklaşmam doğru değil. Yönetim çalışmak istedi, ama 
şahsımızda engeller ortaya çıktı. O nedenle kendim için açık 
soruşturmayı öneriyorum. Çünkü ciddi şeyler var. Halk hareketi 
merkezi için de müdahale yapılmalı.  

-DÜNDEN beri tartışma yürütülüyor. Genel anlamda 
tartışmaları  doğrultuya sokmada zorluklar yaşanıyor. Bir 
boyutuyla bu doğaldır. Bizim en fazla çalışma yürütmemiz 
gereken bir sahaydı, bu çok yapılamadıgı için onun yarattığı bir 
zorlanma var. Yeni bir çalışma sahası olduğundan biraz yabancı 
olduğumuz bir çalışma sahası. Bu nedenle bir takım zorlanmalar 
doğal ya da bu gündem maddesinin tartışmalarının zorlu geçmesi 
normal. Fakat önemli olan, ne kadar zorlu da olsa, ne kadar 



PJA III .KONFERANS TARTIŞMALARI 
 

 
 

327 
 

çelişkili, çatışmalı, sancılı da olsa doğrultuya koymada zayıflık 
oluyor. Parti  Önderliği’nin son görüşme notunda belirttiği bir tek 
cümle bile aslında bir anlamda bu zorlanmayı izah ediyor. 
Önderlik; “tek başına birçok şeyi bana yüklemek utanç vericidir.” 
diyor. Önderliği en fazla yalnız bıraktığımız çalışmadır. 
Çalışmayı yürütmediğimiz için bir çok şeyi Önderliğe 
yüklüyoruz.  Bu sadece kadın boyutunda geçerli bir durum değil, 
genel parti için geçerli olan bir sorun. Bundan koparmadan 
tartışmamız gerekiyor. Bu anlamda bazı üslupları 
benimsemiyorum. “Kadın girmedi, yoğunlaşmadı, şöyle 
yapmadı” demek, bir anlamda bana inançsızlık olarak geliyor. Ya 
da kadına bakış açısında bir yüzeysellik olarak geliyor. 
Konferansta elbette kadın boyutuyla tartışacağız. Ama bunu 
tartışırken genel parti sorunundan kopararak tartışmayacağız. 
Çalışma sahalarında yer alan merkezi arkadaşlar konuştu. ......... 
arkadaş konuştu, ........ arkadaş konuştu, ....... arkadaş konuştu. 
Arkadaşların konuşma uslubu bile çalışma tarzını çok somut 
ortaya koyuyor.  

Bizim boyutumuzda özellikle kendi boyutumda açımlayacağım. 
Perspektif vermek, almak nedir?  Kadro aktarımı nedir? 
Alanlardan bilgi akışı ne kadar oldu? Bunları açımlayacağım. 
Buna girmeden birkaç temel noktayı belirtmek istiyorum. Merkez 
olarak çalışma sahasında yer alan arkadaşların hepsinin ........ 
arkadaş başta olmak üzere, kullandıkları uslubu red ediyorum. 
Biz bu uslubla bir yere gidemeyiz. Kesinlikle  konferansın kabul 
edebileceği  bir  uslub değil. Biz sorunları ne dramatize edip 
çözebiliriz  ne komikleştirebiliriz ne de şuraya buraya çekerek 
sorunları tali noktalara bağlayarak çözümleyemeyiz. Çözeceksek 
esas halkayı görmek zorundayız. Bu çalışma sahalarında, 
gelişmenin olmamasının temel nedeni de budur. Arkadaşlar esas 
halkayı görmedi, yakalayamadı. Bunu böyle koymak 
durumundayız. Yoksa sorunu çözemeyiz. Böyle tartışsak, 
herkesin kendi açısından izah getireceği, kendisini haklı 
göstereceği, işin içinden sıyrılacağı boyutlar var. Benim açımdan 
da bu geçerli. Eğer o mantıkla ele alırsak ben heval .......’in 
konuşmalarını tek bir kelimeyle boşa çıkarabilirim. Arkadaş 
bulunduğu genel çalışma sahasında, PJA örgütlenmesi ile 
diyaloğunu kopardı. Arkadaş şunu söyleyebiliyorsa; “ne 
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konuşacağız, perspektif yok zaten, perspektif oldu mu çok genel 
kalıyor.” Bunu söylediği anda orda örgüt biter. Ama bunu getirip 
işin özüne koymayacağım. Değerlendirirken koordinasyon 
merkezini, getirip bununla izah edemem. Merkez olarak biz 
kendimizi böyle izah edemeyiz. Koordinasyon merkezi olarak 
veya diyelim ki ....... arkadaş açısından, ....... arkadaş orada salt 
bir birey olarak değil, orada bir yönetimdir. Bizim Rusya’daki 
yönetimimiz netleşmedi. 3. Kadın Kongresinden sonra değil 
öncesinden de netleşmedi. En son bir not yazdık, cevabı gelmedi 
bize. Bu çok önemli bir şey. Ben bunu basite almıyorum, 
almadığım içinde söylüyorum. Arkadaşlar çok kaygı yaşadı, buda 
çalışmanın gelişimini engeller. Neler olup, bittiği, ne yaşandığı, 
kimin ne yaptığı hususlarında bir netleşmeyi yaşamadı arkadaşlar. 
Netleşme olmadan örgüt çalışması yürütülebilir mi? Bunlar bir 
boyuttur. Ama beni açıklayan bir boyut değildir. Benim 
yürüttüğüm çalışmanın neden başarıya gitmediğini açıklamaz. 
Benim görevim onu aşmak ve ....... arkadaşa aştırmaktı. 
Aştırmadıysam sorunun özü budur. Çözümlenecekse buradan 
çözümlenecek. Avrupa örgütümüz için bir buçuk yıldır dile 
getirdiğimiz şeyler var. Bir Azime’nin kaçmasından önce 
söylenen perspektif, uyarı var. Bırak perspektifi, şu çalışmayı 
yapacak, bunun üzerinde duracaksınız, dedik. Ama arkadaşlar 
bize sürekli izah getirdi, gerekçe koydu. İş kaçışa  vardıkdan 
sonra arkadaşlar; “heval suçluyuz, özeleştirimizi veriyoruz.” 
diyorlar. Bu hiçbir şeyi izah etmiyor. “Arkadaş o alanın 
gerçekliğini bilmiyor” dediler. Bu bir yere kadar doğru ama bir 
yere kadar doğru değil. Şu an bana deseler Rusya’da kaç alan var? 
Bilmiyorum, zaten isim de aklımda kalmıyor. Genel olarak halkın 
özelliklerini biliyorum. Avrupa’da yüzlerce alan, bölge var, ben 
bunu bilemem. Ama benim görevim, ideolojik perspektif, 
doğrultu vermedir boyutunda olur. Sen ise bunu alana uyarlarsın. 
Bizim arkadaşlarımız bu perspektifleri genel buluyorlar, 
yorumluyor, kendi süzgecinden geçiriyor. “Arkadaşlar alanı 
tanımıyor, kadronun durumunu bilmiyor” diyorlar. Melsa 
konusunda öyle oldu. Ben ....... arkadaşa dedim ki; “Melsa’nın 
üzerinde durun, tedbir alın, diğeri gibi olmasın.” Bana, “heval  
%95 öyle olmaz” dedi. Üç gün sonra beni aradı, “Melsa gitmiş” 
dedi. Bu kadar öngörüden uzak bir yaklaşımla tabii ki  çalışma 
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yürütülmez. Burada kaçırtan mantığı görmek lazım. Birisi kaçıyor 
ama birisi de buna görmeyerek objektif anlamda göz yumuyor. 
Görmüyor,  kaçacağına inanmıyor. Örgütten kopmanın, örgütle 
olmanın ideolojik duruşunun ne olduğu önemlidir. 

 Perspektifin içeriği ideolojik olur. Mesela, koordinasyon 
merkezinden gidecek perspektifin doğrultusu somutta konuldu. 
Televizyona bırak perspektifi proje yazıp, gönderdik. Jına 
Serbılınd’a hiçbir zaman olmadığı kadar bu son bir yılda  
perspektif gönderdik. Ama o, kendine göre olan mantığından 
vazgeçmiyor ki, perspektifi algılasın. Tabi bunlar bir boyutudur, 
benim yapamadıklarımı açıklamaz. Parti bana dese ki, “görevini 
neden başaramadın?”, ben psikolojimden, falan  arkadaştan, 
bilmem kimden bahsedersem, o zaman parti beni nasıl 
değerlendirecek?  Merkezin kendisi bu biçimi ile ortada kalmıyor. 
Orayı onunla izah et, burayı bununla izah et, şurayı da şunun la 
izah et, ortada değerlendirilecek kimse kalmıyor. Başkan, “Siz 
ele, avuca gelmiyorsunuz, sabun gibi kayıyorsunuz, çünkü 
kendinizi ‘ben anlamam, ben bilmem, benim psikolojim, benim 
duygum’ diye izah ediyorsunuz ki, ben sizi değerlendiremiyorum, 
çünkü kişilik yok ortada.” diyordu. Ne hiçleştirelim ne de her 
merkez üyesi kendi çalışmasını hiçleştirsin. Heval ...... ne oldu ki 
kalkıp kendisi açısından soruşturma öneriyor? Heval ......’i bir 
birey olarak ele almıyorum, bizim halk hareketinde, merkezinde, 
yönetiminde yer alan arkadaşlarımız var. Bunların ortak 
koordinasyonu sağlanmamış, o koordinasyonun sorunudur. 
Koordinasyon bunu sağlamalıydı.             

     Bir diğer boyutu ise, halk hareketi merkezinin kendisinin 
sorunudur. Bunları ayrıştırmak kadar, birbiriyle bağlantılı olarak 
da ele almak gerekir. Ayrıştırmak demek, koparmak demek 
olmamalı. Belki merkezileşme yönetim sorunlarını bağlayan bir 
boyut, ama yinede kısaca değerlendirmek istiyorum. 3 Kadın 
Kongresi’nden sonra, hemen hemen genel yönetimimizde çok 
hakim olan mantık; kadroyu netleştirelim, bir çizgiye getirelim, 
ondan sonra görün, biz nasıl iş yapıyoruz. Bu mantık terstir. Bunu 
hepimiz bir boyutta yaşadık. 3. Kadın Kongresinden sonraydı, o 
zaman Kürtçe okulu zozanlardaydı. Bir takım bayan arkadaş 
vardı. Gidip toplantı yaptık. Şimdi kongre olmuş, bir irade 
kendisini ortaya koymuş. Bir çizgi netliği var. Artık onun 



  

330  
 

 

pratikleşme sorunlarını tartışmak gerekecek. Kongrenin aldığı 
kararları nasıl tartışmak gerekecek. 3-4 arkadaş ısrarla “biz ikna 
değiliz, bizi ikna edin.” Ben en son dedim, “benim seni ikna etme 
gibi bir görevim yok heval!” Benim birincil görevim bu değil. 
Ben seni nasıl ikna ederim. Ben 3. Kadın Kongresinin 
doğruluğunu yaşamada ispatlarım. Bunun yapmam için de, 
çalışmam gerekecek, alınan kararları uygulamam gerekiyor ki, 
sen bunun doğru olduğuna inanasın, o zaman ikna olursun, 
olmazsın o konuda beni eleştirebilirsin. Sen yeterince kararları 
ortaya koymadın. Elbette ben anlatmayı bu anlamda anlayış 
kazandırmayı küçümseme anlamında söylemiyorum. Ama bizim 
o kadar lüksümüz yok heval. Biz iki yılımızı vereceğiz de, biz 
kadroda anlayış netleştireceğiz de, kadro sonra çizgiye gidecekte, 
biz de serhıldan geliştireceğiz de, adama gülerler yani. Sen böyle 
bir zeminde Ortadoğu gibi bir coğrafyada, bu anlayışla, bu 
mantıkla politika yürütemezsin. Yarın, öbür gün Amerika, 
Türkiye, KDP, YNK ittifakı üzerimize bir saldırıyla gelirse, 
kimse sana bunu sormaz, ki  tarihte örnekleri de oldukça fazla. 
Geçen sene bu boşluklardan yararlanıp, YNK aracılığıyla 
üzerimize büyük bir komplo, askeri anlamda bir saldırı yürütüldü. 
Bunun dayandığı temel noktalar nelerdi? Buydu yani. Adamlar 
neye dayanarak, “gidin tek bir konsey var etrafında birkaç yağcı 
var, onun dışındaki hepsi dağılır, hepsi kaçar gelir” diyorlardı. 
Bizim saflarımızda parti bile kurmuşlardı. O kadar bizim 
geriliklerimize, dayattıklarımıza güveniyor ki, parti kurmuş, parti 
dağılacak herkes gelip benim içimde iş yapacak. PKK böyle 
bitecek. Bu kadar gaflet, ama onu yaşatan da bizdeki gaflet. Şimdi 
bu mantığı bizim kırmamız gerekiyordu. Ben şunu söyleyeyim. 2. 
Meclis toplantısına kadar çok yoğun yaşandı. 2. Meclis 
toplantısından sonra anlayış olarak mahkum edildi, yani tespit 
edildi, görüldü, tahlil edildi, tartışıldı. Ama 2. Meclis 
toplantısından sonraki süreçle daha çok bunu yaşama koyma 
noktasında yaşanan bir sancılı süreçti. Bunların hepsi doğal 
süreçler, belli yönleriyle. P. Ö. diyordu, “ben devrimi yapmak 
için devrimin önünündeki pislikleri temizliyorum, benim görevim 
temizlikçilik aslında, ben engelleri temizliyorum.” Ben o gün de 
dedim, Kürdistan’da o kadar kolay değil, örgüt olmak, sistem 
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yaratmak. Biz de, bazı sorunlarla uğraşmadan esas soruna 
gidemeyiz. Bunu da gözardı etmemek gerekiyor.  

Örgütün genel bir tarzı vardır. Bütün bunları birbiriyle 
bağlantılı olarak değerlendirmek gerekiyor ve bu noktada içiçe 
yürütmemiz gerekiyor. Biz hem kadroyu eğitip, netleştirecektik, 
ama aynı zamanda iş yaparak bunu derinleştirecektik. Başta 
merkez bunu yapmadı. Bu mantık özellikle bu karşılaştığımız 
çalışma sahasındaki arkadaşlarda çok hakim olduğu için 
söylüyorum. Bir çalışma sahasının en temel çalışma sahası 
olduğunu söylemek, en fazla isteme hakkına sahip olduğu 
anlamına gelmiyor. En fazla iş yapmak, en fazla emek harcamak 
anlamına geliyor. Biz en temel çalışma sahasıysak, en fazla kadro 
bizden aktarılmalı, ama içindeki de en fazla çalışmalı. Böyle bir 
yaklaşım oturmadı. Bu noktada ters ele alış var. Bu boyutu kısaca 
özetlemek istiyorum.  

Bir biçimiyle tersten ele aldık. Kadro netleşmezse, eğitimde 
değişim olmazsa, bunların bir boyutu doğru olabilir, ama tümden 
buna bağlayıp çalışmayı durdurmak veya çalışmada katedilmeyen 
mesafeyi bununla izah etmek doğru değil. O zaman bir tek soru 
sorar parti, “niye eğitmedin, hazırlamadın, yürütmedin.” Halk 
hareketi konferansında, koordinasyon merkezinin sunduğu 
perspektif anlamında rapor var. Orada eleştiriler çok somuttu. O 
eleştirileri PJA yönetimi olarak tartıştık, ağırlıkta görüşlerimiz de 
vardı. Halk hareketi neden, halk hareketi merkezi olmadı? Esas 
çalışması yerine neyi yaptı, neyle uğraştı? Bunun nedenleri 
irdeleniyor, tahlil ediliyor. Bunun koordinasyonu ilgilendiren 
boyutu, neden yönlendiremediği, perspektif sunamadığı parti 
konferansında tartışılır. Bunun eleştiri yeri Parti Konferansıdır. 
Bu anlamda bunların karıştırılmaması gerekiyor. Biz kendi 
yapmadıklarımızı koordinasyonla, koordinasyon kendisini 
Rusya’yla, Avrupa’yla izah ederse, bu örgüt örgüt olmaz, bir 
sistem olmaz.  

Bir diğer boyut, kadın açısından  her ideolojinin belli aşamaları 
var. Bir aşaması kadrosaldır. Teorik birikim kazanılır, kadro 
bileşimi içinde tartışılır, bir yoğunluğa ulaşıldıktan sonra, belli bir 
birikim oluşur. O  aşamadan sonra, artık onun kitleyle buluşması 
gerekir. Şimdi, bizim içinde bulunduğumuz süreç, öyle bir süreç. 
Kürdistan’da hala aile, aşiret ideolojisi hakim, burjuva, feodal 
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ideolojilerin etkileri çok yoğun. Böyle bir topluma, kadının 
kurtuluş ideolojisini götürecek, taşıracağız. Bu öyle basit bir süreç 
değil. Kitleselleşmeye gittiğimiz bir süreç. Bunun sancılarını da 
biraz görmek gerekir. Ben şu açıdan belirtmek gereği duyuyorum; 
karşı karşıya kaldığımız sorunlar, bizi inançsızlığa, çözümsüzlüğe 
götürmemeli. Yaşadığımız, belli bir aşamanın, doğal olarak 
karşımıza çıkaracağı engeller var. O engel çıktığında,  olmaz 
psikolojisiyle yaklaşmamız, hala bizim izahlarımızın dağın dağ 
olduğunu anlatmaya yönelik olduğunu gösterir. Dağ bu kadar 
yüksek, bu kadar uçurumu var, bu kadar patikası kötü. Bundan 
çıkan o dağın yürünülemeyeceği sonucu olur. Bu noktaya bizi 
götürmemeli. Önce o engeli tahlil etmeliyiz, görmeliyiz ve nasıl 
adım atacağımızı buna göre ayarlamalıyız. Şu an geldiğimiz, bir 
sıçrama, kitleye ulaşma aşamasıdır. Net sorunlarını başka bir 
nedene bağlayarak, özünden boşaltmak, ne doğru olur, ne de 
kabul edilebilir. Bu anlamda salt halk hareketi çalışmalarında 
değil. Dün ...... arkadaş birkaç nokta belirtti. Ben onlara olduğu 
gibi katılıyorum. Bunları sadece serhıldanlara indirgeyemeyiz. 
Kadın Kurtuluş İdeolojisi’nin kendi önüne koyduğu bir siyasal 
çalışma perspektifi, bunun halk hareketi boyutu daha geniş ve 
kapsamlı. Birincisi bu perspektif doğrultusunda, genel çalışma 
sahalarında bir netleşme olmadı. Bunu Avrupa, Rusya, 
Ermenistan, Küçük Güney ve buradaki halk hareketi merkezi için 
çok rahat belirtebiliriz. Bu perspektifin netleşmesinde temel rol 
koordinasyonundur. Halk hareketi merkezinin ülke boyutunu 
ayrıca değerlendireceğim. Özellikle dış sahalarla 1,5 yıla yakındır 
bir diyalog, perspektif veya bilgi akış düzeyini yakalama var. Ben 
o anlamda bunu küçümsemememiz gerektiğini düşünüyorum. 
Hepimiz o süreçlerde yaşadık, biliyoruz. Örneğin Avrupa ile, 
‘98’den bu yana yapılan telefon konuşmasının sayısı beşi geçmez. 
Önceki süreçlere göre bunun o zamanki çalışma sistemi ile ve 
ayrıca Önderliğin adım adım gelişme yaratma yaklaşımıyla da 
bağlantısı vardı. Bizim bunu geliştiremememizde, 99-2000 
sürecinde, belli bir noktaya kadar erkeğin bu konudaki 
engelleyiciliği de vardı. Ama şu an, teknik anlamda sorunumuz 
yok. Avrupa’yla 3. Kadın Kongresi’ne kadar ayda bir 
konuşuyorduk. Ama 3. Kadın Kongresi’nden bu yana biz ayda 3-
4 kez konuşuyoruz. Rusya’yla 1. Meclis toplantısından sonra 
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ayda bir diye belirlemiştik. Rusya, Ermenistan, Küçük Güney  
gibi özellikle hamle sürecinde 1,5-2 aya sarkan görüşmediğimiz 
alanlar oldu. Ama 3. Kadın Kongresi’yle birlikte onlarla da 
düzenli bir diyalog, perspektif, bilgi akışı var. Bunun teknik 
boyutu oturtulduğu kadar, belli bir düzeyde anlayış düzeyi de 
oturtuldu. Biz bunların hepsine yok dersek, kendi çalışmamızı 
inkar ederiz. Salt koordinasyon boyutunda değil.  

Bir arkadaş dedi, acaba çalışma sistemi var mı, yok mu? 
Tartışalım. Çalışma sistemi olmasaydı, bu kadar kargaşa 
ortamında, 2 yıldır bu hareket yürümezdi. Kendi emeğimizi inkar 
etmeyelim. Kadında bu çok yaşanıyor. Çok yoğun emek harcıyor, 
ama bir çırpıda bir tekme vurup bir kenara atabiliyor. Ben bu 
yaklaşımı doğru bulmuyorum. Salt bir koordinasyon merkezinin 
çalışması açısından belirtmiyorum. Ben diğer çalışmalara da 
geleceğim. Heval ........ de o anlamda kendine yaklaşımı doğru 
değil. Kendi emeğine yaklaşımı doğru değil. Biz bir emek 
harcıyorsak, bunun eksik boyutları tespit edilir, anlayışta net 
olmayan, yanlış yönleri konulur ama bir o kadar yapılanı da 
koymak zorundayız ki, bu bizi yürütecek temel güçtür. Biz 
kendimizi, emeğimizi inkar edersek, neyin üzerinde yürüyeceğiz? 
Ben o gün de belirttim. 3. Kadın Kongresi’nde, dengelerin 
üzerine oturulduğunu söylersek, bu bitiştir. Neyin üzerinde 
yürüyeceğiz? O doğrultudur, temel zemindir, neyin üzerine 
gideceksin. Bu yanlıştır. Bunu yanlış var, üstünü örtelim, 
yürüyelim anlamında söylemiyorum. Doğru değerlendirelim. Bir 
şeyleri eleştirmek isterken, kendimizi esas değere bu kadar zarar 
veren bir noktaya götürmeyelim. Bu anlamda, belki diğer çalışma 
sahaları biraz daha yetersiz kaldı, ama özellikle Avrupa’yla 7. 
Kongre’den bu yana teknik anlamda da, perspektif boyutunda da 
oturan bir diyalog sistemimiz var. Fakat Avrupa’ya şikayetçi, 
gerekçeli, alanın bütün özgün koşullarını önümüze engel olarak 
koyan mantığı aştıramadık. Hala da aştırmış değiliz. Bu bizim 
özeleştirimizdir. Bu temelde de, Avrupa’da örgüt olmayı 
yaratamadık, oturtamadık.  

Stratejiyi ele alış tarzımız bütünlüklü olmadığı için, bütün 
çalışma sahalarında parçalı kaldı. Bu anlamda Demokratik sürecin 
yaşamsal kılınması, barış ve kadın kurtuluş ideolojisinin dönem 
olarak yaşamsal kılınması kadının asli görevidir. Biz bunları çok 
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güçlü ele alamadığımız için, yorumlamada, alanlara perspektif 
sunmada parçalı kaldık. Birbirini bütünleyen bir tarz da olmadı. 
Ama özellikle Avrupa sahası açısından bütün yönleriyle tartışan, 
perspektif sunmaya çalışan bir çaba oldu. Avrupa örgütünün 
kendisinin yapması gereken çalışmaları, zaman zaman üstlenen 
bir tarz da hakim oldu. Örneğin görselle ilgilenme, perspektif 
verme, yine Jına Serbılınd’la ilgilenme, ihtiyaçlarını karşılamada 
çok zayıf kalındı. Bu bizim bazı noktalarda, özellikle işleyiş 
noktasında netlik kazanmamamızdan kaynağını aldı. Ama önemli 
bir boyutu da, Avrupa örgütünün bu konudaki sorumlulukları 
yeterince yerine getirememesinden kaynaklı. Artık Avrupa 
örgütüne televizyon konusunda konuşmak istemediğimizi 
belirttik. O kadar çok söyledik, uyardık, belirttik. Bazı şeylerin 
üzerinde günlük olarak durmak gerekiyor. Anlaşılması açısından 
birkaç ayrıntılı örnek vereceğim; bizim açımızdan tarihi önemi 
olan günler var. Buradan panel hazırlanmasını istemeyinceye 
kadar, ne televizyon örgütümüzden, ne de Avrupa örgütümüzden 
bir çıkış oluyor. Bazen “acaba biz çok karıştığımız için mi 
olmuyor, biraz karışmayalım,” diyoruz. Bu sefer bakıyoruz hiç 
olmuyor. Çalışmalara tümden sıfırlama anlamında söylemiyorum. 
Arkadaşlar oldukça çaba da sarfediyorlar. Heval ......’nın koyuş 
biçimi bile bunu anlatıyor. Ama bu hiçbir şeyi kurtarmıyor. Çok 
basit bir şeyin bile teknik gerekçesini tartışmayı anlamlı 
bulmuyorum. Ama kaç kere gözlemledik. Büyük yürüyüşler 
oluyor, tek bir PJA bayrağı, PJA flaması, yazısı yok. Televizyona 
onlarca kadın çıktı; örgütlü kadın kitlemizdir, PJA ile bir şekilde 
ilişkisi var. Konuşurken bir kere bile; “bizim partimiz PJA” diyen 
bir kadın duymadım. Bu bir propagandadır, örgütleme 
yöntemidir. Bu bizim söyleyeceğimiz bir konu değil. 
Arkadaşların bu konuda, kendi çalışma sahasının özgünlüğüne 
yoğunlaşmaları zayıf. Temel sorun bu. Tüm çalışma sahaları 
açısından olmakla birlikte, özellikle Avrupa açısından daha çok 
böyle yaşanıyor. İdeolojik yoğunlaşma yok. Çalışma sahasını 
ideolojik ele alıp, üzerine yoğunlaşma, stratejiyle bu anlamda 
bağını kurma, rolünü oynama yok. Bahardan bu yana Avrupa’ya 
giden talimatlar var. Hepside çok açık. Avrupa örgütümüzün 
yaptığı YDK kongresinden bu yana yaklaşık 2 ay geçti. 2 aydır 
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Avrupa ile bütün yazışmalarımız, konuşmalarımız orada 
koordinasyon sistemini oturtmaya yönelik. 

Avrupa stratejide belirleyici bir alan, günlük tartışma olmasa 
yürümez. Burada biz 5 kişi beraberiz, günlük tartışıyoruz. En az 
8:30’dan başlayıp 12’ye kadar süren tekmil sistemimiz var, ama 
ona rağmen olmuyor. O kadar kapsamlı bir sahadır, örgüt 
olmasını dayatıyoruz, o da sonuna kadar bireyselliği, tekleşmeyi 
dayatıyor. Bunda genel örgüt içindeki arkadaşların, bireylerin rolü 
var, ama kadın yapısının, yönetiminin kendisini örgütlü 
kılmamasıyla da bağlantısı çok var. Bazı arkadaşlar var, 1,5 yıldır 
gitmiş, örneğin ....... arkadaş, değil genel örgüte, kendi örgütüne 
bile bir tane rapor yazmamış. Yönetimdeki arkadaşların bir gün 
olsun şu talepleri olmadı: “Biz bu çalışma sahasına ilişkin 
koordinasyonla tartışmak istiyoruz.” Bunu buradaki arkadaşlar 
talep ediyor, o kadar koşuşturma içindeki arkadaşlar bunu 
düşünemiyorlar. Bundan iki ay önce, Kongre sürecinde 
Avrupa’da diaspora tartışılıyordu. Bunun televizyona yansıma ve 
tartışma biçimine tanık olduk. Oradaki Kürtler Avrupa’da nasıl 
yerleşecek, kalacak? Nasıl ki Türkiye’de Demokratik Cumhuriyet 
oluşturmak, kalıcı bir şey geliştirmek gerekiyor, temel stratejik 
alan olarak kendisine orayı belirliyor. Geçmişte Avrupa nasıl ki 
savaşı destekliyordu, yan bir çalışmaydı, şu anki mantık da hala o. 
Örgüt buna müdahale etti. ....... arkadaşla konuştuğumuzda, 
“doğrudur” dedi, strateji ve ideoloji noktasında sapmaya 
götürecek bir yaklaşım var. Bizim yönetimimiz bunu fark 
etmiyor. Bu durumda oradaki yönetimden doğru bir çalışma 
beklenemez. Biz buradan görüyoruz, ama o orada içindedir ve 
görmüyor. Bu, çalışma sahasının özgünlüğünü bilip bilmemeyle 
alakalı değil, ideolojiye, stratejiye hakimiyetle bağlantılı bir 
durumdur. Bütün bu çalışma sahalarındaki yönetimdeki 
arkadaşlar bir kere stratejiye hakim olmadılar. Yoğunlaşmadaki 
zayıflıkla bağlantılı. Strateji yeterince kavranmadığı için, örgüt 
gücü ortaya konmadı. Örgüt gücü olmadığı için de mücadele 
gelişmedi, gelişmez de.  

Dr. Süleyman ve Yılmaz o alanlarda kitleyi, kadroyu çekiyorlar, 
ilgileniyorlar, tartışıyorlar. Bizim arkadaşlarımız da “biz halktan 
kopuğuz” diyorlar. Şimdi hangi anlayış hakim olur? Avrupa’daki 
halk; “neden eski arkadaşlar gelmiyor, eski arkadaşlara özlem 
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var” diyormuş. Kitleyle, halkla ilgilenilmiyor. İlgilenmemenin 
nedeni stratejinin kavranmamasından. Strateji yeterince kavransa, 
halkın önemi kavranır. Kaldı ki, bizim mücadelemizde halk her 
zaman temel bir ayak oldu. Bu konuda da bir aşınma var.  

Biz sorunu bu temel halkalardan çözmezsek, kadro netleşmemiş 
ya da erkek bizim özgür yaşam projemizi teşhir etmiş olacak. 
Bunlar üzerine mi yoğunlaşalım? Bunlar eğer stratejimizi 
yaşamsal kılmada engel olan hususlarsa, sıralamaya tabi tutalım, 
hangisi belirleyici ve birinci sıradaysa ona göre tartışalım. 
Stratejiyi anlamamak mı birinci sırada, kadronun genç olması mı? 
Halk hareketi merkezimizdeki PJA yönetimimizin yönetim 
olmaması mı birinci önemde, yoksa oradaki bazı yanlış anlayışlar 
mı? Hangisini çözmek bize kazandırır? Ya da hangisinin çözümü 
hangisinden geçer? Bir kadronun sorununu çözmek mi yönetim 
olmaktan geçer, yönetim olmak mı o sorunu çözmekten geçer? 
Mantığı böyle kurmak gerekiyor. Elbette tüm sorunların çözümü 
yönetim olmaktan, örgüt olmaktan geçer. Bunu arkadaşlarla 
değerlendirir, diğer boyutları öne koyarsak, çözüme gidemeyiz. 
Koordinasyon stratejide yoğunlaşmazsa, ideolojik perspektifi 
kazandırmazsa doğru yönlendiremez, parçalı bir duruş çıkar ve 
sonuçta da bu parçalı duruş yaşanır. Bu mu belirleyici, yoksa 
Avrupa ya da Rusya sahasındaki teknik sorunlar mı? Veya oraya 
kadro aktarılmaması mı önemli? Stratejiyi yaşamsal kılmak en 
başta doğru anlayıştan geçer, doğru anlayış örgütten geçer, örgüt 
kadrodan geçer. Bunları reddetme anlamında değil, sıralamasını 
doğru yapmak gerekir.  

Biz arkadaşların koyduğu mantığı kabul edersek, Önderliğin 
Kürdistan koşullarında tek başına yarattığı gerçeği de reddederiz. 
Önderlik tek bir insandı; üstü, altı, merkezi, meclisi, yürütmesi 
yoktu, tek bir bireydi. 1978’de parti kuruldu, -78 öncesi de var, 
oradan alarak söylüyorum- tek başına eğer bunu yarattıysa, biz bu 
değerlendirmelerimizle onu reddetmiş oluyoruz. Şu mantık 
çıkıyor; özellikle Avrupa sahasındaysan, yarın, öbür gün Avrupa 
devletleri anlaşsa, bizim o sahadaki birçok kadromuzu sınır dışı 
etse ya da tutuklasa, Avrupa’daki kazanımlarımız önemli oranda 
kaybettirir. Çünkü sistemi yok. Avrupa’da merkez sorunu yok, 
neyine müdahale edeceğiz. Parti Meclisi olan iki bayan arkadaş 
var, diğeri parti konferansının konusu, o anlamda da müdahaleyi 
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gerektiren çok şey var. Avrupa örgütümüzün sorunları üst 
düzeyde yaşanıyor; örgüt olmama noktasında müthiş bir direniş 
var. Bu boşluğu Almanya, Almanya’nın örgütlediği ihanetçi, 
inançsız kalan kesimler dolduruyor. İki Parti Meclisi var. Heval 
..... ve heval ...... PKK meclisindeler, aynı zamanda PJA 
yürütmesindeler; Heval ...... PJA yürütmesindedir. Melsa vardı, o 
oturdu. Buradan giden ....... arkadaşın, düzeyi az değil. 7. 
Kongre’den bu yana çalışmayı güçlendirecek onlarca arkadaş 
gitti. Her biri, on tane komite örgütlesin, yeterlidir. Kadro çok, 
ama onun örgütlediği, günlük olarak ilişkide olduğu kitle 
televizyona çıkıyor, ağzından tek bir PJA kelimesi çıkmıyor. 
Yarın kadro o sahadan çıkıldığında çalışma bitmiştir, kitle 
örgütlenmemiş, kendini ayakta tutacak alt zemin yaratılmamış. 
Bu bir çalışma tarzının, örgüt olamamanın, stratejiyi 
anlamamanın sonucu. Bunları doğru kavrayıp ve çözümlemek 
gerekiyor. Diğer sorunların hepsi bunlarla bağlantılı.  

Son süreçte bir yönetim toplantısı yaptılar. Somut örnek olması 
açısından veriyorum. Meclis toplantısında 30-40 arası arkadaş 
vardı. En çok ihtiyaç duydukları şey özgün eğitim, bu günlerde 
özgün eğitim devresi başlayacak. Arkadaşlar özgün eğitim 
devresi örgütlemişler, çok eleştiri almış, tarzı, kadın yöneticiliği 
konusundaki duruşu, zorlayıcılığı değerlendirilmiş bir arkadaşı 
eğitim yürütmesine koymuşlar. Bu bir örgüt mantığıdır. O kadar 
zorlayan, örgüte gelmeyen bir insanı eğitim yürütmesine alıyorlar. 
Arkadaşlar görevlendirmede ölçü sorunu olduğunu belirttiler, bu 
doğru. Avrupa sahası için de bunu koymak gerekiyor, örgütsel 
mücadele yok. Heval ...... belirtti; kız kardeş-abla ilişkisi var. 
Örgüt mücadelesi, ideolojik mücadele yok. On yıldır bu partinin 
ekmeğiyle yaşayan insan kalkıyor “ben senin ideolojini 
beğenmiyorum” diyor. Oysa o ideoloji üzerinde yaşıyor, olmazsa 
yaşayamaz, ama kalkıyor çok rahat küfrediyor. Neden? Çünkü biz 
ideolojimizi çok güçlü savunamıyoruz, onlardan çekiniyoruz. 
Melsa örneği, biz şuradan şuraya göndermeye çekiniyoruz, ama o 
hiç çekinmeden ağzına geleni söyledi, bu örgütü ahlaksız, iradeyi 
kıran örgüt olarak ilan etti, çekti gitti. Bir bireydir, yaşamını 
garantiye almak için, kendisini o kadar örgütledi, gerçekten çok 
büyük bir cesaretle bunu yaptı, kendini sağlama aldı, bize karşı 
mücadelesine başladı. Ama biz bir örgütüz, ‘gitmez mi o’, 
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diyoruz, “% 95 gitmez” diyorlar. Sorun burada ..... arkadaş, ...... 
arkadaş sorunu değil, bizim örgüt mücadelesine bakış açımızdır. 
Bir de şunun farkında değil, bu çok ciddi bir durum. Bir sistemin 
içinde yaşanılıyor, Avrupa örgütü bunu hissetmiyor. Biz 
buradayız, iki yıldır o sistemin buraya etkilerini görüyoruz; anı 
yaşama, bireycilik, maddiyatı ön palana çıkarma şeklinde sistem 
buraya kadar bile kendi felsefesini koyuyor. Dışarıdan gönderdiği 
bireyler, alanlardan gelen insanlar, farklı farklı özellikler 
kazanmış, bunlar parti ortamında partiyle sistem arasında bir 
mücadele doğuruyor. Sistem canlı ve onunla boğuşuyorsun, 
savaşıyorsun. Etkileri var, ama sen o sistemin merkezindesin. Bu 
ciddiye alınmazsa, sistem bir günde yutar. Burada dağda, gerilla 
gücü içinde, örgütün merkezinde olunduğu halde, belki tutabilir, 
ama orada yutar. Burada belki bir boyuta dağa, silaha, 
mevzilenmeye güveniliyor, ama Avrupa’da neyine güveniyorsun? 
İdeolojik çalışmanın çok yeterli yapılamadığı söyleniliyor. Böyle 
bir durumda bir günde yutar. O yüzden 9 katılım, 17 kaçış var.  

Günlük olarak o sistemle, ideolojisiyle, yaşam tarzıyla 
savaşılmazsa olmaz. Avrupa’daki arkadaşlarımız fon adı verilen 
maaşla çalışıyorlar. Eğer güçlü bir denetim olmazsa, çok ciddi 
aşınmalara yol açar. Parasını alıyor, hiç örgüte de bilgi vermiyor. 
Bazı arkadaşlar 800-1000 Mark alıyorlar. Bu sistem içinde 
paranın insanı yozlaştırmaması mümkün mü? O sistemde 
yaşayacak, para alacak ve yozlaşmayacaksın. Bunun olmaması 
için çok güçlü bir ideolojik hakimiyetin olması gerekir. O sistem 
reklamıyla, yaşam tarzıyla günlük olarak özel savaş yürütüyor. 
İdeolojik çalışma yapmayıp, sürekli koşturduğunu söylemek ne 
kadar gafil yaklaştığını gösteriyor. Ülkede koşuşturma tarzının 
yanında, bizi ayakta tutan 30 yıllık mücadelenin ortaya çıkardığı 
değerler var. Ama Avrupa bir günde yutar, arkadaşlar bunu 
görmüyor. Bunun pan-zehri nedir? Kadın Kurtuluş İdeolojisi’dir. 
Bunun üzerine de çok ciddi bir yoğunlaşma yok. Genel algılıyor.  

Perspektif anlamında daha ne söylemek gerekiyor? İdeolojik 
perspektif verme ve tartışma anlamında bazı talimatlar var. 
Arkadaşlar, yapıya dağıtıyoruz diyorlar. Hangi konuda nasıl bir 
perspektif verildiğinin belgeleri de var. Bizim yapamadığımız 
neydi? Biz perspektif vermekle yetindik. Koordinasyon merkezi 
olarak perspektiflerin nasıl pratikleştirildiğini takip etme olmadı. 
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Erteleme tarzı hakim oldu. Avrupa’da rapor talimat sistemini tam 
oturtamadık. Buradan çıkan genel talimatları gönderdik ama 
Avrupa zeminine özgü talimatı daha yeni gönderdik. Belki Jina 
Serbilind yazıları veya konuşmalar birer talimattı, ama bu güne 
kadar özgün, yazılı talimat gönderemedik. O eksiklik çok somut 
yaşandı. Bir de denetim mekanizmamız çok çalışmadı. Şu 
anlamda; bir perspektif, iş, somut görevler koyuyoruz. Alanların 
somutluğunu tanıma anlamında, stratejik değişiklikle birlikte, 
bizim somut perspektif sunmamız için Türkiye’deki kadının 
yaşam koşullarını, ekonomik, sosyal, kültürel sorunlarını 
inceleyen bir araştırma istedik. Arkadaşlar her konuşmamızda 
“tamam” dediler. 1,5 yıldır o broşür bize ulaşmadı. Nedenini, niye 
istediğimizi, bunun stratejik değişimle, Kadın Kurtuluş İdeolojisi 
ile bağlantısını da koyduk. Ama arkadaşlar göndermedi. Biz de 
iki ayda bir hatırladığımızda sorduk ve öylece kaldı. Bu konuda 
çok ısrarcı olmadık.  

Orada bir örgüt tarzı oturmadıysa, burada örgütün 
oturmamasıyla bağlantılıdır. PJA koordinasyonuyla, genel 
koordinasyon arasındaki ilişki oturmuyorsa, Avrupa’da örgütü 
oturtamayız. PJA koordinasyon merkezi kendi içinde örgüt 
olamıyorsa, halk hareketinde, Rusya’da, Avrupa’da örgütü 
oturtamaz. Heval ....... söylediği gibi; burada diğer çalışma 
sahalarına ilişkin tartışamadık ki, perspektif sunabilelim. Halk 
hareketleri merkezine koşullardan da kaynaklı, biz de perspektif 
sunmadık, ama özünde bizden kaynaklanmadı. Bunun yanında, 
bir üst örgüt perspektif sunmuyorsa, bu diğer alanı farklı bir 
arayışa götürmemesi gerekir, onu kendi örgütünü zorlayıp, ondan 
perspektif almaya götürmeli, doğru yaklaşım budur. Bizim 
kendimizi, birbirimizi zorlayıp örgüt olmamız gerekiyordu. Bu, 
genel açısından da geçerlidir. Avrupa örgütünde Konsey 
düzeyinde arkadaşların bulunmasına rağmen, hala örgüte 
gelmeme noktasında bu kadar bir direniş varsa, bu bizim ülke 
sahasında örgütü oturtmamamızla, örgüt olamayışımızla çok 
bağlantılı. Sorun sadece perspektif sunma anlamında ele 
alınmamalı, fakat perspektif verildi, niye yapılmadı, şeklinde  
meşrulaştırma anlamında da söylemiyorum. Anlayış boyutunda, 
perspektif vermede çok ciddi bir yetersizlik olduğunu 
düşünmüyorum. Somut boyutu da dahil, bazı yönleriyle eksik 
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kalan şeyler var, ama en az haftada bir tartışmalarımız oldu. En 
sonunda arkadaşlar şunu da söylüyordu; “Alan koşullarını 
arkadaşlar tanıyorlar, ona göre veriyorlar” Diyalog çok sıkı 
olduğu için, onu yakalayabiliyorsun veya ideolojik olarak 
yolladığında, o saha neyi gerektiriyor, anlayabiliyorsun. Ama 
sorun burada bitmiyor. Biz de sadece bununla yeterli kaldık.  

Kadro aktarımı konusunda, Avrupa sahasında ciddi olmasa da, 
diğer sahalara kadro aktarımında eksik kaldık. Kadroyu iyi 
belirleme, seçme  anlamında eksiklikler oldu. Mesela ..... 
arkadaşımızı gazeteye gerçekten güvenerek gönderdik. Arkadaşın 
gönderdiği raporlarda örgütsel hiçbir resmiyet yok. Kendi 
örgütüne rapor yazıyor ama Heval ..... bahsediyordu, eleştirmiş, 
disiplin, örgüt ciddiyeti yok diye ve raporun sonuna da “falan 
falan arkadaşa benim selamımı söyleyin” diye belirtmiş. Bu bir 
örgütsel rapordur. Arkadaş bu mantıkla orada hangi örgütsel 
çalışmayı yürütecek? On yıllık kadrodur. Gazete niye gelişmiyor, 
tartışmak gerekiyor. Bu anlamda kendi kadro gücüne bizde de 
biraz güvensizlik oluştu. “acaba şunu yaşar mı” şeklinde biraz 
ürkek yaklaşım gelişti. Çünkü o alan zemin olarak kaymaya çok 
müsait, sistemin merkezine gönderiliyor, çok basit değil. Kadroyu 
daha geniş kapsamlı değerlendiren, alanlara daha güçlü bir kadro 
aktarımı sağlayan mekanizmayı yaratamadık. Ocak ayından beri 
Avrupa’da kitleye, PJA çalışmasına, basına, görsele kadro 
göndermeyi tartışıyoruz. Bu başka bir engel olmasından 
kaynaklanmadı. Kadro seçme noktasında zaman zaman 
tartışmalar oluyor. Sayı olarak engelleyen, genel örgütten 
kaynaklanan bir yaklaşım olmadı. Biz çıkaramadık, eğitemedik, 
hazırlayamadık, geniş bir kapsamda göremedik.  

Stratejik anlamda Avrupa’nın önemi nedir? Koordinasyon 
merkezi olarak, o konuda ciddi bir yoğunlaşmamız olmadı. 
Önemi biliniyor, esas sorunu da tespit ediliyor, tartışmalarda dile 
getiriliyor, ama çözüm noktasında çok yetersiz kalınıyor. Bizim 
şimdi aşmamız gereken sorun budur. Avrupa, Rusya, halk 
hareketi merkezi bu alanlarla bizim bütünlüklü bir diyalogumuz 
olmadı, öncelikle bunu aşmamış lazım. Parçalı durumu arkadaşlar 
değerlendirdi. Bunun çalışma sahasına yansıması da oldu. Zaman 
zaman ilişkilenen, zaman zaman ilişkilenmeyen, zaman zaman 
perspektif sunan, zaman zaman sunmayan, araya çok zaman 
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koyan, bazen çok üst üste geliştiren; biz bu konuda bir sistem 
yakalayamadık. Bu konuda çalışma merkezimiz arasında bir 
sistem yakalama sorunumuz var. O anlamda örgüt olma 
sorunumuz var.  

Koordinasyon merkezi ile PJA merkezi arasında yaşanan ilişki 
tarzından ortaya çıkan boşluğu diğer merkez arkadaşların ele 
almalarında da bu yaşandı. Karargahta Koordinasyondaki 
arkadaşların yaşam disiplini ne kadar güçlüyse, bu, buradaki 
arkadaşlara da yansır. Ne kadar gevşekse, o yine yansır. Bizim de 
en üstteki duruşumuz arkadaşlara yansıdı ve en üstte böyle bir 
sorun varsa, ben niye bu kadar kendimi yorayım, mantığını 
getirdi. Bütün arkadaşlar biliyorlar; burada bir yıldır tekmil 
sistemimizi oturtamadık. Bu son birkaç aydır biraz oturmuş. Zilan 
çıkıyor, Sema çıkmıyor, Sema çıkıyor, Sarya çıkmıyor, Sarya 
çıkıyor Berwar çıkmıyor... Bundan iki-üç ay öncesine kadar, 
hepimiz bir araya gelip tekmil almadık. Bu bir göstergedir. Her 
defasında birinin gerekçesi var. Kendisi çıkmıyorsa bile, bir 
muhaberecisini çıkarma, bir sisteme kavuşturma olmadı. Kendini 
kurumlaştırmayan, örgütlemeyen, dağınık, sistemsiz bir tarz 
bütün çalışma sahamıza damgasını vurdu. Bu anlamda perspektif 
de parçalı kaldı, bir bütünlük olmadı. Avrupa sahası, K. Güney, 
bir bütün Ortadoğu, Rusya, ülke, bir de Avrupa’yla bağlantılı 
Türkiye tüm bu beş alanı birbirini besleyen bir tarzla, perspektif 
alış-verişi içerisinde bilgi akışının yaratılması gerekiyordu. Biz 
bunu yapmadık.  

Avrupa’da bir kadın konfederasyonu var, Avrupa’nın en büyük 
kadın konfederasyonu oluyor. O konfederasyona PJA’nın kendisi 
de üye. O kadar bağlantısızlık var ki, Lübnan’da sonbaharda Arap 
kadınlarının katıldığı bir konferans oldu. Dışarıdan dünya 
kadınlarının da katıldığı, kapsamlı bir konferanstı. Bu 
konferanstan Avrupa örgütümüzün haberi bile yoktu. Kendisinin 
içinde olduğu bir örgüt, resmi delege katma hakkı da var, ama 
katamadı. Son günlerinde dinleyici statüsünde katılmak zorunda 
kaldı. Birbiriyle hem teknik anlamda bağlantılı olma, hem de 
stratejik bir bütünlük sağlanamadı. Stratejinin hangi boyutunu 
Avrupa yaşamsallaştıracak? Ortadoğu’ya düşen pay nedir? 
Rusya’daki kadın kitlesinin görevi nedir? Bu en başta 
Koordinasyonun sorunu. Bu noktada çözüm yaratmak 
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zorundayız. Öyle bir mekanizma olacak ki, ideolojik üretim 
buradan çıkar, ülke her zaman kaynaktır. Burası dünyadaki tüm 
örgütlenmelerimizin hepsini (Avrupa, Rusya vb...) kapsayan, 
ayakta tutan ideolojik bir üretim içinde olmak zorunda. Biz bunu 
sağlayamadık. Biz, stratejiye giremedik. Stratejinin gerektirdiği 
ideolojik üretim içinde olamadık. Bizim en temel görevimiz 
ideolojik üretim yapmaktır ve bizim bunu sağlamamız gerekiyor. 
Bütün alanları birbiriyle bağlantılı biçimde tutan, aynı zamanda 
perspektif sunan, bilgi alış-verişi içinde tutan bir mekanizmayı 
yaratmak zorundayız. Sorunun esas çözümü buradan geçer. Bunu 
yakalamak için de bizim bakış açımızda bir netlik olmalı. Dünden 
beri tartışıyoruz, bir muğlaklık var. Bunu yakaladıktan sonra, ki 
sırf perspektif yakalamakla olmuyor, bunun örgütleme düzeyini 
yaratmak zorundayız, örgütlü olmak zorundayız.  

Halk hareketlerindeki kopukluk, teknik boyutta bir 
örgütlenmeyle bağlantılı, ama arkadaşın ilgisizliğinin, 
sormamasının da payı var. Ben tek boyutta ele almıyorum, ama 
böylesi bir ilgi yoktu. Resmi işleyiş olarak Maxmur, K. Güney 
arkadaşın çalışma sahasına bağlıydı, bunun işleyiş netliği 
yakalanmadı. Şöyle bir mantık bizde oturmalı; K. Güney’deki 
sorunları Avrupa bilmeli, Avrupa’dakini Rusya, hepsini bir bütün 
Koordinasyon bilmeli, ama Koordinasyon bütün olanları 
birbiriyle bağlantılandırmalı. En fazla Avrupa ile Türkiye’nin 
ilişkide olması gerekirken, birbirinden çok kopuklar. ...... 
arkadaşın gidişinden sonra yeni yeni bir takım ilişkilenmeler, 
gelmeler-gitmeler, perspektifler oldu, ama çok cılız. Stratejik 
düzeyde ele alan bir mantık yok. Şunu çok rahat söyleyebilirim; 
tüm bu çalışma sahalarında Koordinasyonun kendisi de dahil 
olmak üzere, kadın çalışmalarını stratejik düzeyde ele alan bir 
yaklaşım yok. Teoride böyle olabilir, ama pratikte kadın 
çalışmalarını stratejik düzeyde ele alan bir yaklaşımı oturtmuş 
değiliz. O yüzden de yaklaşımımız taktiksel kalıyor, parçalı 
kalıyor. Sema arkadaş kendi kişiliği için; “stratejik ele almadığım 
için, benim duruşum parçalı oluyor” belirtiyor. Bu, bizim 
duruşlarımız için de çok geçerli. Özellikle de bu çalışma sahaları 
açısından, genel bir çalışmayı ön plana almanın zorlayıcılığı var. 
Genel örgütü yürüten çalışma tarzından kaynaklı boyutları var, 
ama bunu aşmak imkansız değil, aşabilmek için de kadın 
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çalışmasının stratejik düzeyini hem kişilikte benimsemek, hem 
çalışma tarzına yansıtmak, hem de bu konuda erkeğe 
benimsetmek lazım. Bizim bunu yakalamamız lazım. Temel 
sorun, anlayışta bir kollektivizm, diyalog yakalamak, ortak 
perspektifi çıkarmak ve bu temelde doğru iş bölümüne gitmek. 
Öyle olmadı mı, “sen yapmadığın için ben de yapmadım” anlayışı 
çıkıyor. Doğal olarak bir yerde başarısızlık olursa, kimse 
sahiplenmez. Bu çok açık. Bizim bir buçuk günlük tartışmamızda 
damgasını vuran temel gerçeklik de budur. Pratiğimiz, güçlü ve 
başarılı olursa herkes bunu sahiplenir. Bu bir erkek mantığıysa, 
erkek boyutunda bunu değerlendiriyorsak, o zaman kadın olarak 
buna girmeyelim. Başarısızlık varsa, başarısızlık da benimdir, ona 
göre tartışalım. Kimin payı ne kadar var? Koordinasyonun payını 
şu cümle bir bütün özetliyor, “stratejik ele almadık, stratejiyi belli 
boyutlarıyla teorik olarak tartışsak da, bunun ideolojik üretimini 
yapmadık. Sadece tartışma düzeyinde, bilme düzeyinde kaldı. 
İdeolojik anlamda ilerletecek bir şey yapmadık ve bunun örgüt 
gücünü yaratamadık, örgütünü yaratamadığımız için de bunun 
mücadelesi çok güçlü olmadı.”  

Bu anlamda temelde örgütlenmesi ve çözülmesi gereken 
Koordinasyondur. Sorunların çözümü Koordinasyondan geçer. 
Ben, Koordinasyondan geçen bir çözümü, getirip halk hareketine 
bağlamak istemiyorum, bağlamam da. Fakat Avrupa, Rusya ve 
halk hareketleri çalışmalarında çözümlenmesi gereken sorunlar 
var. Avrupa sahası, elindeki olanakların %10’unu kadın hareketi 
için kullanmış değildir. Bu sadece 3. Kadın Kongresi ve 7. 
Kongre’deki stratejik değişimle olan bir durum değil. Önderlik 
96-97’den beri o sahaya kadro aktardı, perspektif, projeye koydu. 
Başkan belirtmişti. Bunların yanından bile geçilmedi. Jina 
Serbilind’dan bir arkadaşa halkın durumunu sordum. Halkın 
durumunu bilmediğini, 3 yıldır bir  odada Jina Serbilind dergisini 
çıkardıklarını söyledi. Halkı görmeyen bir insan nasıl dergi 
çıkarır? Biz ciddiye alındığımızı zannediyorduk. Geçen yıldan 
beri “Avrupa’daki her Kürt kadını bir Türk kadınıyla tanışacak” 
diyoruz. Oraya giden Türk arkadaşlar vardı. ..... arkadaş onlara da 
perspektif koyduk. Parti Önderliği o zaman diyordu; “Bazı 
modelleri Avrupa’dan Türkiye’ye taşırmak gerekiyor” Kürt ve 
Türk kardeşliği gibi. Bunların hiçbirini yaşamsal kılmadık. Genel 
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partinin hala girmediği çevreler var. Biz bunu defalarca belirttik, 
arkadaşlar “tamam” diyorlardı, biz de oluyor sanıyorduk. Jina 
Serbilind’a kitledeki kadınla röportaj yapmasını söyledik. 
Avrupa’daki Türk-Kürt kadınının birliktenliğini yakalamada Jina 
Serbilind bir adım bile atmadı. Hemen hemen her ay yürüyüşler 
var. Söylemeyene kadar, halkla röportaj yapılmıyor. Gerekçeler 
gösteriliyor ya da yetersizlikler belirtiliyor. Bu konuda varolan 
imkanlar görülmüyor. Bir kadın kadrosu kitleye baktığında tahlil 
etmek zorundadır, yoksa ideoloji nasıl kitleselleşecek. Bu kitlenin 
neye ihtiyacı var, örgütsüzse örgüt, bilinçsizse bilinç, inançsızsa 
inanç, ideoloji vereceksin. Böyle bir bakış olmadığı için 
Avrupa’nın imkanlarını kadın hareketi lehine kullanmak gibi bir 
durum gelişmiyor. Burada bir çalışma yürütüyoruz, maddi-teknik 
ihtiyaçlar var. Orada çok rahat bir şekilde kitleyi örgütleyip, bir 
kampanyayla, hem Jina Serbilind’ın, hem de Akademinin 
ihtiyaçları karşılanabilir. Mevcut imkanları zorlama yok. Bir 
sistem var, içine giriyor. ...... arkadaş buradan gittiğinde burayla 
bağlantının olacağını söylüyordu. Ne zaman ki Avrupa ile burası 
arasında bir kurye sistemi yakalanır, o zaman orayla burası 
arasında bir örgütlülük, irtibat gelişir. Hala da o kuryeyi 
bekliyoruz. Örgütlenme yok, özgün örgütleme yok. Bunun 
koşulları yok mu? Bunun çok kolay olduğunu söylüyor, ama 
yapmıyor. Neden yapılmıyor? İzahı hep gerekçelendirme, hep 
teknik oluyor. Yapılabilir. Orada onlarca, yüzlerce yurtsever 
kadın var. Orası ile burası arasında örgütlülüğümüzü 
sağlamlaştıracak kurye ayarlamak çok mu zor. Hayır. Hatta 
yapılsa Türkiye ile burası arasında da ayarlanabilir.  

Bizim Avrupa örgütümüzün bir rolü de cezaevi ile bağlantıları 
daha güçlü kurmaktır. Yapılamadı. Niye yapmıyor, çünkü 
boğuntuya getiriyor. Tek kaygısı şudur; “ben genele girsem ne 
olacak, eriyeceğim.” Hala bu kadar örgüt mantığında muğlaklık, 
liberalizm var. İmkanların büyük bir çoğunluğu kullanılmamıştır. 
Bir sürü dernek var, en son genel örgüt yönetimiyle tartışmışlardı, 
birçok dernek kadına devredilecekti. Ama o dernekler nasıl 
kullanılır, nasıl yaşamsal kılınır, kültür, sanat boyutu nasıl 
geliştirilir? Parti Önderliği; “kadın sanatı, kültürü geliştirsin” 
diyor. Bu konularda o dernekler kullanılamaz mı? Kullanılabilir. 
Ama bu konuda kendini örgütleme düzeyi zayıf.  
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......... nasıl kurulduğunu da anlatacağım. 1,5 yılda bir ....... 
kurduk. Gerçekten 1,5 yıllık bir süreci gerektirir miydi? 
Arkadaşların kendileri söylüyor, gerektirmezdi. Bekledik 
bekledik, her görüşmemizde sorduk. En sonunda özel bir birim 
oluşturuldu. O sahada PJA Meclisi düzeyinde, Avrupa yürütmesi 
düzeyinde bir arkadaş yerini aldı. Aradan 5 ay geçti. Arkadaşlar 
Avrupa Konferansında değerlendirdiler. Raporlarını da okuduk. 
Arkadaşlar çok rahat “biz çalışmayı ciddiye almadık” diyorlar. 
Bu, her şeyi açıklıyor. Teknik engelleri kimse reddetmiyor. Faklı 
bir ülkede adımıza ........ kurmak basit bir şey değil, kimse bunu 
küçümsemiyor, ama kendileri yazıyor “çalışmayı ciddiye 
almadık” diye. Rapor istedik, rapor daha yeni elimize geldi. 
Şubat’ta istenilen rapor, Temmuz’da geldi. Ciddiye almamayı 
kabul edemeyiz; “Önderliğin 1-2 yıldır her gün üzerine perspektif 
verdiği bir konuyu nasıl ciddiye almazsın? Bunun kendisi bir 
ciddiyetsizliktir,” dedik ve rapor istedik. Bu, bir çalışmaya 
yaklaşım, örgüt ciddiyeti, örgüte yaklaşım anlamında önemli. Bir 
........ kuruluşunu geciktirmek, bize çok şey kaybettirir. Şu anki 
çalışmaları 5-6 ay önce yapsaydık, şu anda başka projeler 
yapardık. 1,5 yıl gecikti. Mutlaka teknik engeller var, ama esas 
belirleyici olan çabaydı, çabayı ortaya koyan da amaç. Bağlılık, 
ciddiye alma, ideolojik yaklaşım olmadı. Sorunun bir örgüt 
sorunu olduğunu kabul etmek ve o temel halkadan çözmek 
gerekiyor.  

Arkadaşlar suni çelişki yaratılmasından bahsediyorlar. Bunlara 
gerek yok, örgüt mücadelesi içinde zaten çelişki kendiliğinden 
çıkar. Eğer bu olmuyorsa, senin çelişkiyi görmek gibi bir sorunun 
var. Avrupa’da çelişkiyi görmek gibi bir sorun var. Çelişki yok 
mu? Çelişki olmaması mümkün mü? Avrupa bir sistem, biz başka 
bir sistemiz. İki sistem 25 yıldır savaşıyor, nasıl çelişki olmaz? O 
zaman sen donduruyorsun çelişkiyi. Bakış açısı anlamında, eğer o 
yaşam tarzı görülüyorsa, bu bir tepki yaratmıyorsa, çelişki 
çıkmaz. Bir ilişki tarzını görülüyorsa, buna karşı tavır 
konulmuyorsa çelişki olur, ama kimse fark etmez, kendisini 
yaşatır. Ama çelişki çok şiddetli yaşanıyor. Avrupa gibi bir 
sahada, PKK gibi, hele hele PJA gibi bir hareket mücadele 
yürütecek, çelişki ortaya çıkmayacak. Bu mümkün değil. Zaten 
çelişkinin şiddetli olması bizim temel varlık gerekçemiz. Demek 
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ki o anlamda bakış açımız yok, görmüyoruz. Melsa’nın 
duruşuyla, yönetimdeki bir arkadaşın duruşu arasında çelişki 
çıkmıyorsa ve bu kendisini yaşamsal kılmıyorsa, demek ki orada 
mücadele yaklaşımı, perspektifi, bir amaç, çizgiyi, ölçüyü oturtma 
yaklaşımı yok. Çelişkinin kendisi var. Sorunun çözümü de 
buradan geçiyor.  

Başta Koordinasyon boyutunu koydum, bununla bağlantılı 
Avrupa’nın da kendi stratejik rolünü kavrama gibi bir sorunu var. 
Yeni stratejide kendi stratejisini, Kadın Kurtuluş İdeoloji’sinin 
yaşamsal kılınmasında kendi rolünü kavrama gibi bir sorunu var. 
Teorik bilinç anlamında kavranmayan bir durum yok. Giderken 
kendileri diyordu “o çalışma sahası şimdi bizim için bir nefes 
borusudur.” Bu biliniyor. ...... ve ..... arkadaş 2-3 yıl uzak kaldılar, 
burada yaşanan durumları çok fazla bilmiyorlardı. Fakat ..... 
arkadaş en son buradaki tüm çelişkileri en merkezinde yaşayıp 
gitti. Tek tek kadının yaşadığı zorlukları, örgüte dayatılan 
anlayışları, erkeğin mantığını, politikasını gördü ve bu konularda 
bizim dış sahalardan beklentimiz neydi? Tüm bunları somut 
bilerek gitti. Şimdi hiç çaba yok mu? Arkadaşların her telefon 
konuşmasında bile bir koşuşturma içinde oldukları fark ediliyor. 
Sorun o değil, ama esasa, temel halkaya kendisini tam katamıyor. 
Avrupa’nın esasla taliyi karıştıran tarzını aştırmak gerekiyor. 
Çözüm biraz orada. Kadro takviyesi yapılır. Bunlar sorun değil. 
Esas çözümü ararken, ideoloji ve örgütsel perspektifte net olmak 
ve öyle koymak gerekiyor.  

Rusya açısından da benzerdir. Rusya’nın da çok fazla imkanları 
var. O sahadaki arkadaşların çalışma tarzında net olmaması, 
örgütsel yaşanan sorunlarda netliğin yakalanamaması çok etkili, 
belirleyici oldu. Anlayamama ve mesafeli duruş, arkadaşların 
telefondaki konuşmalarına bile yansıyordu. Orası açısından da 
kadın gerçekliği biraz daha geri, çünkü örgütsüz, mücadelesiz 
kalmış. O sahalarda kadın örgütlenmesi çok geri. 98’le birlikte  
daha çok gelişme oldu. Bu anlamda sorunların varolması normal, 
fakat daha sabırlı, tahammüllü, örgütlü bir yaklaşım orası 
açısından gelişmek durumunda. Ama orada da önemli adımlar 
atıldı. Bunları da görmek durumundayız. Rusya sahasında üç 
kadın konferansı yapıldı. Kadronun katılmadığı, sadece Kürt ve 
yabancı kadın kitlesinin katıldığı bir konferans da oldu. 
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Ermenistan’da bir tane kadın konferansı oldu. Bunların hepsi 
açılım adımlarıdır ve başlangıç anlamında önemlidir. Belki 
halklar birbirine çok bağlantılı değil, ama hepsi bir birikimi 
ortaya çıkarır ve o birikim nitelik bir sıçramayı beraberinde 
getirir.  

Aynı şey Avrupa sahası için de geçerli. Diplomatik anlamda 
ilişkiler, ittifaklar, derneklerin açılması durumu var. Bunlar bize 
çok dağınık gibi gelse de, önemli adımlardır. Bunlar bir 
örgütlülüğe kavuşturulursa, birbiriyle bağlantıları çok güçlü 
oluşturulursa hepsi birer açılımdır. Bunlar gözardı edilmemelidir. 
Fakat o saha için de temel sorun, ideoloji noktasında yüzeysel 
yaklaşım, sorunları ideolojik ele almama, imkanları yeterince 
değerlendirememedir. Avrupa için koyduğumuz birçok nokta, 
belli özgünlükleri olsa da Rusya için de geçerli. O saha açısından 
da belli bir perspektif, diyalog tutturuldu, ama perspektif vermede 
tanımadığımız bir saha olduğu için zorlanıyoruz. Mesela Avrupa 
sahası uzun zamandır partinin çalışma yürüttüğü bir saha. Kadro 
geliyor, gidiyor, önceden kalan arkadaşlar var, tanıyorsun, 
tartışıyorsun. O anlamda ülkeye daha yakın geliyor, çünkü 
Avrupa’da oturmuş bir örgütlenme, partinin kendini oturtma 
gerçekliği var. Ama Rusya biraz daha farklı; halk ve kadın 
gerçekliği anlamında, reel sosyalizmin kalıntıları altında kalan bir 
gerçekliği daha iyi tahlil etme anlamında yabancı, uzak 
olduğumuz bir saha. Bu yüzden oraya verdiğimiz perspektifler 
çok genel kalabiliyor, somuta inmeyebiliyordu. Arkadaşların 
koyduğu sorunları çözme anlamında somutlaşabiliyordu. Orada 
da legal kadın çalışması yürütme anlamında önemli adımlar var. 
Belki tam konuşlandırılmamış, ama sonuç aşamasına gelmiş. 
Yaratılırsa eğer, Rusya’da, legal sahada kendimizi örgütleme, 
çalışma yürütme gibi bir durumumuz olur.  

PJA’yı dış sahalarda yasal kılma gibi bir amacımız da var. 
Böyle bir şey gerçekleşirse, bu bizim açımızdan kadına ulaşma, 
eğitme, kadını örgütleme anlamında büyük bir avantaj ve zemin 
olur. Kadro yetersizliği var, ama 3. Kadın Kongresi ve 2. Meclis 
toplantısından sonra aktarım oldu. O konuda imkanlar oldukça 
buradaki gelişmeleri güncel, dönemsel olarak oraya aktarmak gibi 
bir hedef var. Ama Rusya açısından zengin bir kadın bilemişi var. 
Reel sosyalizmin kalıntıları altında kalan bir gerçeklik olsa da, 



  

348  
 

 

Rusya’daki kadın gerçekliğinin devrime yakın yönleri var. Bu 
kadınlara ulaşmanın dili yakalanmalı, ancak bu konuda, her 
sahanın kendi özgünlüğüne göre bir mücadele tarzı yakalamada 
zayıflığı var. Rusya’da da kadın için, bu  perspektif yakalanmalı, 
ama bu konuda belli yoğunlaşmalar olsa da, zengin ve derinlikli 
değil. Üretime dayalı değil. Arkadaşlar kendi durumlarında ifade 
ettiler ki, zaten  o durumda olan bir yönetim gerçekliği, tabi ki 
amaçlarına  çok fazla ulaşamaz. Dönemin karakteri itibari ile, 
kendimizde ya da bugüne kadar yürüdüğümüz tarzda, bir hayli 
değişiklik yapmak zorundayız. Ki, bu kadar sıkışma ve daralma 
yaşayan bir kadro, asla böylesi bir adaptasyonu sağlayamaz. 
Bütün bunları kapsayan bir perspektifi kadrolara ulaştırabilirsek, 
bu doğal olarak bir gelişim sahası olur. Ermenistan sahası da 
bununla bağlantılı. Ermenistan’ın alan olarak da özgünlükleri var, 
sorunları biraz daha farklı, hem Ermenistan bir saha olarak ciddi 
ekonomik sorunları yaşayan bir ülke, onun bizim halkımıza 
yansıyan yönleri var, feodal değer yargılarının çok güçlü olduğu, 
Yezidiliğin hakim olduğu bir saha. O anlamda kadın gerçekliği 
çok geri. Bir de arkadaşların şöyle bir sıkıntısı vardı. O çalışma 
sahasına genel kadro aktarımında bir takım yetersizlikler oldu. Ya 
da giden kadronun tam cevap olamaması vb. ......... arkadaş 
merkezimizdir, 1,5 yıldır orada genel çalışmalarda yer alıyor, ama 
kadın çalışmalarında yer alamıyor. Kadın özgünlüğünün 
geliştirilmesi konusunda kendisinin de eleştirileri vardı, birbirini 
anlama, destek olma, diyalog geliştirme, paylaşma konusunda 
yetersizlikler var. Bu çalışma sahasının, böyle bir zorluğu var. 
Genel bir tedbir olarak da, genelden oraya dört arkadaş 
gönderilecek ve çalışma sahasındaki arkadaşların biraz daha 
özgün çalışma sahasına kaydırılması, komiteleştirilme, 
bilinçlendirme çalışmaları daha da aktifleşecek. Arkadaşlar  bu 
tür çalışmaların olduğunu fakat yetersiz olduğunu belirtiyorlardı. 
Özgünlük boyutunda kat edilmesi gereken mesafe çok fazla ve 
oldukça zorlu bir saha. Ama orası da Rusya’yla birlikte bir 
sahadır. Gelişim potansiyeli kendi içinde var, değiştirilecek, 
dönüştürülecek yönlerinin yanı sıra, genel devrimin kitlesel 
cephesini oluştururken bir alan olarak ele alma durumu var. K. 
Güney açısından da Parti Önderliği’nin çok yoğun emek 
harcadığı bir saha, yaratılan değeler var. Bunları örgütleme 
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anlamında önemli bir zayıflık yaşandı. Orası açısından şöyle 
temel bir sorun yaşandı, parti açısından  ...... arkadaşlar gidinceye 
kadar ..... arkadaş yürütmedeydi. PJA sorumlusu .... arkadaştı, ...... 
arkadaş bizim üyemiz bile değildi. Bunun kadro tarafından kabul 
edilmesinin zorluğunun yanısıra, tarzı çok tıkatıcı olduğu için, 
kadın örgütlenmesinin orada oturması anlamında ve genel 
çalışmalar noktasında zorlayıcı oldu. En son konferanslarını da 
yaptılar. O saha da geliştirilen konferanslar da var. Bundan 3-4 
gün önce, 1800 kişinin katıldığı bir kadın konferansı olacaktı. 
Arap kadınlarının yanında, bizden de 30 delege katılacaktı. Bu tür 
çalışmalar var. Özellikle Lübnan sahası açısından arkadaşlar, 
“bizim için çok önemli”. diyordu Hem Avrupa’yla bağ kopuk 
değil, ama özellikle Ortadoğu’ya açılma noktasında temel bir 
merkez. Bu konuda yaşadığımız sıkıntılar oldu tabi. Lübnan’da 
1,5 yıldır bir ....... kurmayı hedefliyoruz, bir kadın derneği 
hedefliyoruz. Bu yakın bir zamanda kurulacak. Ama kadro 
seçmede, kadroyu doğru görevlendirmede  zayıflıklarımız bizi 
çok oyaladı. Mesela .... gitti, daha sonra da  bir yılı dolduktan 
sonra kaçtı. Biz de ......... çalışmasının zeminin hazırladığını 
sanıyoruz. En son ........ arkadaşın kendisi müdahale etti. Şimdi 
giden arkadaşların kendisi de yetersiz. Arkadaşlar talep ediyorlar, 
meclis düzeyinde bir arkadaşın gelmesi gerekiyor diye. Çok fazla 
imkan var, Arap kadınına açılma, Kürt kadın kitlesini 
Ortadoğu’nun ve Suriye’nin demokratikleşmesinde temel dinamik 
olarak kullanmanın zeminleri çok fazla. Bazı perspektifler bize 
çok genel, ideolojik geliyor, sanki bir anlamı yokmuş gibi geliyor, 
ama önemlidir. Binlerce kadın potansiyeli var  ve bu kadın kitlesi 
Parti Önderliği’ne çok bağlı. Mesela Parti Önderliği 
yakalandığında, orada kendini yakan kadınlar, genç kızlar oldu. 
Bu bağlılık düzeyini gösteriyor ve bu bağlılık düzeyi örgütsel 
katılıma, kadını bilinçlendirmeye dönüştürülürse, önemli bir 
atılım olur. O sahada,  kadın komiteleri kurmayı, kadına okuma-
yazma öğretme, kültür çalışmaları geliştirme vb. konularda 
atılacak adımlar var. Konferans sonrası çok yoğun bir aktarım 
olduğunu, 3 aylık bir planlamaları olduğunu söylüyorlardı. Bu 
konuda bir ilgi de var. Erkek egemenlikli yaklaşımlardan kaynaklı 
engeller var. Geçen yıldan beri orada yaşanan en temel sorun, 
Parti Önderliği’nin orada kurduğu sistemi değiştirme ve kadının 
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buna karşı yaşadığı direnç. Bu konuda çıkan sorunların örgüte 
yansıması uzun bir süre sorun yarattı. Orada, hemen hemen bütün 
çalışma sistemi kadına dayalı yürütülüyordu. Kadının yönetim, 
merkez olduğu bir çalışma sahasıydı. Aslında bir modeldi de aynı 
zamanda, Parti Önderliği’nin geliştirmek istediği bir modeldi. 
Parti Önderliği, Avrupa’daki bütün kurumları kadın arkadaşların 
denetimi altına almaya ve bu temelde kadına dayalı bir şeyi 
geliştirmeye çalışıyordu. Tabi yarım kaldı, ama özde bunu 
tamamlamak önemli. Yine, giderek kadının merkezi olduğu bir 
çalışma tarzını oluşturmak, o saha açısından çok zor değil, çünkü 
kitlenin genelinin Parti Önderliğini tanıdığı, Önderlikle yaşadığı 
bir saha, böylesi bir çalışmanın  zemini var. Sorumlu düzeyde 
olan arkadaşlarda, geçmişten beri bizim yaşadığımız sorunlardan 
kaynaklı, bir diyalog yakalamadı. Bağlantılarımız vardı. Hem 
yazışma, hem telefonla, ama arkadaşların konumundan kaynaklı, 
çok rahat müdahale yapamıyorduk. Arkadaşların belli bir çabası 
da oldu, ama kadın bakış açısı yok ve perspektifi algılama da, 
uygulama da buna göre gelişmiyor. Yine, kadroyu çok tıkatan bir 
tarz. Bizim açımızdan perspektif vermeyi, bilgi akışını çok 
tereddütlü kıldı. ...... arkadaşın ulaşmasından sonra, diyalog biraz 
daha güçlendi. Halk hareketini geliştirme açısından “hiç 
girmedik” yaklaşımını kabul etmiyorum. Biz geçen yıldan beri 
mevzilenme yapıyoruz, bunu küçümseyemeyiz. O mevzilenmeyi 
harekete geçirmek, kullanmak gibi bir sorunumuz var. Çözüm 
buradan geçiyor. Az değil, meclis düzeyinde iki arkadaş 
Ortadoğu’da, bir arkadaş da Maxmur’da, üç arkadaş Ortadoğu’da 
Halk hareketi merkezinde, bir örgütlenmeyle en az beş-altı 
arkadaş oradadır. Avrupa sahasında Meclis mevzilenmesi var, 
Rusya’da vardı, şimdi boşluk var tamamlanır. Ermenistan 
sahasında var. Orta komutada çok kadro gitti. Hepsi çok yeni, 
örgütü tanımayan arkadaşlar değiller. Her bir sahayı harekete 
geçiren, bir ilişkilenme tarzını, mekanizmayı yakalayalım, şu anki 
mevcut kadro bile ayağa kalksa, yani örgüt çalışması yürütme 
anlamında söylüyorum, kendisini çalıştırsa, kesinlikle önemli bir 
mevzilenmemiz var bizim. Türkiye’de de belli bir mevzilenme 
var. Yani hiç yok diyemeyiz. Ulaşan  

arkadaşlar var, belli bir çalışma var. Hiçbir zaman olmadığı 
kadar, Türkiye ile ilişkiliyiz. Son 5-6 aydır hem oradan rapor 
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alma, Avrupa üzeri ilişkilenme, kadro olan arkadaşların gelmesi 
ve bununla beraber geliştirdiğimiz tartışmalar, bir takım 
noktalarda da somutlaşmayı ve netleşmeyi beraberinde getirdi. Bu 
konferansla birlikte, belli bir kararlaşmayı yakalayacak. Bu 
anlamda mevcut mevzilenmenin yetersizlikleri var. Mevzilenme 
tamamlanabilir, ama sorun, mevcut mevzilenmeyi ideolojik 
anlayışla harekete geçirmektir. Çok küçümsenecek bir şey değil. 
Ortadoğu’ya .... arkadaş, çok kısa bir süre gitti-geldi. ..... arkadaş 
vardı, o şey olmadı. Ama şu anda 2 arkadaşın olması, bir 
kazanımdır bizim açımızdan, bir mevzilenmedir, bizim onu 
kullanma gibi bir şansımız var. Arkadaşlar bunun farkında, 
diyaloglarda bu yansıyor, sorumluluğun farkındalar. Her sahadaki 
arkadaşlar için, ben bunu söyleyebilirim. Biz Avrupa için bunları 
koyuyoruz, ama her konuşmamızda ben şunu söyleyeyim, 
arkadaşlar telefonda bunun ağırlığını çok fazla hissettiklerini 
görebiliyor. O konuda bir vicdan muhasebesi, kendini sorgulama, 
daha fazla kendini harekete geçiren bir yaklaşım .... bu konuda 
emeğimizi küçümseme gibi bir yaklaşım olmamalı. Bunu son 
olarak belirtmem şu anlama gelmesin; bütün sorunlar yokmuş, ya 
da bir kenara atılmış değil, sorunları önce tartışıyoruz, ama 
sorunlarla birlikte çözümü de tartışmak zorundayız. Bizi çözüme 
götürecek avantajlarımızı, güçlü yönlerimizi tespit etmek 
zorundayız. Böyle olmazsa biz, çözüm yakalayamayız. Hiçbir şey 
yok, olmadı, girmedik, tartışmadık. ..... arkadaşın dediği doğru, 
belli yönleriyle tartışma gecikmişti, ama bundan öncesi de buraya 
gelemezdik. Şu anlamda gelemezdik. Bizim objektif 
gerçekliğimiz buna izin vermezdi. Hiç mi tartışma olmadı, hayır o 
da doğru değil. 3. Kadın Kongresi bu konuda tartışmadı mı, 
tartıştı. 3. Kadın Kongresi öncesi, bizim bu alanlarla hiç mi 
perspektifimiz yoktu, değil o kadar yazılar yazıldı. Bu da bir 
çalışmaydı. Halk hareketinin gelişmesi anlamında, bunların hepsi 
bir yoğunlaşma, tartışma düzeyi belirler, hepsi bir aşamaya girer. 
2. PKK Meclis toplantısı ve 3. Kadın Kongresine kadar geçen 
süreç bir aşamaydı. Onun yetersizlikleri, zayıflıkları tartışıldı. 
Şimdi biz ağırlıklı 2. Meclis toplantısından sonra, 3. Kadın 
kongresinden sonraki süreci değerlendireceğiz. Burada çıkan 
sorunlarda aşamalı, kendi özgünlüğüne göre başkaydı. Bunları 
meşrulaştırma anlamında söylemiyorum. Değerlendirirken 
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objektiviteden çıkmamak açısından söylüyorum. Şu anki 
sorunlarımız daha farklı. Temel sorumuz pratikleşmek, pratik 
yaşamaktır. Şu değildir: “arkadaşlar şu kadar anlayışlı gelmiyor, 
şunu şöyle yaptık, bu düzenlemeyi kabul etmedi vs..” bu bizim 
dilimiz olamaz. Bu anlamda reddediyorum. “Biz şu kadarını 
yaptık, şunları şundan dolayı yapamadık, bundan sonra şu 
kadarını yapacağım” budur bizim üslubumuz. Ancak bu üslupla 
geliştirebiliriz bu çalışmayı. Diğer şeyleri çok geliştirici 
bulmuyorum. 

 Bizim halk hareketi çalışmamız bir Dola Koke çalışması değil. 
Orası açısından da kısaca, arkadaşlar bir defa yönetim olmadı. Bu 
çalışmaya girişteki perspektif, bir bizden kaynaklı zayıf kaldı, biz 
o perspektifi sunamadık, erteledik şu sorun çözümlensin... 
Arkadaşlar .....ye gitti, .....den çıktılar, yakınlaştılar. Biz dedik 
“şimdi bir perspektif yakalarız, tartışırız” arkadaşlar orada kaldı, 
bir buraya geldik. Bu arada mesafe belirleyici değil tabii, ama 
diyaloğu böyle hep maddi koşullara bağlayan “bir araya gelirsek 
tartışırız” biçiminde stratejik yaklaşıma girişte yüzeysellikten 
kaynaklı. Biz arkadaşlarla bir şey yakalayamadık, bir kere 
arkadaşlar bizimle bir yönetim olmadı. Halk hareketi merkezi ile 
koordinasyon merkezi, kendi içinde bir bütünlük, örgütlülük 
içinden olan arkadaşlardır. ...... arkadaşta,  bizim örgütümüzün 
PKK’nin Meclisindedir, bir üst örgüttür. Bunun örgütünü 
sağlayamadık. Böyle örgüt olamadık, böyle örgüt olamadığımız 
için de arkadaşlar halk hareketi merkezinde, örgüt olamadı. Hala 
arkadaş şunu tartışıyor, sorun nasıl tartışıldı, oradan gelen 
arkadaşlar da biliyor. ....... arkadaş meclisimizdir. En son arkadaş 
görev sahasından çıktı. Sonra da ortaya çıkıyor ki, arkadaşlar 
birbirlerini kabul etmemiş. ..... arkadaş yapı içinde, ........ arkadaşı 
tartıştırmış. ...... arkadaş kendisine göre bir tarz oluşturmuş. ........ 
arkadaş işin neresinde kalmış. ......  arkadaş zaten kendisini bu 
şeyden saymıyor. “beni koydunuz bu birime” diyor, zaten işi gücü 
şikayet. Böyle gelişmez tabii. Yönetim olmadı ki arkadaşlar. 
Bunu değerlendirmek demek, “siz kadro ilkesinden taviz 
verdiniz” anlamında değil, ama bu gerçeklik, erkeğe çok büyük 
zemin sundu ve erkekte bunu kullandı. Biz bunu da 
değerlendirmek zorundayız. Tartışmayalım diyemeyiz. Diğer 
sahaların durumunu belirtirken, örgüt olmak açısından bazı şeyler 
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koydum,  söylediklerim bu saha için de geçerlidir. Arkadaşlar 
kadın örgütünü yaratmadılar, yaratamadılar. Kadın örgütünün 
olmadığı bir yerde, ne kadar güçlü olursan ol, birey olarak ne 
kadar çabacı olursan ol, 24 saat çalışırsan çalış, bir şey çıkmaz 
ortaya. Arkadaşlar kışın ortasında bir tekmil verdiler. “Burada 
kadın yapısından 3 kadro, kongreyi kabul etmiyor, mevcut 
yönetimi kabul etmiyor” dediler. Ben de dedim ki, “arkadaşlar 
kendi özeleştirilerini versinler, yapının karşısına çıksınlar, o yapı 
gelişir” sonra oldu. O zaman kongreyi de kabul eder, yönetimi de. 
Sorun burada genel yönetim değil. Kendi çalışma sahanda  sen 
yönetim olmayı beceremezsen,  bu yapıyı bütün örgüte karşı 
tepkiye götürür, kadın kongre çizgisine karşı tepkiye götürür. 
Çünkü sen, kendi çalışma sahanda bunun hakkını vermemişsin. 
Bizim açımızdan halk hareketi stratejik bir çalışmaydı, temel bir 
çalışmaydı. Oradaki bileşim, erkek yönetimi olarak da zorlayıcı 
yönler vardı, bizim tüm bunları hesaba katarak, halk hareketi 
yönetimini daha güçlü tutmamız gerekiyordu. Biz bunu 
yapamadık. Bu noktada örgörülü de olamadık. ...... arkadaşın belli 
noktalarda toylukları ve tecrübesizlikleri var. ...... arkadaş yeni 
görev almıştı, ...... arkadaş Avrupa’dan geldi, onun ülkeye 
yabancı olan boyutları vardı. Yaşanan süreçler ve tarzı yakalama 
anlamında yaşadığı sorunlar vardı. Yine bir bileşimi yakalama 
anlamında yaşadığı sorunlar vardı. Bileşimi bir araya getirmek 
bizim açımızdan bir eksikliktir. I. Meclis toplantısı  sonrasında 
da, parti meclis toplantısından sonra bir düzenlemeyi daha güçlü 
kılabilirdik. Bu konuda zayıf kaldık. Bunun yol açtığı sorunlar da 
oldu, ama salt böyle ele alamayız. Bu sorunun özü, merkezi 
değildir. Biz sorunun merkezine bunu koyarsak, çözüme 
gidemeyiz. Arkadaşlar şunu yapabilseydi, örgüt olma noktasında 
çabalarını daha güçlendirselerdi çok daha iyi sonuç alabilirdik. 
Arkadaşlar, “halk hareketi merkezindeki Türkiye çalışmalarındaki 
arkadaşlarla ..... arkadaş doğru düzgün uğramıyor, bir diyalogları 
yok onlarla, ...... arkadaşta Ortadoğu merkezine uğramıyor. Doğal 
olarak kadro parçalanır” diyorlar. Ne kadar objektif bilemiyorum, 
ama örnek olması açısından söyleyeceğim: Türkiye grubu kadın 
üzerine bir kitap çıkarmış, tam bilemiyorum, ama bir grup 
çıkarmış bir grup çıkaramamış. Ortadoğu grubu çıkaramamış. 
Bunu, kadın çalışmalarına bir katkı anlamında değil de “o grup 
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çıkarır da, biz nasıl çıkaramayız” biçiminde ki düzeye getiren 
yaklaşımlar olursa, orada bir örgütlülük kalmaz. Nasıl cesaret 
alınıyor da, şu anlayışın sahibi filan arkadaş, yok Güneycilik, yok 
bilmem ne yapıyor deniliyor? Nasıl oluyor da bunlar tartışılıyor. 
Örgütlülük olsa, bunlar tartışılır mı? Buna zemin sunan, 
arkadaşların kendilerinin bunun içinde olmaları değil, tarzda, 
tempoda, çalışmaya yaklaşımda, buna zemin sunan bir yönetim 
tarzı var. Halk hareketi merkezi açısından, sorun soruşturma 
isteme sorunu falan değil. Öyle ele alırsak partinin hepsi 
soruşturmaya girer. Örgüt olamadık, bu hepimizin sorunudur. Salt 
PJA açısından değil, parti açısından da böyle. Biz hala örgüt 
olma, yeniden yapılanma diyoruz, bunun ağırlığını hissetmek 
zorundayız. Yeniden yapılanma o kadar kolay değil ki. 
Soruşturma istemini arkadaşın burada kendisinin koymasına 
gerek yok, bir yapı kendisi tartışmaları dinledi, gerekli görürse, 
yapı kendisi öneri sunar. Bu, doğru bir yaklaşım değil. Konferans 
açısından böyle bir şey belirtmek doğru değil. Bizim öyle bir 
hakkımız da var, soruşturma kararı da çıkarabiliriz. Halk Hareketi 
merkezindeki PJA yönetimi, kendi gerçek iradesini temsil 
etmemişse, PJA’nın buna soruşturma açma hakkı var. Bu 
konferansın da var. Avrupa’ya da açabilir. Bu hakkı, yetkisi var 
konferansın. Ama çözüm buysa bunu yapalım. İrade doğru temsil 
edilmedi, doğru örgütlendirilmedi, bunlar hepimizin sorunları, 
halk hareketindeki arkadaşlardan kaynaklı yönleri de var. 
Arkadaşlar kendi özeleştirilerinde daha kapsamlı koyabilirler. 
Eleştiriler daha kapsamlı da gelebilir, buna da hazırlıklı olmak 
gerekir. Burada pratik değerlendirdiğimiz için, kendi 
kişiliğimizde koymadığımız birçok boyut var.  

Döneme ters bir yaklaşım oluyor. Bu doğruda değil. Bütün bu 
tartışmalar sonucunda, şunu belirtmek istiyorum. Araştırma-
inceleme durumunu arkadaş koydu. Bizim 2. Meclis 
toplantısında, aldığımız böyle bir karar var. Bütün alanların önüne 
böyle bir çalışma konulmuş. Her ne kadar arkadaşlarımız hala çok 
ertelemeci yaklaşsalar da, 3-4 aydır böyle bir karar var. Bir Küçük 
Güney ve Maxmur kendi zemininde kadın gerçekliğini 
araştıracaklar. Ortadoğu kadınını mevcut bütün yönleriyle hem 
tarihsel, hem güncel boyut, hem de çözüm projeleriyle birlikte. 
Avrupa sahası, Türkiye sahası öyle, bir buçuk yıldır istemişiz hala 
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gelmedi. Rusya sahası, Ermenistan vb. Biz İran üzerinde, halk 
hareketindeki arkadaşlar yapar demiştik. İran ve Büyük Güney 
kadını da inceleme-araştırmayla tanımaya çalışan, bu konuda 
somut perspektife ulaşma anlamında bir karar var. Yaşamsal 
kılma anlamında çabanın yoğunlaştırılması lazım. Konuşmalarda 
geçti. Dün ..... arkadaşta belirtti. Bu konuda bazı konuşmalarda 
yanılgılar var. Yani kadın hareketinin kendi başına, kadın 
boyutunda bir stratejisi zaten var ve bütün çalışmalara katılımda, 
kadın stratejisi temelinde olur. Kadın stratejisini salt serhıldana 
indirgeyen veya genel bir strateji var. Bu, zaten KKİ’de çok 
yakın. P. Ö.’nin koyduğu yeni strateji KKİ’ni yaşamsallaştırma 
anlamını da taşıyor. Bizim ayrıca bir strateji belirleme 
durumumuz yok. Bizim kadın kurtuluşunu hedefleyen, stratejik 
bir yaklaşımımız var. Biz bütün çalışmaları bu eksende ele almak 
zorundayız. Serhıldana yaklaşım noktasında doğru bir yaklaşım 
tutturmuş olsaydık da, bu bizim, bütün kadın çalışmalarına, doğru 
bir yaklaşım tutturduğumuz anlamına gelmiyor. Bir daraltma 
yaklaşımı var. Kadın bakış açısından bakmak, daha geniş bir 
perspektif oluyor. Yani serhıldan çalışması, halk hareketi 
çalışmaları, onun bir ön ayağı oluyor. Bunun içerisinde kadının, 
halkın demokratik iradesini geliştirme yönünde uygulayacağı çok 
farklı, zengin eylemselliklerde olabilir. Çok farklı ittifaklarda 
olabilir, çevre hareketleriyle. Daraltan bir yaklaşım olmamalı. 
Serhıldan derken, bizim aklımıza sadece o sahadaki eylemsellik 
boyutu gelmemeli. Bazı konuşmalarda darlık gördüm. Ne olursa 
olsun, bu çalışma sahasının sorunları ağır, gelişme düzeyi hemen 
hemen yok, hedefimize göre zayıf. Ama yine de bir hedef, bunları 
aşma hedefi olmak durumunda. Tartışmalarda yaklaşımlarımızı 
zayıf gördüm. Bizim çözümü ilerletecek alt yapımız var. 
Anlayışlar stratejiyi kavramayan, yüzeysel yaklaşan, bir de tabii 
ki kişilik boyutunda savaşımımız çok önemli. Buna gelemeyen, 
bu konuda çalışmaları, kendi kişiliğindeki darlığa hapseden 
yaklaşımların aşılması lazım. Bu konuda varılan mevzilenmenin 
harekete geçirilmesi lazım. Bu biraz bireyin de kendini doğru ele 
almasıyla bağlantılı. Eğer birey kendini bir çalışmanın merkezine 
oturtuyorsa, o çalışma tabi ki çok gelişmez. Tarzı yanılgılıysa 
çalışma gelişmez. Bireyler şahsında, platformlarda daha kapsamlı 
tartışabiliriz.  
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-ARKADAŞLAR değerlendirmelerini yaptılar. Belli sonuçlar 

ortaya çıktı. Güneydeki halkımızın üzerinde, Behdinan ve 
Soran’da düşmanın sömürgeciliği hakim. Düşman, bu parçalarda 
faaliyet yürütmenin koşullarını, ortadan kaldırmıştır. Bunu önemli 
görüyorum. Birincisi; Büyük Güneyde, halka ulaşmak için 
arkadaşlar illegal yolları belirtti. Diğeri de, bulunduğumuz askeri 
sahadaki köylerdeki, zomlardaki halka ulaşmak için çalışmalar 
organize edilmeli. Zomlardaki halkta bir bağlılık var. Bu 
görülüyor. Ne kadar geride olsa, her yönde bu anlamda bir zemin 
var. Bayan arkadaşların rolü belirgindir. Gerçektende buradaki 
halkın düzeyi belli. Bir önerim var. Halk içinde örgütleme 
çalışmaları arttırılmalı. Özellikle gençleri çekebilmeliyiz. Kültür 
kurumları kurulmalı. Bu yollarla, o gençler çekilmeli. Çocukların 
okuma-yazma düzeyi çok zayıf. Bu çalışma içinde, özellikle 
bayan arkadaşlardan bir birim oluşturulmalı, okumu-yazma dersi 
verilerek, çocukların eğitimine ideolojik bir bakış açısı da 
kazandırılabilinir. 

 
-GÜNDEM maddesinin ilk açılışında da  dile getirdik. Bazen 

gündem dışına çıkıldı, bazen ayrıntılara kayıldı. Böyle bir 
tartışmayı, bizde önemli görüyoruz. Konferansımıza damgasını 
vuracak olanda, o çalışma olacaktır tabii ki. Herşeyden önce, 
süreç karşısında kadın hareketi, hangi noktalarda yetersiz kaldı? 
Konferansımız bu eksikliğin düzeltilmesi anlamını taşımaktadır. 
Konferans; bir kez daha çalışmaların taktiğe ulaştırılmasıdır. 
Bunun için oldukça önemlidir. Geçirdiğimiz süreçte, tümden 
taktik dışı kaldık  demek, yanlıştır tabii ki, fakat eksikliklerimiz 
vardı. Zayıflık, doyurmama ve yanlış anlamalar vardı. Burada bir 
düzeltme yapıldı. Konferans, bir bütün olarak parti taktiğine 
ulaşma çabasıdır. Tabi burada strateji ve taktiği karıştırmamamız 
lazım. Arkadaşların yaklaşımlarında ortaya çıktı. Partinin 
stratejisi, demokratik bir mücadele yürütme üzerinedir. Bugün 
bunun taktiği, halk serhıldanıdır ve halkın örgütlendirilmesidir. 
Fakat bir süre daha bunun mücadelesi farklı farklı yürütülecektir. 
Uzun vadeli, her dört parçada Demokratik Cumhuriyet kurulması, 
bunun içinde dönem taktiği olarak serhıldan tespit edilmiştir. 
Kuzey Kürdistan'da serhıldan, diğer yerlerde kimlik bildirimi 
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birbirine paraleldir. Her parçanın koşullarına göre, taktiği de 
değişmektedir. (Yasal ve toplumsal koşullar) PJA’da bu noktada 
bir çaba harcadı. Kongrenin üzerinden bir yıl geçti. Arkadaşlar 
yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Ben buna girmeyeceğim. 
Hangi noktada yetersiz kaldıysak, bunun özeleştirisini verelim. 
Bireysel olarakta özeleştirimizde bunu yapacağız.  

Temel kaygımız şuydu. PJA koordinasyonu olarak yaşadığımız 
eksikliklerin uzaması noktasında müdahale etmeliydik. 
Zamanında müdahale olmadı. Taktiğe hızla ulaşmada yetersiz 
kaldık. PJA koordinasyonu olarak yaşadığımız kaygı şuydu; 
nereye kadar müdahale etme hakkımız var? Bunları doğru ortaya 
koyalım ki, bundan sonra da doğru yürütelim. Örneğin, halk 
hareketinin merkezi var. En yukarıda Konsey düzeyinde temsilini 
buluyor. Yönetimi içinde PJA merkezi ve Parti merkezi var. 
Kendi başına bir merkezdir. Bu merkezin nereye kadar perspektif, 
müdahale, nereye kadar organik bağı olacaktır. Bunu yeterince 
netleştirmedik. En temel rahatsızlık, bu noktada yaşandı. 
Birbirinden ayrıştırılmadı. Belki haftada iki gün arkadaşların 
tekmilleri de alınıyordu. Ama işte merkezi var, arkadaşlarda 
yönetiminde yer alıyor, çalışmalarını yürütüyor, sorunlarımızı 
tartışabiliriz, ama birbirine destek olma, yardım sunma olmaz, 
yaklaşımı vardı. ..... arkadaşta belirtti. “İşte filan arkadaş 
soruşturmaya girmiş, yaklaşımımız ne olmalı?” Organik 
bağımızın olması lazımdı. Önemli olan, müdahale düzeyimizin ne 
olduğudur. Birey olarak en çok bunda zorlandık. Gündem 
tartışmasının başlangıcında da belirttik, bu konuda temel 
eksikliğimiz, taktiğe ulaşmada kendini yeterince örgütleyememe 
oldu. Yönetimdeki arkadaşlar biliyor, abartı değil. Burada bir 
manga arkadaşı yoğunlaştırmak için dayatmalarımız oldu. Halk 
hareketi için, bir manga yoğunlaşsın dedik. O zaman, ‘bizi 
yadsıyorsunuz, biz burada ne yapıyoruz’ diyorlar. Bu noktada 
çelişkiye düştük tabi ki. Tereddütte kaldık. Bir mangayı 
yoğunlaştırmak istiyoruz, bunun imkanı merkezin elinde. İşte, 
eğer organik bir bağ olsaydı, kollektif bir çalışma, ortak bir tarz 
olsaydı, o zaman değil bir manga, burada bir bölükte 
yoğunlaştırır, gönderirdik. Ortak bir iradeyi harekete geçirip 
çalıştırırsın o zaman. Bu konuda bazı girişimlerimiz oldu. Kısmi 
olarak kadro hazırlama ve yoğunlaştırma yaşandı, fakat pratiği 
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zayıf kaldı. Bana göre burada bir netleşme olursa, ayrıştırma da 
karar tasarısında olacaktır. Ayrıştırma, parçalama şeklinde değil. 
Yoğunlaşmalarımızın sonucunda ortaya çıkan, bütün PJA 
çalışmalarının bir sisteme kavuşturulmasıdır. Zindandan tutalım, 
HPG’ye, halk hareketine kadar, bütün çalışmalarda nasıl ki, 
PKK’nin bir sistemi varsa, PJA’nın da çalışmalarını böyle bir 
sisteme kavuşturması gerekiyor. PJA yönetimi bütün çalışmaların 
sevk-idaresini, koordinasyonunu, yürütmesini yapabilmelidir. 
Tartışmalarda da ortaya çıktı. Halk hareketinin üç noktada 
kendini PJA merkezi düzeyinde örgütlemesi gerekiyor. Bir: 
Örgütsel, ideolojik, kadro, eğitim, politika da temel çizgisini, 
perspektifini uzun vadeli belirlemeli. İki: Bütün siyasi faaliyetler, 
önümüzdeki dönem tek merkez olarak örgütlendirilmeli. Üç: 
Askeri faaliyetlerin tek merkeze kavuşturulması. Bu şekilde PJA 
üç temel noktada mevzilendirmesini yapmalıdır. Bu üç merkez 
arasında koordinasyon rolünü oynamalıdır. Bu temelde bir 
örgütlenme geliştirilirse, eksiklikler yine çıkacaktır, ama 
çalışmalar bir sisteme kavuşacaktır. Kadın hareketi olarak esnek 
olmalıyız. Tabii ki bazı çalışmalarda özgünlükler var. Biz burada 
parti konferansını aşan kararlar alalım demiyoruz. Bazı 
çalışmalarımız genele bağlıdır, ama bir esneklik olmalıdır. Parti 
Önderliği’de son görüşmede yine, “zihniyet değişikliği 
önemlidir” diyor. Kadın hareketi olarak örgütlenmede, yürütme 
ve yönlendirmede bize bir esneklik gerekiyor. Burada bir 
zorlanmamız oldu. Sorun kariyerizm değil. Madem ki PJA 
karargahıyız, eğer her yerle ilişkimiz olmayacaksa, o zaman ne 
anlamı var? Mesela arkadaş, “Küçük Güney’de bir sorun var, 
tartışalım” diyor. Haberimiz yok. Arkadaş telefonla konuşuyor, 
onlar perspektif sunsun deniliyor. Tekniki yaklaştık. Halk 
hareketi de öyle. ...... ark. şimdi söylüyor. “Avrupa’yla 
konuşmadım. Maxmur’u arayıp sormadım” vb. diyor. “Sadece 
Dola Koke’de  kadroyla sınırlı kaldım” diyor. Tabi çevremizde de 
kadro geliştirmedik. Bunu da belirtelim. Sorun şu değil. Kimse 
şimdi bunun hesabını Dola Koke’den sormuyor. Söylenilen şudur. 
Bir merkezdir. Orada 150 bayan arkadaş yerini alıyordu. 
Arkadaşlar konferanslarında  halk hareketinde on okul açılsın 
kararı almışlar. Diplomasi faaliyetlerinin bir özgünlüğü var. Direk 
parti merkezi yürütüyor. Zindan ilişkileri genel parti 
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koordinasyonuna bağlı. Rusya, Avrupa faaliyetlerinin özgünlüğü 
var, direk parti koordinasyonuna bağlı. Parti direk yürütüyor. İster 
istemez PJA için de bu geçerlidir. Böyle birçok alan var. 
Zorlandık, bizimde zorlanmalarımız oldu. Ama bu aşıldı artık. 
Bundan sonra PJA’da koordinasyonlar, bağlantılı olarak diyalog 
çerçevesinde çalışmalarını yürütmeliler. Hatta bireysel 
düşünceme göre, imkanlar olduğu sürece, bütün ilişkiler PJA 
denetiminde yürütülmeli. Parti koordinasyonunda yer alan iki 
arkadaşta PJA yürütmesidir. Onlar PJA’nın hiçbir çalışmasına 
karışmasın demek, egemen bir yaklaşımdır. Bunu söylemiyoruz. 
Bu şekilde arkadaşlar, tümden PJA çalışmalarından 
uzaklaştırılıyor. Hem Konsey’de, hem PKK merkezinde yer al, 
ama PJA çalışmalarına karışma. O zaman orada neyin temsilini 
yapıyorsun. Böyle bir yaklaşım başlangıçta görüldü, ama yanlıştı. 
Ortak çalışma dediğimde, sadece PJA’da duran arkadaşlar değil. 
Mesela iş bölümü. PJA koordinasyonu sadece dört arkadaş 
değildir, 11 arkadaştan oluşuyor. 11 kişilik yürütme 
koordinasyondur. Mevzilendirme doğru yapılmalıdır. Şimdi Dola 
Koke’deki arkadaşlar koordinesiz kaldık diyebilir mi? Orada iki 
yürütme üyesi arkadaş vardı. Onların ilişkileri de vardı. Karar 
tasarısında bunları somut ortaya koyabilmeliyiz. Şimdiye kadar 
bu hususda bir karmaşa yaşanıyor. Eğer PJA olarak, parti 
koordinasyonunun konferansa verdiği raporu, sadece doğru bir 
bakışla ele alıp, kendimizi örgütlersek, mevzilendirirsek, eski 
engelleri çok fazla göremeyiz. Neden? Çünkü, parti kendisini 
burada örgütlüyor. Parti kendisini yeni strateji temelinde, kadın 
partisi üzerinde örgütlüyor. Parti, açılımını kadınla yapıyor. Şu 
düşüncedeyim, Parti, konferansta çalışmaların yarısını kadın 
partisine bırakacaktır. Hatta Parti Önderliği son dönemde o kadar 
bilgi istiyor. Açılımı yine kadın cephesinde yapacaktır. Bunun 
için de esnek olmalıyız. Esnek olmalıyız ki, örgütlenmeyi teknik 
düzeyden çıkarıp, zayıflıkları aşalım.  

Yapacağımız en temel çalışma, halk çalışmasıdır. Ama diğer 
çalışmalar yadsınmıyor. Onu da yapacağız. Hepsi bunun 
hizmetinde yürütülecektir. Seferberlik ilan edeceğimiz noktalar 
olmalıdır. Bunu yapabilelim ki, bir yıl içinde çalışmaları 
oturtalım. ...... arkadaşın söylediğine katılıyorum. Diyebilirim ki, 
en üst düzeyde PJA yönetiminin gösterdiği bir cesaret vardır. Her 
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yönüyle stratejinin, taktiğin dışına  düşmedik, ama sonuç önemli, 
siyasette sonuç önemlidir. Şimdi bir eleştiri yapılıyorsa da, bir 
düzeyi var. Demek ki çalışma için bir zemin açılmış. Bireysel 
olarak söyleyeyim, yapamayan birisini ben asla eleştirmem de. 
Düzeltmek için bir düzey kazanılmıştır. Bu bileşim daha da 
düzeltme gücüne sahiptir. Bu yüzden cesaretlice eleştiriyoruz da. 
Bunlar birbiriyle bağlı ele alınmalıdır. Konferansımız stratejide, 
taktikte, tartışmalarında bir düzey yakalamıştır. Önümüzdeki 
süreç, Kadın Kurtuluş İdeolojisini topluma mal edebilmeliyiz. 
Bunun için, toplumsal sözleşme projesini çıkartacağız. Karar 
tasarısında bunu daha somut ele alacağız. Karar tasarısında şöyle 
bir karara ulaşabilmeliyiz. PJA önüne hedef  koymalı. Bir yıl  
içinde ne kadar kadro gönderecek PJA karargahı, Avrupa, halk 
hareketi ne kadar gönderecek? Somut olmalı. Araplar içinde ne 
kadar kendini genişletecek? Bir ay önce, oradaki arkadaş telefon 
etti. “Suriye’de bin kadının katılacağı bir kongre olacak” diyor. 
Düşündük ,meclis düzeyinde ....... arkadaş gitsin, ama “mevsimin 
ağır işleri var gönderemiyoruz” diyorlar. Bu bizim için bir 
fırsattır. Gidip, birşeyler konuşabiliriz. Arap devletlerinden bin 
kadın toplanıp, kadın sorunlarını tartışacak, ama arkadaş taliyle 
temeli karıştırıyor, taliyi öne alıyor. Eleştirildi tabi ki, ne olursa 
olsun PJA meclisi oraya gitmeliydi. Dinleyici bile olsa, bir arada 
on kadınla ilişki geliştirebilir. Bunu somutlaştıracağız. Güney’de, 
kadın cephesinde legal bir çalışmayı nasıl örgütleyeceğiz? 
Aslında şimdi bunu tartışmamız gerekirdi. Büyük Güney, Küçük 
Güney ve Doğu’da faaliyetlerimizi nasıl geliştireceğiz? Doğu’da 
sadece propaganda değil, komite çalışması yapmalıyız. Komite 
kurmalıyız. Doğu’dan üniversiteli arkadaşlar geldi, tartıştık. 
“Eğer siz el atmazsanız Humeyni bile kadınları denetiminizden 
alır” diyorlar. Çünkü diyorlar, “ideolojiniz ve PJA bölgeyi 
etkiliyor. Devlet harekete geçmiş”. Parti Önderliği, “şimdiye 
kadar anlama sorun oldu” diyor. Yeni strateji için de öyle. Eğer 
PJA olarak iyi örgütlenemezsek, bir yandan Humeyni, bir yandan 
Mesut Yılmaz, bir yandan Beşar Esat alıp götürür. Çünkü PKK 
stratejisi bölgeyi etkiliyor. Toplumu değişime zorluyor. Herkesi 
arayışa sokuyor. Madem ki,  21. yy kadın ekseninde gelişiyor, 
bunu sadece biz söylemiyoruz. Bush, Almanya hepsinden daha 
çok belirtiyor. Elimizde o kadar potansiyel var. Hiçbir hareket 
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bizim kadar güçlü değil. Tüm eksikliğine rağmen, binlerce 
eğitilmiş kadromuz var. Bu yüzden ciddi ele almamız gerekir. 
Eğer bu boyutta doğru ele alıp, mevzilendiremezsek elimizden 
gider. Doğu için bu aciliyeti görelim. Doğu için ne lazım? Dergi, 
Dernek, illegal komite mi gerekli, hemen el atalım. Sadece halk 
hareketiyle sınırlı tutmayalım. PJA karargahı olarak Doğu’da 
çalışma yapamazsak kimseyi de eleştiremeyiz. Her dört parça için 
Parti  Önderliği herşeyi somut olarak ortaya koymuştur. Bunun 
için ...... arkadaşın yaklaşımını ben de eleştiriyorum. Tek tek 
harekete geçeceğiz. Sorun kariyerizm değil. PJA yönetiminin bir 
abartması da burada var. Örgütsel gündemde arkadaşlarımız çok 
eleştirdi. Örgüte gelemiyor, ama işine gelirse örgüt üstüdür. Sorun 
istifa değil. Örgüt işleyişine, çalışmasına, kararına yokum, ama 
işine gelirse de en üst düzeyde merkezim diyor. Parti Önderliği, 
“ne merkez olmaktan vazgeçiyor, ne de merkeze geliyor” diyor. 
Bu bizde de var, kendimizi ciddi ele almamız gerekir. Egemen 
yaklaşım sadece PKK’de yok. Dışardan da bir kıskaçtayız. 
Türkiye’de en temel sorunumuz, şimdi kadın içindeki 
örgütsüzlüktür. Yaşanan sorunlar hep oradan çıkıyor. Bu konuda 
artık ciddi bir örgütleme yapmalıyız.  Doğru karar alıp doğru 
hareket edersek, en büyük siyasi çalışmayı yürütmüş oluruz. 
Boşuna yeni strateji kadınla başarıya ulaşacak denilmiyor. Bunun 
ağırlığını bilelim. Buna göre de çalışmalarımızı dengeli 
yürütelim. 

 Tüm arkadaşlar asker olmak istiyor.  Bir arkadaş belirtti ama 
öyle değil. Son iki yıldır, zorla askeri birliklerde tutuyoruz, kimse 
bizi ve kendisini kandırmasın. Eğer Kandil’de savaş 
yaşanmasaydı, çok ciddi bir pasifizm vardı. O savaş bizim için 
ilaç oldu. Ciddi boyutlaryda sağ liberalizm yaşanıyordu. Bir uçtan 
bir uca gitmeyelim. Dönem görevlerimizi iyi bilelim.  

 
 
HALK SAVUNMA BİRLİKLERİNDE KADIN 

ÇALIŞMALARIMIZ 
 
-ASKERİ çalışmaların değerlendirilmesine geçiyoruz. Son 

günlerde bir konferans yapıldı. Resmi olarak iki gün önce bitti. 
Kamuoyuna da açıklanır. İlk defadır 15 yıldan sonra, ordumuz 
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askeri güçlerinin konferansını yaptı. Yeni strateji temelinde 
savunma güçleri kendini nasıl örgütleyecek? Eğitim, örgütlenme, 
mevzilendirme ...vb. üzerinde konferans 15 günden fazla tartıştı. 
Kapsamlı geçti. Behdinan gibi bazı alanların delegeleri yetişmedi. 
Tartışmalar gelişti. Sonuçları elimize ulaşır. Konferansa yönelik 
cihazdan tartışmalarımız olacaktır. Bunun için orduya ilişkin 
sorunlar, ordu konferansında tartışıldı. 

 Örgütsel ve siyasal çalışma gündemlerini kapsamlı tartıştık. 
Onlar ayrıydı. PJA olarak, siyasi çalışmalarımızın 
değerlendirilmesini, halk hareketi konferansının sınırlı kalmasını 
yeterli görmedik. Dış alanlarda çalışmalarımız var. Önümüzdeki 
süreç için, ayrıca öyle bir tartışmayı gerekli gördük. Konferans 
bileşimimizin hepsi ordudan gelmektedir. Hepimiz alanlarımızda 
yaşadığımız sorunları tartışsak, 1-2 gün değil, 20 gün yetmez. 
Tabi yönetim düzeyinde, kadın boyutunda konferansı ilgilendiren 
şeyler varsa, bu konuda arkadaşlar kararlara ulaşmak istiyorsa, 
tartışabiliriz.  

En örgütlü gücümüz ordudur. 15 yıldan fazla geçmişi var. Yeni 
strateji temelinde mevzilendirmesini de yapmıştır. Burada ele 
alacağımız çok özgün bir şey yok. Ama kadın boyutunda anlayış, 
yöntem, yaklaşım düzeyinde  tartışacağımız şeyler var tabii ki. 
Gücümüzün çoğu orduda yer alıyor. Bu yüzden bileşimin 
sorunlarını, bu çerçevede tartışabiliriz. Askeri karargahın raporu 
da okundu. Bu temelde söz hakkı veriyoruz.  

 
-KAÇ GÜNDÜR konferans devam ediyor. Tüm çalışmalar 

değerlendiriliyor. Eleştiri ve özeleştiri de yakalanan bir düzey var. 
Arkadaşta belirtti. Kısa bir süredir, bu çalışmalarda bizde yer 
alıyoruz. Uzun süredir yer almamıza rağmen, yeni strateji 
sürecinde yer almamız yenidir. Önemli bulduğum bazı noktaları 
dile getirmek istiyorum. Diğer çalışmalar için, eleştiri-özeleştiri 
kadın için ne kadar gerekliyse, ordu çalışmalarının 
değerlendirilmesine de bu yaklaşımla başlamalıyız. Yaşadığımız 
sorunlar ancak böyle bir yaklaşımla halledilir. Eğer sorun izahsa, 
yıllardır yaşadığımız bir çok sorunun izahı yapılmıştır. Ancak 
sadece bunu esas almakla, sorunlarımızın kaynağına ulaşamayız. 
Çoğunlukla eleştirisel, özeleştirisel yaklaşmak istiyorum. Rapor, 
çalışmanın önemine göre genel kalmış. Somutluk yok. Geniş ele 
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alınmış, ama teknik düzeyde kalmış. Haftanin, Behdinan tarafları 
değerlendirilmiş ama izah yapılmış. Uzaklık, raporların 
ulaşılmamış olması gibi nedenler belirtiliyor. Acele yazılmış 
olabilir. Bir ay önce, güç konferans üzerinde yoğunlaştırılıyor. 
Bunu bilelim. Bu noktada raporda bazı şeylerin net konulmasını 
istiyorduk. Anlayış düzeyinde, bazı alanlar bir döneme kadar ele 
alınmış, ama bir dönemden sonra değerlendirilmemiş. Bu konu 
raporda eksiktir. Bilanço noktası, tekniki olabilir ama yetersizdir. 
Örgütsel anlamda çalışmaların sistemleştirilmesi dün 
değerlendirildi. Fakat çalışmalar yürütülürken, bir düzey 
kazanması, her anlamda sistemleştirildiği anlamına gelmez. 
Askeri çalışmalarda da tam bir sistem oturtulmamıştır. Bu 
görülüyor. Sadece teknik boyutta değil, örgütsel işleyişte de  bir 
sistem oturtulmamıştır. Tartışma, kadro oluşturma, perspektif 
sunma, sürece göre yürütmede eksiklikler var. Bu noktalarda yeni 
stratejiye göre gücümüz, üzerinde yürüyeceği bir sisteme 
ulaşmamıştır. 3. Kongrenin aktarımı, askeri güçlerimiz için çok 
önemliydi. Gücümüzün çoğu, askeri örgütlemede yer alıyor. 3. 
Kongre bana göre dar aktarılmıştır. Tek yanlı kalmıştır. Çıkan 
sorunlar çerçevesinde aktarılmıştır. Halbuki, 3. Kongre çizgisi, 
yeniden yapılandırma çizgisidir. Önümüzdeki dönemin 
kadrolarını oluşturma anlamında bile, bu nokta yeterince 
aktarılmamıştır. Kadın içinde yaşanan tasfiyecilik çok önemliydi. 
Aktarılması gerekiyordu ama sadece bununla sınırlı 
kalınmamalıydı. Diğer noktalar yetersiz bırakılmış. Bu yüzden, 
askeri gücümüzün konumu, yeniden yapılandırmayı gerekli 
kılmaktadır. Belki çok ciddi örgütsel sorunlar yok, ama strateji 
temelinde, yeni yapılanmanın oturtulduğu anlamına da gelmez. 
Aktarım yapıldı, ama yeni şekillenme istenilen düzeyde 
oturtulmadı. Fakat bunu söylerken, kazanılan düzeyi inkar ettiğim 
anlamına da gelmemektedir. Yönetim olarak ne kadar taşırdık, 
yapıyı ne kadar hazırladık, bu konularda özeleştiri vermemiz 
önemlidir. Hepimiz yapının içinden geldik. Yapı yönetimi 
eleştiriyor. Bizde burada yapıyı eleştiriyoruz. Bu şekilde, sorun 
çözüme  ulaşmıyor. Bunun için, öncülük anlamında istenilen rol 
oynanılmamıştır. Askeri çalışmaları tümden değerlendirmiyorum. 
Sadece bulunduğum alanı kısaca açacağım.  
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Yönetim olarak, 3. Kongreden sonra, kadın çizgisini yeniden 
yapılanma anlamında netleştirmedik, oturtmadık. Kongrede 
netleştirilmişti. Ama taşırma sürecinde, yapı içinde 
netleştirilmedi. Belki ordu konferansının sorunudur, ama yönetim 
olarak burada da ele almalıyız. Yürütülen yeni mevcut sistem 
içinde, tabi olma durumu var. Yeni sistem oluşturulmadı, varolan 
sisteme tabi olundu. Aktif rol oynanılmadı. Ordu konferansında 
inanıyorum bu sistem çok ele alındı. Ordu nedenle öncü 
düzeyinde ciddi adımlar atılmadı, bir gelişim yaratılmadı. Bizim 
için önemli olan budur, diyorum. Önderliğin bize yüklediği bir 
görev de budur. En azından, içinde bulunduğumuz alan için, öyle 
öncülük yapma, geliştirme yerine, mevcut sisteme tabi olma 
durumu var. Bu da kendisiyle birlikte, yönetim tarzımızda 
idareciliği getiriyor. Koşuşturuyoruz ama sonuç alma yok. Çok 
yoğunuz, hiçbirimiz bir gün boş kalmamışız, ama bu yoğunluk 
içinde hedefleri tespit etme, adım atma yerine, neresi boş oraya 
koşup doldurma yaklaşımı var. Raporda da sağ liberal tarz 
belirtilmiş. Önemli bir tespittir. Bende katılıyorum. Gerçekten 
genel çalışmalara katılımda, belirleyici bir rol oynayabilmeliyiz. 
Bu konuda bütün eksiklikler, genel çalışmalarda yapılmış 
diyemeyiz. Ama 3. Kongreden sonra, üzerimize düşen bir görev 
de, genel içinde rol oynamaktır. Yaşanan tekrarlara, tıkanmaya 
genel güç için diyorum, kadın gücü için değil, ne kadar cevap 
olduk. Tartışmalı bir noktadır. Bir noktayı daha belirtmek 
istiyorum. Belki bu alanda yaşandı ama genel yaşanan bir 
yaklaşımdır. İç eyaletlere gitmek üzere toparlayıp, 
örgütlendirdiğimiz güç, belki çok değildi ama örgütleme 
mantığımızı, düzenlemeyi mevzilenmeyle bağlantılandırmak 
istediler. Şimdiye kadar bu güçte sorunlar çözülmedi. Bir-iki 
bölüktür belki, ama bu yaklaşımımızı getirip, bahardaki 
düzenlememize bağlıyorlar. Bahar düzenlememiz neydi? 
Gerekçelerimiz bir yere kadar yerindeydi, ama bir yerden sonra 
özeleştirimizi vermek zorundayız. Tarzımız, yapıyı fazla 
tanımama, sorunlara fazla çözüm gücü olmamaydı. Tamam, bazı 
şahsiyetlerin sorunları var, bu ayrı bir nokta, ama hepsini buna 
bağlayamayız. Tayin-terfide, ordu mevzilendirmemizde, sonuna 
kadar yüzeysel bir yaklaşımımız var. Bundan sonra bu nokta 
üzerinde iyi durmalıyız. Bu yaklaşımdan dolayı, yapı 
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doyurulmuyor. Anlayış düzeyinde bunu belirtmek istiyorum. 
Tayin-terfide yüzeysel, geçiştirmeci bir yaklaşımımız var. Özgün 
eğitim sorununu konferansta ele almamız gerekiyor. Haftada iki 
gündür, ama nasıl yürütülüyor? Bu dört ayda, PJA askeri 
karargahından 3-4 program geldi. Ama en çok iki ders gördük. 
Her programda 6-7 derstir. Askeri gücümüzde, 2 gün eğitim 
görüp, yapımızı doyuruyoruz dersek çok yanılgılı olur. Bunun 
için tüm beklentiler karargaha dönük oluyor. “Karargah bize 
kadro göndersin” deniliyor. Gerçektende bu ihtiyaç var. Karar 
tasarısında da belirtebiliriz. Öneri olarakta geliştirebiliriz. En 
azından karargah bünyesinde, ihtiyaçlara cevap verecek 
yoğunlaşma gurupları oluşturulmalı. Yoğunlaşma guruplarımız 
var. Ama bunda da sorunlarımız var. Sorunlu kişilikler toplanmış. 
Ne öncü olabiliyor, ne de komutan. Varolan küçük imkanlar da 
doğru değerlendirilmiyor. İhtiyaçlara cevap olacak yoğunlaşma 
gurupları var ama nitelik olarak geliştirilmeli ve yeni bir 
örgütlemeden geçirilmelidir. Bir noktayı daha belirtmek 
istiyorum. Yönetim tarzımızda ortaya çıkıyor. Temel sorunlar 
üzerine yoğunlaşmaktan daha çok, tali konular üzerine 
yoğunlaşma, tali sorunlarda boğulmuşuz. Her alanda çıkan 
sorunlarımızla uğraşmak zorundayız. Ya hepsini hal edeceğiz, ya 
da pes edeceğiz. İçine giriyoruz. Ne çıkıyor? Ya şikayet ediyoruz, 
ya da pes ediyoruz yine. Çok düşündüm. Acaba kalkıp eleştireyim 
mi, eleştirmiyeyim mi? Askeri güçte de bu var. Bu sorunlara 
stratejik bir çözüm geliştirmezsek, ya pes ederiz, ya da şikayetçi 
yaklaşırız. Gerçektende öyle. Öyle bir düzeye ulaşmış ki, 
yapamıyoruz artık. Bunun içinde bu ikisi çözüm olamaz. 
Dolayısıyla yapının önüne yeni örgütlenmeyi koymalıyız. Niye 
bunu somut koymak istiyorum? Askeri güçte, eskiden yılda en 
azında 3-4 ay eylemlere gidiyorduk, operasyon vardı, pratik 
çalışmalar vardı. Ama şimdi bu yok. Bunlar şimdi sorun oluyor. 
Her askeri gücümüzün bulunduğu yer, bir kamptır şimdi. Eğer 
ideoloji, yaşam, ilişki düzeyinde bunu doyuramazsak, günlük 
yaklaşırsak, ki yaklaşımımız budur, beraberinde çok sorun 
getirecektir. Daha önce pratikten dolayı, eğitim kışın veriliyordu. 
Ama şimdi 24 saat eğitimdir. Eğitim sistemine karşı, sonuna 
kadar klasik yaklaşımlar var. Askeri karargahtan bizim için 
hazırlanan programlarda, temel  dersler var ama sosyal etkinlik, 
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yani Akademiye paralel olarak birliklerimizde bu yönlü 
kendilerini geliştirmezse, sonuç alınmaz. Binlerce arkadaş, ama 
akademi 100 kişi alıyor. Buna paralel olarak, eğer biz kadın 
gücünde kadro oluşturmazsak, sadece akademi cevap olamaz. 
Gelen güç ancak 2-3 arkadaş olabilir. O da kendini ayakta tutar 
mı, tutmaz mı, belli değil. Bunun içinde diyorum ki, askeri kadın 
gücü için akademiye paralel olarak eğitim programlarında bir 
zenginlik olmalıdır. Bu noktada bir zenginlik yok. Daha önce 
mahkum ettik. Tarzımızda ortaya çıktı. Kadın bağımsız bir 
iradeye kavuşturulmadı, eski yönetim tarzımızda. Fakat şimdi de 
bu tehlike var. Eğer şimdi yeni tarzda bir güçlenmeyi 
sağlayamazsak, yapı da yanlış bir anlaşılmaya neden olacak. Bu 
genel bir sorun olduğu için belirtiyorum, yapıda böyle bir eğilim 
gelişiyor. Adeta ‘iradesiz bırakıldım, iradem geliştirilmedi, şimdi 
iradeye sahip olmak istiyorum’ derken, kimseyi dikkate almama, 
kendine göre hareket etme gelişiyor. Eğer bir hakimiyetimiz 
olmasa, ordu bozanlıktır bu. Diğer bir adla söylersek, kendi 
başına hareket etmektir. Eğer önünü almazsak kimseyi takmıyor. 
Genel olarak söylemiyorum, ama böyle bir eğilim var. Önü 
alınmazsa anarşizme kadar gider. Örgütü tanıma noktasını 
özellikle oturtmamız gerekiyor. Bu noktalarda eğitim 
programlarımız çok güçlü olmalıdır. Yaşanan zorlanma, 
gelişmeyi engelliyor. Bir süre bu çalışmaları tali plana ittik. Yeni 
sürecin bizden istediği çalışmalar tabii ki temel olmalı, ama bir 
süre biz bu çalışmaları tali planda bıraktık. Gücümüzün niteliği 
zayıftır. Sadece bir bölük değil, 200-300 arkadaş var, o alanda. 
Çelişkileriyle kendini geliştirecek bir potansiyel yerine, 
potansiyeliyle muhalefet olan bir kesim. Eskilerin sorunları var. 
Yenileri kimseyi takmıyor. Düzenlememizde bunlar gözden 
geçirilmeli. Sadece yönetimi zorluyor demiyorum. Döneme 
ulaşmamızı engelliyor. Monotonluk gelişiyor. Temel sorun, 
yönetim olarak bir yerden beklemeden, kendimizi 
güçlendirmemizdir ama örgütlendirmede hatalar olduğunu 
düşünüyorum. Bu noktalarda düzeltilmeli. Bir noktayı daha 
belirtmek istiyorum. Raporda da yazılmış, dikkatimi çekti. 
Erkeğin adeta kadını yedek güç görme, yardımcı güç görme 
yaklaşımı var. Bu noktada, en azından bulunduğum alanda 
kendim içinde söylüyorum, bunu bertaraf edecek, alternatif 



PJA III .KONFERANS TARTIŞMALARI 
 

 
 

367 
 

olacak güçlü bir girişimimiz olmadı. Ne yapıyoruz? Ya farlı 
yönelimlerin gelişmesi için cılızca eleştiririz, ya da sessiz kalırız. 
Alternatif, eskisi gibi kavgacı yaklaşım değil, bu mahkum edildi. 
Doğru değildir. Kadının kazandığı düzeyde bunu aşmıştır. Ama 
savaşımında da çözüm olma, alternatif koyma yok. Bu noktada 
pasiflik var. Radikal rolümüzü oynamıyoruz. Pasif savunma 
konumuna geçmişiz. Sadece yönetim içinde değil, genel yapıda 
da bu görülüyor. Bu da bırakıyor ki, kadın gücü sürekli yedek 
olarak görülsün. Bundan sonra, bu noktada daha radikal, alternatif 
olan bir tarz zorunludur, diyorum. Bir süredir tartışmalar 
geliştiriliyor. Ortaya çıkan sonuç budur, diyorum.  

Tartışmalarda belli bir düzey kazanılmış. Özellikle şu an 
yapılan konferans, her çalışma sahası açısından, büyük bir güç 
olacağına inanıyorum. Artık, tarzda bir eylem gücüne dönüşeceği 
kesindir. Yaşamda bir eylem tarzı oturtulmadığı, fakat bu süreçte 
bir pratikleşmenin yaşanacağını belirtmek mümkün. Yeni strateji 
temelinde, ideolojinin yaşamda güç olması, eyleme 
dönüşebilmesi bizim temel görevimizdir. Bu olmasa, bu kadar 
tahlil ve eleştirileri pratiklere  sığdıramayacağımız bir kesinliktir. 
Bizler artık tarzımızla, yaşamda bir eylem düzeyine kavuşmalıyız. 
Bir süre zorlandık, ama bu tarzımızla da daha fazla 
yürüyemeyeceğimizi ve bu temelde, yenilenmeyi esas almamız 
gerektiğini tam olarak kavramak durumundayız.  

 
-TARTIŞMALAR kaç gündür sürüyor. Arkadaşlar bu gündemi 

tartışsaydı daha iyi olurdu, divan da dile getirdi, konferans 
yapıldı, bir çok konu üzerinde durulmuş ve anlayışların mahkum 
edildiğine inanıyorum, çok derinlikli ele almayacağım. 
Sorunlarımızın olduğunu söylemek gerekir, belki ordu 
konferansında, genelde yaşanan sorun ordulaşmaya yaklaşımımız, 
ordunun profesyonelleşmeye olan yaklaşımı ve anlayışlarımız 
nedir? Bir çok sorunu, şu an burada çok derinlikli tartışamayız. 
Bizim bakış açımızı tehlikeli görüyorum. HPG içinde, kadının ve 
PJA’nın 3. Kongresinin önemi konuldu. Parti Önderliği de, kadın 
ordulaşmasının önemini ve gerekliğini ortaya koymuş,  bizim 
bunun farkında olmadığımıza inanmıyorum. Bireysel görüşüm; 
merkezileşme sorunlarımızı tartıştığımızda, arkadaşların belirttiği 
bir husus vardı. Önderlik diyor, “yönetim niye yönetim olmadı”,  
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yeni dönem militanının özü yurtseverliktir. O da sorumluluk 
anlamına geliyor. Eğer bu yerine getirilmezse ciddi bir katılımda 
olmaz. Önderlik, “kadın partisi gerçek PKK’dir” diyor. Bana 
göre HPG içinde kadın ordulaşması, gerçek bir askeri güçtür, bir 
ölçüdür. Fakat rolü ne kadar anlaşılıyor, rolümüz nedir? Birçok 
anlayışı mahkum ediyoruz. En fazla kadın partisi olarak, ordu 
bünyesinde feodalizme karşı mücadelemiz gelişiyor. En fazla 
ordu zemininde feodalizm kendini yaratıyor. Fakat yoğunlaşma 
şeklimiz yanlış. Halk hareketi çalışmasında da açıldı. Parti 
Önderliğinin esaretinden sonra yönetimin, komuta kademesinin 
oynayacağı rol, on kat daha artmıştır. Kongrelerde tartışırken de, 
en fazla bu noktayı dile getiriyoruz. Fakat yine tekrarı yaşıyoruz. 
Tersine ordu faaliyetlerini değerlendirdiğimizde, benim görüşüme 
göre, katılımımız eskiden daha güçlüydü. Bunun sebebini açmak 
istiyorum.  

Arkadaşlar değerlendirdi. YAJK kurulduğunda, yönetim farklı 
bir faaliyet geliştirmenin ihtiyacını duymadı. Aynı noktada kadın 
ordulaşmasında, şimdiye kadar anlayamadığımız bir nokta var. 
Neden askeri güç içinde yer alıyoruz, kadın ordulaşması ne 
anlama geliyor? Birçok arkadaşımızda şu anlayış var. Kendimle 
bir dönem bunu yaşadığımdan dolayı dile getirmek istiyorum. 
Strateji değişti, siyasal mücadele esas alınıyor. 2 Ağustos 
talimatıyla kuzeyden çekilen güçler, güneyde kaldığı yerde 
politize oluyorlar. Sosyal, siyasal faaliyetlerde yerlerini alırlar. Bu 
dönemde erkek yapısında çelişkiler açık yaşandı. Bayan yapısı 
olarak biz bunu gizli yaşadık. Açık tartışmadık. Sonuçta 
Önderliğin dile getirdiği şeylere çok bağlıydık, ama yaşadığımız 
psikolojiyi açık dile getirmedik. Diğer platformlarda tartışılmış 
olabilir, bilemiyorum. Bunun sancıları son süreçte kadında açık 
ortaya çıktı. Bu yanılgıyı kırmamız gerekir. Partinin, ordu 
faaliyetlerini 2. Planda, tali planda bıraktığına inanmıyorum. 
Çünkü bu noktada bireyler düzeyinde yaşanan gafleti 
genelleştirirsek çok hatalı olur. Bu mücadele devam edecektir. 
Parti siyasi olarak muhatap alınırsa bile, bu sürecektir. ..... 
arkadaşta ilk oturumda son gelişmeleri aktardı. İçte ve dışta, hala 
ciddi yönelimlerle karşı karşıyayız. Yeni stratejide ve ordu içinde 
bayan arkadaşlar olarak, en başta kendim için söylüyorum, 
kadının rolünü iyi anlamalıyız. Askeri güç içinde bayan yapımız, 
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kendisini geçici görüyor. Herkes için belirtilmese de, böyle bir 
durum var. Dikkatimi çok çeken bir durum bu. Behdinan’da bunu 
gördüm. Eğer katılımda zayıflık varsa, eleştiride radikal, pratikte 
oportünist ise, sorunların çözümünde kendilerini sorumlu 
görmüyorlarsa, bu o anlama gelmektedir. Bu kuruma zaten sahip 
çıkmıyor. Arkadaşlar bunu dile getiriyor. Kadın doğası savaşa 
uzaktır, deniliyor. Bazı şiirler okunuyor, PKK 15 yıl silahlı 
mücadeleyi neden yürüttü, sanki anlaşılmıyor. Arkadaşlar 3. 
Kongre sürecinde “yeni bazı tezler çıkardı. Kadının özü savaşa 
uzaktır, sevgiye de yakındır.” Doğru ama kendimizi 
kandırmayalım. Bir düşman gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Genel 
anlamda böyle. Feodalizmle karşı karşıyayız. Eğer bu noktada 
sonuç alan bir mücadele varsa, o da askeri faaliyetlerdir. Kadın 
yapısı, orada somut sınavdan geçmektedir. Bu noktada farklı 
yaklaşımları esas alıp, anlamıyoruz dersek, bu kendini 
kandırmakdır. Bu da şu anlama geliyor. Manevi değerlerden bir 
uzaklık yaşanıyor. Sebebi kendini kandırmadır. Kendimi çok 
dışında görmüyorum. Fakat şu kanaatteyim, kadro ve yönetim 
düzeyinde bu çerçevede gelişen yoğunlaşma, sınırlı ve yüzeysel 
kalmıştır, genelleşmemiştir. 7. Kongreden, 3. Kongreye kadar 
belirsiz, beklentili bir süreç yaşandı. Yönetiminin duruşunda, 
katılımında, ısrar, ya da azim yoktu. Gare’de yönetim boyutunda 
bunu net belirtebilirim. O sancılı süreç, bizde bir şok yarattı. Ve 
sorumlu bir yaklaşım isteniliyordu. Genel çalışmalar içinde yapı 
bir savrulmayı yaşıyordu. Strateji değişmişti. Yaşanan durumlar, 
yönetimin rolünü oynamadığını gösteriyordu. Bizim de 7. 
Kongreden beklentilerimiz vardı. Önemli kararların alınmasıyla, 
siyasi sürece geçilecek, kadında bunda yerini alacaktır. Önderlik 
bunu söylüyordu. Kadın gücünün sorunları burada çözülmeyince, 
düşündüğümüz şuydu. “Bu, ordudaki kadın yönetimi için ucuz bir 
çözümdür, kabul edilemez”. Duygusal, tepkisel yaklaşımlardı. 
Kopma talimatını bekliyorduk, dile getirdiğim yaşadığımız 
yanılgıları en başta kendim yaşadım. Çalışmalar günlük 
yürütülüyordu. Sancılı bir süreç yaşanıyor. Arkadaşlar kongre 
sürecinde tartışıyor, bir netleşme sağlanır. Bunun için bu süreç, 
yapı ve yönetim düzeyinde beklentili geçti. Kendisiyle beraber 
bazı önyargı ve tepkileri de geliştirdi. Bir inançsızlıkta gelişti. 3. 
Kongreden sonra, eğer çizgi yaşamsallaşmamışsa, bu ordu 
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faaliyetleri içinde geçerlidir. Hepimiz “işte arkadaşlar gelsin, 
açıklama yapılsın” şeklinde, bir netleşme sürecinin 
beklentisindeydik. O dönemde Parti 2. Meclis toplantısı da 
yapıldı. Birçok şey netleşti, ama sonuç olarak ortaya çıkan o 
kadar farklı şeyler vardı ki, bu da ayrı bir şok geliştirdi. Yapımız 
kendini eziklik ve yenilgi psikolojisinden kurtaramadığı için, 
süreç daha da ağır yaşanıyordu. Hatta yönetim düzeyinde şu 
durumda yaşandı. Çalışmaları biraz yürütelim, bakalım sonuç ne 
olacak? Göreve gelen yeni yönetime karşıydı bu. Bekle gör, 
politikası yani. Sanki bu çalışma, bu yapının ve yönetimin 
değilmiş gibi. Kongre aktarımında ordulaşma ve partileşme 
yönünde alınan kararlar ve genel aktarıma karşı tartışmalarda ve 
eğitimlerde farklı düşünceler ortaya çıktı. Özümseme, 
kabullenme, çok güçlü düzeyde değildir. Birçok kişi hala 
çelişkilerini gizli yaşıyor, çelişkilerini dondurmuşlar. Bazı 
kişilerde sürece bağlı olarak, çelişkilerini netleştirmek istiyor. Bir 
bütünen yapıda bir netleşme yok. Tabi bunu sadece böyle izah 
edemeyiz, yönetim çalışmalarıyla da bağlantılıdır. Behdinan 
sahasında bu çalışma, en çok Gare’de yoğunlaştırılmıştı. Yapılan 
çalışmalar üstün bir başarı düzeyinde değildi. 3. Kongre ve 2. 
Meclis toplantısından sonra, verilen perspektifler ışığında az çok 
yönetimimiz kendi içinde tartıştı. Bir bütünen sorumsuz bir 
yaklaşım göstermedi. Ama temel sorun bunu derinleştirmedi. Dar 
yönetimin yaşadığı yoğunlaşmayı, alt yönetim tarafından yapıya 
aktarılması, hareketin yaşadığı tehlikeleri görüp, sorumlu bir 
yaklaşım göstermesi zayıf kaldı. Daha çok üste havale etme 
yaşandı. Erkek yapısında da, kadın yapısında da yaşanan, 
sorunlara çözüm olmak yerine, daha çok sorunlar havale 
ediliyordu. Tüm alanlarda olduğu gibi, o alanda da bu durum 
yaşandı. Daha çok, “kapsamlı bir yoğunlaşma isteniliyor. 
Zorlanmalar yaşanıldı, eğitime ihtiyacımız var”, denilerek bu 
alanlara gelme dayatıldı. Gösterilen sorumlu yaklaşım, saha 
geneline yansımadı. Bu noktada özeleştirimi vermek gerekirse, 
Metina, Haftanin gibi, Gare dışındaki alanlarla fazla ilişkimiz 
olmadı. Tartışma, perspektif sunma, güç vermede zayıf kaldık. 
Sebeplerini dile getirdim. Saha içindeki tüm çalışmalarda, 
yalnızlık psikolojisini uzun süre yaşadım. Bir eleştiri konusudur 
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tabii ki. Daha çok, bulunduğum alanda güçlü bir zemin geliştirip, 
sonra diğer alanlara el atalım mantığı hakimdi.  

Kadın yapısının askeri şekillenmesiyle yeni şekillenme arasında 
yaşadığı bocalama yine tümden ilişkilerde, ölçülerde siyasal bir 
olgunluğa ulaşma durumu tümden aşılabilmiş değil. Eğer parti 
olarak 7. Kongrede bir arındırmayı yaşadıysak ta bazı kişilerin 
durumunda, ideolojik bir olgunluk kazanılmamıştır. PKK’yi, 
kadın partisini yaşamıyorlar. Halk hareketinde de böyledir, diğer 
alanlarda da böyledir. Partiye meydan okur bir durumdalar. Nasıl 
bir arındırmaya tabii tutulabilirler? Bu konuda bende çelişki 
yaşıyorum. Alışkanlıklar arasında boğulmuşlar. Özgürlük onlar 
için bir şey değil. Kendi alanımızda bazı kişiliklere açık söyledik. 
Bazı boş köyler var. Oraya sizi yerleştirelim diye. İnsanın 
vücudundaki bir  hastalık her yanına ağrı verir. Şikayetçi 
olduğumuz bir şey değil ama içimizdeki bazı kişiler artık iflah 
olmuyor. Belki kadın gücünün üçte birini oluşturuyorlar. Ama 
ben şu kanaate ulaşmışım. Bunların sorunları eğitim değildir. 
Değer verme, moral verme sorunu da değil. Laçkalaşmış 
kişiliklerdir. Eski arkadaşların durumu var. İlk dönemde anladık. 
Savaş durdurulduğunda kendilerini işlevsiz hissettiler. “İdeolojik 
anlamda bir zorlanmayı yaşıyoruz,” diyorlardı. “Bizim için eğitim 
devreleri açılsın, değişelim” diyorlardı. Bazı ark. 6-7 yıldır parti 
içindeler  hala okuma-yazma öğrenmemişler, iki günde öğret 
diyorlar. Eğer şimdi bir çözüm geliştirilmiş görünüyorsa da 
bunlar aldığımız geçici tedbirlerdir. İdare ediyoruz. Çoğu ‘90-’91 
katılımıdır. Çalışmaların merkezine de alındılar. İlgilenmede 
yapıldı. Ama istekleri çok farklı. Böyle bir sancı yaşanıyor. 
Oradaki faaliyetler ikinci derece olarak görüldü. Diğer alanlarda 
da yaşanan bazı sorunlar var. Ortak çalışma zemini için bir şey 
belirtmek istiyorum. 7. Kongreden sonra dikkatimi çeken bir 
şeydir. Daha önce böyle zeminlerde bazı şeyler karşısında hemen 
tepki reflekslerimizi gösteriyorduk. 

 Kadın özgürlük hareketinin liberalizme kaydığı söyleniyor. 
Erkek tepkisinin gelişmesine fırsat vermiyor. Siyasal gündem 
değerlendirmesinde globalleşen dünya denildi. PKK’de de 
“globalleşen erkek” egemen gerçekliği gelişmiş. Birlikte çalıştığı 
daha alt yönetimin tepkisinin gelişmesine fırsat vermiyor. 
Liberalize ederek denetime alıyor.  Ortada sorun yok, sorun 
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çıkarıp kendiside çözüm geliştiriyor. En büyük görevimiz sistem 
içinde sistemi değiştirmektir. Önderlik buna “Gandi tarzı” 
diyordu. Sistemi içten felç etme. Bu politik, sosyal, ideolojik 
düzey istiyor. PJA yönetimi olarak ortak çalışma zemininde amaç 
net olmazsa, kayma yaşanır. Bunu somut Haftanin pratiğinde 
gördük. O süreçten bu yana tüm yönetimlerimiz deneme tahtası 
oldu. İdeolojik, politik düzeyini, her şeyini deniyor. Bunun için 
şöyle bir gerçeklik ortaya çıkıyor. Seni çelişkisiz bu çalışmalara 
katmak istiyor. İdeolojik yaklaşımında bir değişiklik yok ama 
yöntemleri çok değiştirmiş. Ordu içinde yönetimlerimiz pratik 
politikada çok güçlü olmalılar. Bunu yaparken de siyasetin 
ahlakını bilmelidirler. Bazı alanlarımızda bunun tehlikesini 
gördük. Erkek mantığıyla yaklaşıyorlar. Erkekte ona ne kadar 
güçlenip politikleştiğini söylüyor. Eskiden çok apolitiktiniz, 
diyor. Pasif savunma konumuna sokuyor. Bu yüzden daha fazla 
diyalog, tartışma, genel çalışmalara aktif katılım, sorumlu 
yaklaşım ve hakimiyet gerekiyor. Bu da kişinin programıyla 
bağlantılıdır. Bunu çok somut yaşadık. Kadın yönetimi 
programsız olursa, çalışmalarını günlük yürütmeye çalışırsa, 
inisiyatif elden gidiyor. Yönlendirilen durumuna düşüyor. Kişilik 
olgun olmadığı, ideolojik derinliği yakalayamadığı için, pratik 
politikada da güçlü olamıyor, ayrıntılı düşünemiyor, dogmatik 
yaklaştığı zaman da çabuk pes ediyor. Çok fazla yansıtmadık ama 
Behdinan’da yaşanılan istifa durumu da az değil. Erkek beni 
kullanmak istiyor, diyor. Çaba sarf edip iddialı olacağına, pes 
ediyor. Tartışmayı gurur meselesi yapıyor. Ürkek yaklaşımlar 
hala sürüyor, ortak çalışma zemininde  eğer temel hususlar 
sağlıklı oturtulmadığı için, erkeğin politikalarına alet olmayayım 
diye kendini uzaklaştırıyor. Kendini uzaklaştırdığın zaman zaten 
yedek güç oluyorsun.  

Ordu çalışmalarında PJA’nın misyonunu oynayabilmesi için, 
kadın potansiyelinin patlatılması gerekir. Zağros’ta yaşananlar da 
farklı değil. 7. Kongre’den, 3. Kongre’ye kadar ve 3. Kongre 
sonrası, parti içinde sağlanan netleşme askeri alanlara da 
yansımıştır. Öz savunma çizgisinde, yaşamda, partileşmede bir 
netleşme, anlama sağlanmıştır. Metina alanının raporunu 
arkadaşlar genel gördü. Her yerde toplantı yapıldı. Fazla 
yansıtılmamış. İnanıyorum ki konferansta çok tartışılmıştır. 
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Metina’daki en temel sorun yönetimin yönetim olmamasıdır. 
Oradaki kadın yönetimi kendini bazı şahsi alışkanlıklardan 
arındırmamıştır. Parti Önderliği de; “Kadın çalışması için 
fedakarlık gereklidir,” diyor. ....... arkadaş döneminde atılan 
temel aşılmamıştır. Kaba retçi, dogmatik bir yaklaşımla sınıf, cins 
savaşımı yürütülüyor gösteriliyor, ama özde çelişkiler çok basit 
bireysel sorunlardan kaynaklı gelişiyor. Bundan dolayı, şimdiye 
kadar da kadın yapısı bir yıpranmayı yaşıyor. Hangi yönetim 
oraya gitmişse, bir olgunluk gösteremedi. 3. Kongre’den sonra 
giden ...... arkadaş sürecinde bir toparlanma yaşandı. Arkadaşın 
en çok dile getirdiği nokta ise, eski ile yeni tarz arasındaki 
bocalamadır. Eski tarzda cins çelişkisini açık yaşıyorduk. Şimdi 
bu savaşımı nasıl yürüteceğiz? Ne açıktır, ne de gizli. 
Yoğunlaşma zayıftır. Savaşımın kuralları çok sivri yürütülüyor. 
Savaş kanunlarını kendilerine göre yürütüyorlar. Bulundukları 
koşulları fazla değerlendirmiyorlar. Hiçbir şey yaşanılmamış gibi 
değerlendirilemez. Oradaki erkek gerçekliği sonuna kadar 
hakaret, işlevsiz bırakma, iradesizleştirmedir. Bu durumlar çok 
tartışıldı. Kadın gücü orada yönetim olarak örgütsel bir duruş 
kazanmazsa, parçalılık kendini bu alanda dayatır. Oradan gelen 
arkadaşlar da değerlendirebilir.  

Kısaca Haftanin’i de değerlendirmek istiyorum. Haftanin 
yapısında yaşanan psikoloji kırılmamıştır. Bazı arkadaşlar PJA 
meclisi düzeyinde rollerini oynuyorlar, ama PJA meclisinden 
kimse gitmezse, bu örgütle yürüyemeyeceklerini dayatıyorlar. 
Psikolojik bir hastalık gibi bir şey. En güçlü arkadaş da gitse, 
arkadaşlar fazla tahammül etmiyor. Görevlendirmelerde de bir 
yanlışlık var. ......arkadaş oradaki sorunlara ne kadar cevap 
olabilir? İnanıyorum ki arkadaşlar ..... arkadaşın kapasitesini de 
biliyor. Yönetim çalışmalarını sürdürebilmesi için kadro ve 
oradaki yapı ne kadar destek oldu, bu da eleştiri konusudur. Eğer 
bu psikolojik durum aşılmazsa, o hastalık tüm alana yayılır. 
Öylesi bir durumda da PJA meclisinin her alanımızda yer alması 
gerekir. Tehlikeli bir durumdur. Haftanin yönetimi verilen 
perspektif ve desteğe rağmen parçalı, kendine göre çalışan bir 
yönetimdir. En çok da ....... arkadaşın şahsında ortaya çıktı. Çok 
dogmatik. İdeolojiyi ilke ediniyor ama pratik politika yok. Yapıya 
özümsetme yok. Çok gündeme girdi, itibarı kırıldı, yöneticilik 
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konumundan çıktı. Takım komutanları ........ arkadaş burada 
hazırdır, somut olarak iradesel bir birlik gösteremediler. 
Birbirlerinin sorunlarını, zayıflıklarını biliyorlar ama zayıflıkları 
derinleştirmekle meşgul oldular. Birbirlerinin eksiklikleri 
üzerinde tasarruf geliştirdiler. Son giden ark.’ın toplantıları oldu. 
Bazı kararlar alındı. ...... arkadaş için özeleştiri raporu yazma 
kararı çıktı. Arkadaş alanın durumunu biliyor. Yaşanılan pratik 
izah edilirken durumu neydi? Arkadaşa gelen temel eleştiri 
örgütleme, çetecilik, yönetimi üzerinde aşırı tasarrufçu yaklaşım, 
arkadaşları kendine çekme, yönetimiyle bir olamama, vb. Son 
dönemde bazı farklı iddialar da gelişti. Olgun bir duruşa sahip 
olmamış, sağlıklı yaklaşım gösterememiştir. Behdinan saha 
toplantısı yapıldı. Yeni örgütlenme gelişti. Her ne kadar ilk sürece 
bağlı olarak bir dağılma yaşanmış ve bazı etkileri devam ediyorsa 
da, yönetimin ortak bir tarza ulaşması lazım. Güçlü bir duruş için 
arkadaşın sorgulamaları var. Son örgütlemede bazı şeyler 
netleştirildi. Alanın koşullarına bağlı olarak bazı farklı sorunlar da 
yaşanıyor. Askeri yönetim olarak bir saha şeklinde 
örgütlendirilmiştir. Bağlantımız  Zilan’la vardı. Terfi etme, 
görevlendirme, gönderilen komuta arkadaş için bazı eksiklikler 
yaşandı. Bunlar tartışma yoluyla telafi edilir.  

Tümden örgütsel yaklaşımın kaybedildiği söylenemez. PJA 
çalışmalarıyla ilgili tartışmalar da yürütüldü. Çoğu zaman ilk 
süreçlerde diyalogsuzluk vardı. Yürütmede yer alan bir arkadaş 
olarak Kandil’deki sorunlarla da ilgilenme, kendini sorumlu 
görme yaşanmadı. Daha çok arkadaşlar görevlerinin başındadır, 
ilgileniyorlar yaklaşımı vardı. Herkesin işi belli diyorduk, ama 
sınırlı kalma da yaşandı.  

Kendi durumum için de, platform olduğunda arkadaşların 
kapsamlı eleştirileri olur. Platformdan önce şunu belirtebilirim; 
yaşanılan yoğunlaşmalar az değildi. Ciddi yanılgılar da yaşadık. 
Uzun süre beklentili ruh halini yaşadığımız için, bazı şeyleri kırıp, 
çözüm gücü olamadık. Diğer bölümlerle ilgili eksik bir şey varsa, 
sonra değerlendiririz. Bireysel durumuma ilişkin de, özeleştiri 
platformunda daha geniş ele alacağım.  

 
-ORDU konferansına sunulan rapor tümü olmasa da, belli bir 

bölümü okundu. Fakat rapor, bu konferansa yazılan bir rapor 
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değildi. Ordu konferansı için hazırlanmıştı, o anlamda eksik ve 
yetmez yanları olabilir. Fakat buradaki tartışmalarla bunlar 
tamamlanabilinir. Bu rapor zaten bu biçimiyle konferansta kabul 
edilmedi, tartışmalar da gelişti. Bu anlamda bir açıklama yapmak 
gerekiyor. 6. Kongre sürecinden sonraki durum 
değerlendirmesinde tasfiyeciliğin çok fazla ele alınmadığı, 
tasfiyeciliğin daha keskin ele alınması gerektiği, kadın 
hareketinde yaşanan tasfiyeciliğin orduya yansıması hangi 
boyutlarda olduğu, onun daha keskin mahkumiyeti yapılması 
gerektiği belirtildi. Bu anlamda hiçleştiren yaklaşımlar da gelişti, 
yönetim net değil. Bu raporu yazanlar net değil. Bu biçimde bize 
nasıl güven verecekler, nasıl aynı mevzide savaşacağız ya da bu 
raporu kabul etmek ihanettir, tarzında yaklaşımlar gelişti. 
Özellikle PJA gündem maddesi tartışılırken, sonuç olarak rapor 
kabul edildi. İçerik olarak ele alınan bölümler 6. Kongre sonrası, 
ki bölüm özellikle kadın hareketinde yaşanan tasfiyecilik bölümü 
noktasında vurguların daha güçlü yapılması gerektiği, bunun 
yetersiz kaldığı sonucuna ulaşıldı. Bu tür değişikliklerin 
yapılması gerektiği noktasında bir açıklama gerekliliğinde 
bulunduk.  

Behdinan’da konferans gerçekleşmişti. Haftanin, Zap, Zağros, 
Gare alanlarının raporları ulaşmıştı. Bunların da rapora yansıyan 
boyutu oldu, fakat genel bir konferans olduğu için ana hatlarıyla 
vurgulandı. Konferansın ilerleyen süreçlerinde Haftanin’de ortaya 
çıkan sorunlar oldu. Bu konuda da bilgi vermek gerekiyor. ..... 
arkadaş açıkladı. Konferans başlamadan önce, kadın 
çalışmalarında yer alan 50 yönetim üyesi arkadaşın katılımıyla 3 
günlük bir toplantı gerçekleşti. Bu toplantının ardından rapor 
yazıldı, bu konferansa sunuldu. Haftanin’in ulaşan raporunda çok 
özeleştirisel bir yaklaşım yoktu, yaklaşım daha çok geçmiş 
süreçle, özellikle 3. Kongre’den önceki yönetimle açıklama 
tarzındaydı. 3. Kongre’den sonra meclis düzeyinde bir arkadaş 
gitmediği, bunların yarattığı zorlanmaların yaşandığı tarzında, 
geçmişle açıklayan, varolan durumu çok fazla ele almayan bir 
rapordu, ki konferanstan önce bizim toplantımızda da Haftanin’in 
raporu eleştirildi. Yetersiz bulundu. Özeleştirisel yaklaşımın az 
olduğu vurgulandı. Konferans sürecinde ortaya çıkan sonuçlar 
oldu. Oradaki ....... arkadaşın görevi donduruldu. Bu konuda hem 
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telefon görüşmeleri, hem de yönetimde olan diğer arkadaşlarla 
tartışmalar oldu. Ardından bir rapor daha gelişti. Kararları ........ 
arkadaş belirtti. Ortaya çıkan durumlar oldu. Gerekçeler önceki 
süreçle açıklansa da, aslında varolan tepkisel yaklaşımlar, süreci 
kavramama, kongre çizgisinde netleşmeme, çetecilik, 
guruplaşma, dedikodu, birbirini kabul etmeme, yönetim içindeki 
parçalık, işbirlikçi yaklaşımlar gibi ortaya çıkan oldukça ağır 
sonuçlar vardı. Bu konuda tartışmalar yürütüldü. Yönetim 
düzeyindeki 5-6 arkadaş hakkında rapor yazması ve bir kapalı 
soruşturma kararı vardı. O anlamda rapora yansıyan boyutu 
yetersiz olmuştu, fakat ortaya çıkan basit sonuçlar var. Buraya 
gelmeden arkadaşlarla yaptığımız tartışmalar sonucunda bu 
konferansın, konferansa aktarılması gerektiği düşünüldü. 
Konferansa ordu konferansına katılan farklı arkadaşlar da 
gelecekti, süreç açısından o arkadaşlar gelemediler. Fakat 
konferansa katılan ...... arkadaş, ....... varsa, o arkadaşlar 
konferansa katılmışlardı.  

Her şeyden önce konferansın önemli sonuçları olduğunu 
vurgulamak istiyorum. Burada anlayış düzeyinde koymaya 
çalışacağız. Fakat ordu konferansı öncesi, hem ordu güçlerine bir 
yoğunlaşma taslağı sunuldu, hem de kadın gücü açısından özgün 
bir yoğunlaşma taslağı çıkarıldı. Bu taslak oldukça önemliydi, 
tüm güçlerimiz belli bir süre ordu konferansına özgünlük 
boyutunda hazırlık amaçlı tartışmalar yürüttü. Bu düşünce 
düzeyinde bir netleşme, doğrultu yakalama, ordu içerisinde 
kadının oynayacağı rol, ordunun bizim açımızdan önemi, meşru 
savunma çizgisini kadın nasıl uygulayacak, bu noktadaki rolü 
konusunda tartışmalar oldu. Tüm arkadaşlar ilk kez böylesi bir 
tartışma, ordu boyutunda derinleşme olduğunu belirttiler. Genelde 
yapı yenidir, fakat bu bizim özeleştirimiz de olmalıdır. En fazla 
yoğunlaşması, doğrultu kazandırılması gereken bir çalışma, 
çünkü kadın gücü sayı olarak en fazla bu çalışmada yer alıyor. 
Fakat şimdiye kadar bir doğrultu kazanma anlamında, eğitimlerin 
derinleşmediği ortaya çıkıyor. Bu anlamda, sunulan taslak bir 
yoğunlaşmayı yarattı. Bunun yanında 50 arkadaşın katılımıyla bir 
toplantı gerçekleşti. Bu toplantıda Önderliğin görüşme notlarında 
meşru savunma çizgisinde kadının görevleri konusunda 
belirlediği çok net ölçüler var. Yine Önderliğin Kadın 
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Ordulaşması üzerine yaptığı çözümlemelerden bölümler okundu. 
Geçmiş süreç tartışıldı. Behdinan’dan arkadaş yoktu, ama onun 
dışında bütün alanlardan arkadaşlar gelmişti. Raporlar vardı. Her 
bölüğün raporu sunuldu, tartışmalar sonucunda rapora döküldü ve 
önerilerde yazılı olarak sunuldu. Özellikle son süreçte kendini 
gösteren yetkiyle savaş durumu, hamle süreçleri, yönetimin 
durumu üzerine önemli tartışmalar geliştirildi.  

Böylesi bir hazırlıkla konferansa gidildi. Konferansın karar ve 
yönetmenliğin kararlaşma bölümlerinde yoktuk, fakat bir ön 
tartışma yapıldı, bir ordu yönetmenliği halen yok. Aslında 7. 
Kongre’de alınan bir ordu yönetmenliğinin oluşması kararına 
rağmen, bunun oluşmaması, ordu çalışmalarının kendisini 
kurumlaştırması, örgütlemesi noktasında bir yetersizliği ortaya 
çıkardı. Bu kadın açısından da oldukça zorlayıcı bir süreci getirdi. 
Bizim örgütsel işleyişimizin de netleşmesi, kendi irademizi temsil 
edebilmemiz açısından da bir yönetmenlik yok. Yönetmenlikte 
PJA’ya denk bir bölüme ihtiyaç vardı. Bu anlamda yönetmenlikte 
zaten orduya ilişkin bölüm vardı. Kadın terfide, görev almada, 
suç ve cezalandırmada, kendi yönetimini örgütlemesi konusunda, 
alt-üst işleyişi ve tekmiller noktasında maddelere kavuşulmuştu, 
fakat belli tartışmalar da gelişmişti. Son biçimde nasıl 
kararlaştırıldı, bilemiyoruz. Eğer bizim tartıştığımız biçimde 
kararlaşırsa, hem örgütsel anlamda, hem de kadın iradesinin ordu 
sahasında kendisini ifade edebilmesi açısından o yönetmenlik 
belirleyici olacak. Çeşitli öneriler de vardı. Bu öneriler daha çok 
kadının ordu zemininde kendisini uzmanlaştırması, 
profesyonelleştirmesi, ağır silah eğitimi, subay okullarının 
açılması, kadının tabur ve hareket komutanlıklarını hedeflemesi 
noktalarında geliştirildi. Bunun dışında, özgün eğitimin o 
zeminde nasıl uygulanacağı, yine çeşitli bağımsız birliklerin 
oluşturulması, hatta taburlara kadar gidilmesi gibi öneriler de söz 
konusuydu. Bunlar nasıl kararlaştı, tam olarak bilemiyoruz. 
Sanırım kararlar ulaşır.  

Ordu çalışmalarında, meşru savunma çizgisinde kendimizi nasıl 
netleştireceğiz, kadın nasıl bir katılımı sağlayacak? Bu anlamda 
hem geçmiş süreci değerlendirme, hem de geleceğe yönelik 
perspektifin oluşması açısından yoğunlaşmalar önemliydi. 
Konferansta tartışmalar oldu. PJA gündemi oldukça tartışılan bir 



  

378  
 

 

bölümdü, çeşitli gerginlikler oldu. En başta rapora bu biçimde bir 
yaklaşım, sorunun bir güven, güvensizlik konusu yapılması, hatta 
aynı mevzide savaşamayız, şeklinde geriye çekme gibi 
yaklaşımlar oldu. Bu konuda arkadaşların katılımları olumluydu. 
Tüm arkadaşlar hem 3. Kongre öncesi durumu ve hem de ordu 
boyutundaki konumu açtılar. 3. Kongre sürecinden bu yana ordu 
çalışmalarında yaşanan sancıları açtılar. Bu bir düzeye getirdi. 
Tartışma düzeyinde bir doğrultu yaşandı. Bu açıdan tahrik edici 
yaklaşımlar çok fazla etkileyici olamadı diyebiliriz ve önemliydi. 
Bir netleşmenin yaşanması anlamında hem ön tartışmalar, hem de 
konferansta ulaşılan biçimiyle bunları aktarabiliriz.  

3. Kongre’ye kadar kadın hareketinin ve yapısının yaşadığı 
durum biliniyor. Sağ liberal çizginin temsil edildiği tasfiyeciliği 
yaşadık. Bu anlamda küçük burjuvanın örgüte, yaşama hatta 
kadın yapısına yaklaşımı noktasında ön plana çıkan sınıfsal 
ölçüler oldukça vurgulandı. Bunlar ordu boyutunda da 
yansımasını buldu. Stratejinin değişmesiyle beraber, siyasal 
mücadelenin ön plana çıkması, serhıldanın temel taktik olarak 
benimsenmesi, gerillanın ikinci taktik olarak belirlenmesi, bu 
anlamda hem dış saldırılar, hem de iç tasfiyecilik vardı. Kadının 
tarihsel bir geçmişi, orduya gelme, askerleşme, örgütlenme 
konusunda yaşadığı zorlanmalar var. Önderliğin; “kadın barış 
ortamında daha fazla gelişir”  değerlendirmesi söz konusuydu. 
Önderliğin barış ve demokrasinin geliştirilmesinde kadına biçtiği 
öncülük rolü var. 3. Kongre sürecine kadar, “savaş kadın işi 
değildir, kadın daha fazla barış ortamında gelişir, bu anlamda 
askerlikte, orduda da yer alma çok fazla kadın işi değildir” 
böylesi bir sapma yaşandı. Savaş içinde uzun süre yer almış 
arkadaşlarda da bu ortaya çıktı. Yeni arkadaşlar ise “biz niye 
geldik, orduya katıldık, neden askeri eğitim alıyoruz, niye askeri 
birliklerde yer alıyoruz” biçiminde yaklaşımlar ortaya çıktı. Barış 
sürecinin geliştirilmesiyle, kadın, 3. Kongre’ye kadar ordu 
içerisinde mecburi bir hizmet yaklaşımını, zorunlu askerlik ve 
teskeresini bekleyen bir duruşu sergiledi. Askeri alanda kendisini 
geçici görme ve beklentili bir durum, savaşı, askerliği, 
ordulaşmayı kendi işi olarak görmeme yaşandı. Bu bir sapmadır, 
bunun psikolojide, kişilikte yarattığı etkiler, ağır sonuçları var. 
Muğlak duruşun yanı sıra, yaşanan diğer bir sapma da ordu 
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içerisindeki duruşta kendisini göstermiştir. Bu hem yönetimde, 
hem de yapıda ortaya çıkmıştır. Yaşam tarzında sivilleşme, sağ 
liberal yaklaşımlar beraberinde askerleşmeden gittikçe uzaklaşma 
ortaya çıkmıştır. Bu anlamda tam bir askerleşme sağlanamayıp, 
kadın yapısından ve tarihi gerçekliğinden kaynaklı sivilleşmeyi en 
derinden yaşamıştır. Genel parti yapımızın yaşadığı durumları, 
kadın daha fazla yaşadı.  

Alanlar boyutunda, askeri karargah pratiğinden, diğer alanlara 
kadar değerlendirildi. Kadın, ordu içerisindeki duruşuyla 
tasfiyeciliği besleyen bir konumdaydı. Çıkan tasfiyeciliğin uluslar 
arası komplocu güçlere verdiği garanti; “hiç kimse savaşamıyor, 
eğer düşman gelirse tek bir kurşun sıkılmayacak.” Bu anlayış 
kadında daha fazla hakim olmuştur. Çünkü örgütten, partiden 
kopuş var, kendini ayrı görme ve güvensizlik var. Bu anlamda, 
uluslar arası komplo devam ediyor. Uluslar arası komplonun 
bölgeye karşı hedefleri olabilir; YNK’ye bir rol biçilmiştir. 
Durum bu iken, 3. Kongre’de vurgulandığı gibi, doğru bir 
çizginin yapılanması açısından, doğru pratikleşme önemlidir. 
Güçlü bir özeleştirisel yaklaşımla, kongrede askeri karargah 
pratiğiyle ele alındı. Çünkü askeri karargah, temel taş, merkez 
olma anlamında oldukça önemliydi. Bu anlamda tüm sahalardaki 
kadın gücünü yönlendirecek, yürütecek, perspektif sunacak olan 
askeri karargahtır. Fakat 7. Kongre’den sonra yaşanan durum 
biliniyor. 3. Kongre’de orduya nasıl bir katılımı sağlayacağımız, 
demokrasi mücadelesinde nasıl bir rol oynayacağımız oldukça 
kapsamlı ele alındı. Askeri bir çalışma sahası olması ideolojik, 
örgütsel mücadeleyi dıştalamıyor, tam tersine güçlü bir askeri 
düzene ulaşma, uzmanlaşma, profesyonelleşme açısından 
ideolojik bir doğrultunun, derinliğin yakalanması gerekiyor. 
Kadın barış ortamında daha fazla gelişir, ancak bunun yanında 
devam eden saldırılar karşısında, ordu içerisinde kadının 
oynayacağı rol konusunda bir derinleşme gerekiyordu. Fakat 
ortaya çıkan sonuç, kongrenin biçtiği rolün çok fazla 
kavranamadığını gösterdi. Kongre çizgisini hakim kılmada, bu 
noktada yapımızı ikna etmede eksiklikler yaşandı. Ordu 
boyutundaki hedeflerde çok fazla derinleşme olmadı. Bunu alan 
şahsında yapmak gerekiyor. Parti yapımızda, özellikle askeri 
güçlerimizde hem süreci kavramamadan, hem de tasfiyeciliğin 
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etkilerinden dolayı bu konuda bir anlayış sapması yaşanıyor. Bu 
kadın açısından daha da derin yaşanıyor. Bu konuda bir doğrultu 
kazandırmak gerekiyordu. Nitekim kongremizin ardından bir 
meclis toplantısı yapıldı. Meclis toplantısında alınan karar, kongre 
sonuçlarını tartışmadan aktarmamız gerekiyordu. Belki bir çok 
sahada kongre sonuçları daha hızlı aktarılabilirdi. Ancak yaşanan 
savaş durumu nedeniyle bir çok alanımızda kongre aktarılamadı. 
Bu nedenle de süreci kavramamadan kaynaklı muğlak durum 
aşılamadan savaşa girildi. Bu bir dezavantajdı. Kongreyle birlikte, 
PJA yönetiminde alınan bir savaş kararı da vardı. Saldırılar 
karşısında bir hamle sürecine girmek ya da bunun tecrübelerini 
almak gerekiyor. Bu konuda sürüklenen ve geç hareket eden bir 
yaklaşım hakim oldu. Bu anlamda çok kısa bir süre de olsa, bir 
aktarım gerekliydi. Fakat bu aktarımlar yarım kaldı ya da 
aktarılmaya başlarken savaş durumu başladı. Savaşın yoğunlaştığı 
süreçte bir yönetim takviyesi de gerçekleşti. Fakat o süreçteki 
katılım sürüklenen bir tarzda oldu.Kongre delegelerinin rolü 
önemliydi, ancak bu noktada moral düzeyi çok fazla 
yaşamsallaşmadı. Alana gelen Kongre delegelerinin bir çoğu 
askeri çalışmalara  hazır olmadıklarını, başka çalışmalara 
hazırlandıklarını belirttiler. İstifa yaklaşımları en fazla bu süreçte 
ortaya çıktı. Askeri güçlerimizin içinde, komutada bir doğrultu 
yakalanamadığı için, çok etkili bir katılım söz konusu olmadı. Her 
iki hamle sürecinde de kadın katılmadı denmesin, mantığıyla belli 
bir kesim katıldı. Bu yeni yapı hamle süreciyle birlikte, planlı bir 
şekilde katılsaydı, savaş konusunda tecrübeli bir konuma 
gelebilirdi. Bununla birlikte çizgi konusunda daha fazla 
derinleşebilirdi. Fakat yapı yenidir, tecrübesizdir, savaşamaz, 
Kongreyi de aktaramadık, bu anlamda aktif nicel bir katılımı 
sağlayamayız, şeklinde güvensiz yaklaşımlar gelişmişti. Kısmi bir 
katılım yeterli görüldü. Süreci kurtarma gereği bir katılım oldukça 
eleştirilen bir yaklaşımdı.  

Erkek  egemenlikli yaklaşımlar boyutu da tartışmalarda 
konuldu. Erkeğin, kadının yaşadığı geçmiş durumu 
gerekçelendiren, güvensiz, yenidirler, biz bunlarla savaşamayız 
şeklinde dışlayıcı yaklaşımları gelişti. Buna rağmen her iki hamle 
sürecinde de, nicelik olarak az da olsa, aktif bir katılım 
gerçekleşti. Fakat tüm yetmezliklerine rağmen, bu hamle 
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sürecinde genel parti yapımızda olduğu gibi, kadın yapısında da 
bir doğrultu yakalanmıştır. Ateşkes süreçleriyle birlikte, kadın 
yapısına kongre sürecinin sonuçlarını taşırma, ideolojik 
derinleşme ve yanlış anlayışları mahkum etme durumu gelişti. 
Tüm güçler olası bir saldırıya karşı taburlar düzeyinde 
konumlandılar.  

Yönetimi ortaya çıkan zorlamalar boyutuyla ele almak 
gerekiyor. Askeri karargahın özeleştirisi var. Burada yaşanan sağ 
liberal anlayış ve sivilleşmenin getirdiği kendisine ordu 
çalışmasını geliştirme rolünü biçmekten çok, siyasal çalışmalarda 
gelişmeyi hedef alan anlayışlar hakim oldu. Askeri Karargah 
bünyesindeki Rus, Kültür Sanat gurubundan tutalım, her çeşit 
hayvanın yetiştirilmesine kadar Konferansta da mahkum edilen 
pratikler oldu. Süreçten kopuk ve savaş konusunda kendisine bir 
rol belirleyememe yaklaşımına karşı, kadın yönetimi daha farklı 
olmalıydı. Dayatılan sağ liberal ve sivilleşme eğilimine karşı bir 
mücadele yürütülmeye çalışılmış, ancak sonuç olarak kadın 
gücüne bu konuda bir doğrultuyu kazandırmaktan çok, bir 
uzlaşma ve aynı çizgiye gelme yaşanmıştır. Askeri Karargah PJA 
yönetimi açısından bu ele alındı. Aslında kış ve bahar süreci 
boyunca kadın yapısına bir ideolojik doğrultu kazandırma, yine 
askeri yönde yapıyı derinleştirme açısından bir imkan çıktı. Fakat 
sonuç olarak tüm askeri çalışmalardaki PJA yönetiminde, en 
üstten en alta kadar, geçiştirmeci, süreci idare eden, sorunları 
köklü çözmeyen, idareci, vasat bir  tarz her sahaya hakim oldu. 
Kongre çizgisi derinleştirilmemiş, özümsetilmemiştir. Bu konuda 
yapının yeniliği, savaş ve örgüt tecrübesinin olmaması gerekçe 
yapılmıştır. Eski arkadaşlara yaklaşım ele alındı. Sürecin 
değişmesiyle beraber uzun süre savaş içinde yer alan arkadaşlar 
açısından ideolojik düzeyinin geriliğinden dolayı, artık çok fazla 
rol oynayamayacakları tarzında bir yaklaşım sergilenmiştir. Bu 
kadın açısından da farklı olmamıştır. Bu noktada kadın yapısında 
bir çok arkadaşa eleştiri vardı. Onların bu tepkiden kaynaklı 
süreci kavramama gibi bir yaklaşımları söz konusu oldu. En fazla 
şikayet edilen, gerekçelendirilen bir nokta, birlikler içerisinde yer 
alan eski arkadaşlara bir doğrultu kazandırma, onları işletme 
noktasında yetersiz kalmıştır. Gerçi konferansta çarpıtmak isteyen 
yaklaşımlar oldu. Halen sınıfsal yaklaşımlar var, uzun süre savaş 
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içinde olan arkadaşlar hep aynı düzeydeler, üst düzeye 
götürülmüyor, dıştalanıyorlar, tarzında yaklaşımlar olsa da, bu 
yönlü yetersizliklerin olduğu, fakat eski düzeyde olmadığı, 
sınıfsal yaklaşımlar karşısında aşma yönlü çabaların olduğu 
belirtildi.  

Yönetim açısından merkezleşme noktası vurgulandı. Ordu 
çalışmalarında da kadının bir merkezleşmeyi sağlaması 
gerekiyordu. Nicelik anlamda meclis düzeyinde arkadaşlar vardı. 
Olması da gerekiyordu, çünkü sayısal olarak en fazla kadın gücü 
bu alanlardaydı. Her alan biraz kendi başına kalmış, tekmiller 
alınsa da bu tekmiller teknik boyutta kalmış, fakat en üstten çok 
güçlü bir diyalogun kurulması, bir birine perspektif sunması, ordu 
boyutunda derinleştirme çok fazla olmamıştır. Daha çok her 
alanın kendi başına, sorunlarıyla baş başa kalması, bütünlüklü bir 
yönetimden çok daha parçalı bir duruş sergilenmiştir. Bireysel 
tarzların kendini yansıtması da oldukça eleştirilen bir noktaydı. 
Özgünlüğü sağlama konusunda zorlanmalar yaşandı. Savaş 
ortamı kişinin gerçeğinin en fazla açığa çıktığı bir alandır. 
Gerilikleriyla kendisini en fazla konuşturan genel komuta yapısı 
da raporda ele alındı. Bunlar açısından da sürece yaklaşımda 
hesapçı, hak arayan yaklaşımlar eleştirildi. Erkek yaklaşımları 
anlamında da savaş sürecinde daha çok kadını dıştalayan tutumlar 
eleştirildi. Yönetimin çok iddialı ve belirleyici bir rol 
oynayamamasından dolayı, yapıda da örgüt sorunları çıktı. 
Kongrede mahkum edilen yöneticilik özellikleri hala yoğundur. 
Bu yönlü daha çok geçiştirmeci yaklaşımdan kaynaklı bu yapıya 
bir biçim kazandırılamamıştır. Özgün eğitim tartışmaları yoğun 
oldu. Genele katılmada bir sorunun olmadığı bu konferansta da 
dile getirildi. Yapı ve yönetimin her türlü çalışmaya katılmaları 
söz konusu. Fakat bir özgün eğitim bile çok fazla tartışmaya girdi. 
Büyük bir ihtimal özgün eğitimler belli saatlere bağlanarak, yani 
günlerden çok eğitimin kaldırılmasına yönelik tartışmalar, ‘ya 
birlikte olacak ya da ayrı görülmesin, kadın özgün eğitim görünce 
örgütten kopuyor.’ şeklinde gelişti. Yani iki gün bile olsa tabur 
yaşamından kopması, kopmaya götürüyor. Kadın hala çok 
kapalıdır, sorunlarını çok fazla açmıyor. Bir bütünen egemenlikli 
yaklaşımlar oldukça ele alındı ve bu konuda mücadele 
yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Sorun çıkmasın, gündemimiz 
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belli, yapımız daha çok askeri çalışmaya kilitlensin, gerekçesiyle 
erkek egemenlikli yaklaşımlar karşısında çok güçlü mücadele 
yürütülmemiştir. Bu yönlü eleştiriler söz konusuydu. Ele alınacak 
barış-demokrasinin yaşamsallaşması için ordunun, kadın 
ordulaşmasının rolü anlamında hem genel parti yapısının, hem de 
komutanının yaşadığı netsizlikler var. Bunun pratiğe yansıdığı 
boyutlar var.  

Meşru savunma çizgisi kadın açısından neyi ifade ediyor? Parti 
Önderliği’nin; “Karınca ezmez ama yılan avcısı” belirlemesi var. 
Bu  noktada kadın düşman saldırısına karşı meşru savunma 
çizgisi temelinde nasıl bir örgüt duruşu, nasıl bir katılım 
sağlayacak, kapsamlı ele alındı. Yine erkek egemenliğine karşı da 
bir meşru savunma bu zeminde nasıl gerçekleşecek, yol yöntemi, 
anlayışı ne olacak, bu konuda tartışmalar yürütüldü. Oldukça 
önemliydi, en çok tartışılan bir noktaydı. Eleştiriler vardı çünkü 
yoğun bir komuta sorunu var. Bu yapıya ölçü kazandıracak olan 
komutadır. Orta komutanın ağa, alaycı, idareci, vasat yaklaşımları 
nedeniyle yoğun sorunlar çıkmıştı. Çeteleşme, örgütlenme bu 
süreçlerde oldukça ortaya çıktı, kaçışlar da oldu. 15’e yakın kaçış 
olması gerekiyor. Özgünlü çok fazla koruyamama, ideolojik, 
örgütsel yönünü çok güçlü kazandıramama, beraberinde 
çeteleşmeyi, denetimsizliği getiriyor. En başta yönetimler en 
üstten en alta kadar bir denetimsizlik ortaya çıktı. Önümüzdeki 
süreç açısından ordu çalışmalarında, bir ihtiyaç olarak da kadın 
uzmanlaşması gerekiyor. Ama ideolojik çalışma da her zaman 
gerekiyor. Tayin-terfilerde ölçülerin netleşmesi gerektiği 
belirtildi. Erkeğin de dayattığı ölçü var; tecrübeli olması yeterli 
ölçü olarak alındı. Bazı bireyler şahsında konferansta da bu 
dayatıldı. Tecrübe olmazsa olmaz, tarzı bize kaybettirdi. Mutlaka 
bizim kabul–ret ölçülerimiz var. Bu anlamda kabul-ret 
ölçülerinde netleşmiş bir komuta gerekiyor. Yargılamalarda ciddi 
tartışmalar da gelişti. Kadın ilkeleri karşısında suç durumuna 
girenlerin yargılanması konusunda, erkek egemenlikli 
yaklaşımların engelleyici yaklaşımları var. Ve yönetmeliklerde de 
tartışmaya girdi.   

Bunun yönetmeliğe girmesi de gerekiyordu. Ölçülerimizin 
mutlaka net olması gerektiği, tayin-terfide bu yönlü sorunların 
olduğu belirtildi. Komutada da kendisini ordu çalışmalarına ait 
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görmeme, halk hareketlerine gitme gibi farklı öneriler de gelişti. 
Savaşın göbeğinde, savaşın en kızgın alanlarında bile farklı 
çalışmaları önerme, bir aşınmanın da göstergesidir. Bu noktada 
her karargah bünyesinde mutlaka belirli bir grubun 
yoğunlaştırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bizim kendi 
katılımımız açısından, tüm bu yönetime atfettiklerim bizim için 
de geçerlidir. Yine ağırlıklı olarak platformlarda açabiliriz.  

Behdinan’a ilişkin arkadaşların aktardıkları kadarıyla, Behdinan 
PJA yönetimine eleştiriler vardı. Konferanstan sonra bir PJA 
yönetim toplantısı da yapmışlardı. Özellikle uzlaşmacılık, liberal 
duruş noktasında eleştiriler vardı. Fakat konferanstan önce 
yaptığımız 50 arkadaşın katılımıyla gerçekleşen toplantıya rapor 
gelmişti. Raporda da liberal, uzlaşmacı bir hava kendisini 
gösteriyordu, özeleştirisel bir yaklaşım yoktu. Konferansta 
ağırlıklı olarak, erkeğin egemenliğinin hakim olduğu, kendini 
kurumlaştırdığı, bunun yanında kadın yönetiminin liberal duruş 
içerisinde olduğu, bunun üzerinde durulması gerektiği yönünde 
eleştiriler vardı. Belki raporda yeterince ele alınması gerekiyordu. 
Ciddi bir nokta, genel alandan gelen, önceden kalmış bir 
arkadaşlar da bu yönlü eleştiriler getirdiler. Yani bizim kendi 
eleştirilerimizdi. Sorunlu kişilikler her alanda var. O sorunlu 
kişilikler başka alanlara gitsinler, bunları başımdan savayım, 
yaklaşımı olduğu belirtiliyordu. Bunun üzerinde durmak 
gerekiyor. Bir Metina açısından da arkadaşlar koydu. Ben kısaca 
bunları belirtiyorum.  

 
-BİR KONUDA ...... ve ........ arkadaşlar belirttiler, eleştirdiler. 

Ben bir daha konferansımızın eleştirmesi açısından tekrar 
gündeme getirmeyi gerekli görüyorum. 15 Şubat’tan sonra parti 
olarak bir dağılmayı, zorlanmayı yaşadık. Şu an toparlanmış olsa 
da, uzun bir süre bir savrulma yaşandı. Bu kadında çok ağır bir 
biçimde yaşandı. Genel çalışmalarımız içerisinde bu savrulmanın 
en çok yaşandığı saha askeri çalışmaydı. Halen de belli yönleriyle 
kendi içinde bir tehlike teşkil ediyor. Bu anlamda üzerinde ciddi 
durulması gereken bir konudur. Bizim yıllarca, emekle, değer 
vererek, şehitlerle yarattığımız bir savaş kültürümüz, mirasımız 
vardı. Mevcut durumda 50 arkadaşın katıldığı bir toplantı yaptık. 
O toplantıda Parti Önderliğimizin ‘93 yılında sunduğu perspektif 
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ve çözümlemeleri yeniden okuyup, tartışma ihtiyacı duyduk. 
Tekrardan kadın neden orduda olmalı, neden ordulaşması 
gerekiyor, anlamında bunun ikna ve çabası yürütüldü. Aslında 
insana acı veren bir durum var. Belki hoş bir kelime değil belki 
ağır da gelebilir ama kadın içinde oportunizm gelişti ve halen de 
bunun tehlikeleri var ve bunu konferansımızın bir daha mahkum 
etmesi gerekiyor. Bence süreci doğru anlamak gerekiyor, bizim 
için stratejik önemde olan bazı değişiklikler var. Fakat bunlar 
kendiliğinden birden bire gelişecek, değişiklikler değil. Yani er 
yada geç, uzun ya da kısa vadede tekrardan bizim güvenlik 
açısından bu tehdit gücümüzün olması gerekiyor.  Bunda 
geçmişte en aktif rolü oynayan kadındı. Bunun rolünü 
oynayabilmek, katılabilmek için çok büyük değerler de verdi ve 
bugün de aynı rolü üstlenmesi gereken kadındır. Bu anlamda 
sakat bir yaklaşım var ve hala da sürüyor. Mesela hem geldiğimiz 
saha içerisinde, hem de geçen yıl bu alandaydım, bu alan 
içerisinde de bütün arkadaşlarda parti beni değerlendirmiyor, 
şeklinde beklentili bir ruh hali var. Değerlendirme anlayışından 
da anladığı siyasal sahalara gitmektir. Orduda bir değerlendirmeyi 
bir rol oynamayı kendisine bir hakaret olarak algılayabiliyor. 
Bunun aşılması için, eleştirilmesi gerekiyor. Genel sahalar 
açısından çok fazla takip edemedik o anlamda değerlendirmem 
olmayacak. Geldiğim saha için ve 15 Şubat’tan sonra oluşturulan 
özel kuvvetleri değerlendirmek istiyorum. 

Önderliğimizin esaretinden sonra, Önderliği en üst düzeyde 
temsil etmesi gereken güçler olarak Özel kuvvetleri ayrıştırdılar. 
6. Kongre öyle bir rol vermişti onlara, bütün yapımızın bakış açısı 
da öyleydi. Bu rol ne kadar oynandı? Şu anda durumu nedir, 
genel anlamda biliniyor. İlk süreç itibariyle, kadının orada en üst 
düzeyde temsilini bulmaması, süreç karakterinden de kaynaklıdır. 
Belki anlaşılır bir durumdu, doğaldı ve çok fazla bir tehlikesi de 
yoktu. Çünkü kısa vadeli hazırlanıyordu, bu anlamda ortam çok 
fazla değerlendirilemiyordu. Kısa vadeli eylemler biçiminde 
düşünülüyordu, fakat sürecin  değişmesiyle beraber bu kendisini 
ordu içerisinde özel kuvvet biçiminde örgütlemeye dönüştü. 
Uzmanlaştırdı çeşitli alanlarda da kurumsallaştırdı ve bayağı 
genişledi sayısını mevcut durumda orada kadının meclisinde 
temsilini bulmaması diğer alanlarda da eleştirilen bir konumdu. 



  

386  
 

 

Fakat konferansımızda bence buna karış bir tavır olması 
gerekiyor. Çünkü belli politikalar da yürütülüyor kadın gücü 
katılım sürecinde gerçekten fedailik temelinde bu katılım bir 
adama vardı. Bir bütün olmasa genel anlayış budur. Fakat o öz, o 
potansiyel çok fazla değerlendirilemedi. Yani kadın fedailik 
yapacaksa kendi özüyle, kendi kimliğiyle yapması gerekiyor. Şu 
anlayıştan hareketle değerlendiriyor, işte fedailiğin kadını erkeği 
olmaz tamam bir yere kadar onun cinsi olmaz fakat bir fedailere 
girerken kendi kimliğimizle girmeliyiz kendi öz değerlerimizi de 
göz ardı etmemiz gerekiyor ve mevcut gelinen düzeyde bizim 
meclisimizin yanlış yaklaşımları oldu. Bu raporda da eleştirilmiş 
buna tekrarlama gereği duymuyorum. Fakat orada bulunan 
gücümüzün de kendisini temsil düzeyini bir daha eleştirip gözden 
geçirip üzerinde durulması gereken bir konudur. Yani bir birey 
olarak da tek başımıza bir alanda da olabiliriz fakat bazı şeyleri 
özümsemişsek bazı şeyler onu kendimize temsil edebilmeme 
gücünü göstermemiz önemlidir. Gelişen bazı politik tasarrufçu 
yaklaşımlar oldu. Çok fazla sergilenemedi ve kadından mevcut 
olarak tamamen koparılmış durumda mevcut sistemiyle de sadece 
komutanlığa bağlı bir kurum oluyor. Ben bu mantığı çok fazla 
doğru bulmuyorum ve ileride de daha fazla zorlayıcı olacaktır. 
Bizim açımızdan salt kadın gelişmeleri için de ele almıyorum. 
Tüm parti çalışması için de bu zorlayıcı  oluyor. Çünkü geri kadın 
her yerde çok zorluyor  artık büyük oranda bunu kavramış. Fakat 
bir daha kavratmak gerekiyor. O çalışmada mevcut durumda 
adeta bir statüko oluşturuluş belki son süreçte yapının eleştirileri 
ve bazı hayır-ları gelişti ama bunu aşmak istemiyor yani kadının 
oraya girişini kendi kimliğiyle girişini tehlike olarak algılama var. 
Ve bu doğru bir yaklaşım değil. Mesela bir ..... arkadaş Askeri 
Konseyi’nde yer alan bir arkadaş fakat o güce gidip bir toplantı 
yapma inisiyatifi yok yani bu düzeyde bir kopuş yaşanıyor. Belki  
oradaki yapı buna çok anlam vermiyor yani PJA, Meclisini 
reddettiğini düşünüyor fakat imkansızlıklar var, engellemeler var. 
Bu anlamda PJA meclisinin de yanlış yaklaşımları oldu geçmişte. 
Kazanımcı değil reddetme temelinde daha fazla dıştalama 
temelinde yaklaşımlar oldu. Bu çok zorladı bence bunun ileriki 
süreçte aşılması gerekiyor ve bir öneri olarak arkadaşların 
önerileri de vardı. Konferansımızın da kararlaştırması gereken bir 
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şeydir. Ordu gücümüzün büyük bir kısmı orada   yer alıyor PJA 
Meclisi’nin en üst düzeyde orada yer alması gerekiyor ben öyle 
düşünüyorum.  

Genel Kandil sahası açısından da bazı düşüncelerimi koymak 
istiyorum. Biz kongre sonra olana geçtik, batı cephesiyle ben 
daha çok değerlendireceğim. Savaşın başlaması nedeniyle çok 
fazla konferans, kongre aktarımları, yapılamadı. Gücün birleşimi 
yani çok fazla cins çelişkisini yaşayan bir güç değil ve onun 
inceliklerini de çok fazla bilmiyor. Bu anlamda kongre çizgisini 
ret etme kabul etmeme gibi bir tutum yaşanmadı fakat o temelde 
bir yoğunlaşma bir ikna ve sürece katılım da söz konusu olmadı. 
Savaş koşullarının bunda etkisi vardı. Fakat kış süreci açısından 
böyle bir engel yoktu ancak genel tavır buna izin vermedi. Ve 
kongre taşırılamadı bu anlamda eleştiriler vardı.  Ciddi bir 
yetersizlikti, kendimiz de oradaki yönetimde yer alıyorduk. 
Zorlamalar oldu, fakat aşılmadı. Bazı şeyler biraz da erkek 
yaklaşımın sonucunda aşılamadı. Bizim oradaki yönetimde tayin-
terfide de eleştirdiğim yönler var. Mesela bizim cephe koordinesi 
açısından çok fazla güç getiremiyordu bir zorlanma bir 
sürüklenme yaşıyordu ve bu beraberinde tüm yönetimi de bir 
zorlanmayı getiriyordu. Uzun bir süre alan parti meclisi 
düzeyinde temsilini bulmuyordu. Bayan arkadaşlar açısından bu 
beraberinde bir zorlanmayı getiriyordu. Konsey’den bir arkadaş 
vardı ve bizim meclisimiz de oda çok fazla güç getiremeyen bir 
arkadaştı. Vardı bu çok zorluyordu, tamamen bir sürüklenmeyi 
beraberinde getiriyordu. Belki merkez tartışmaları yürütülürken 
bazı şeyler belirtildi. Yani biz kongrede genele katılım kararı 
aldık fakat biz genelin içinde kaybolma kararı almadık. Bizim 
genele katılımımız kendi rengiyle olmalıydı ya da onu kendimize 
uyarlama kadın bakış açısıyla katılım biçiminde olmalıydı. 
Geldiğimiz saha açısından bunu çok fazla belirtemiyor insan. 
Genel bir katılım oldu ama nasıl bir katılım? Tamamen dağılma, 
savrulma biçiminde bir katılım var. Bunda bir bütün komutanın, 
hepimizin yetersizlikleri, fakat tayin-terfide de çok fazla dikkat 
edilmiyor bazı şeylere. Meclis düzeyinde bir arkadaştır, olabilir; 
geliştirmek de gerekir. Fakat stratejik özellikle de egemenliğin en 
çok kurumlaştığı sahalarımız askeri sahalardır. Çünkü en çok 
orada kendisini ifade edebiliyor. Orada kurumlaştırabiliyor. Böyle 
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bir sahada üstelik en üst düzeyde temsilini bulduğu bir sahada güç 
getiremeyen bir arkadaşın temsil düzeyinde bulunması çok 
zorladı. Kendi yönetimimizin kendi içinde bütünleşememesi, bazı 
çelişkileri, zorlanmaları yaşaması ve bunu yansıtması durumu da 
bölge pratiği açısından oldukça zorladı. O açıdan o bölgeye hem 
yönetim düzeyinde bir takviyenin yapılmasını ve ileriki süreçte de 
tayin-terfide dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu 
yaklaşım zorluyor. 

 Komuta yaklaşımında eleştirilmesi gereken yönler var. 
Komutayı doğru değerlendirme ele alma değil, komutandır boşta 
kalmasın yaklaşımı çok hakim o alan açısından. Yaklaşım bu 
olmamalı. Mesela bir yerde fazladan bir komutan var o 
yoğunlaştırılabilir, yedekte bekletilebilir, farklı bir durumda 
değerlendirilebilir. Bu değil komutadır, boşta kalmasın ama bir 
yerde olsun. O yaklaşım çok fazla hakim ve bu arada bulunan 
komutayı zorluyor. Çalışmasını, katılmasını da engelliyor. Yine 
komutasını yetiştiremiyor. İlk defa görüyorum, geçmişte birlikler 
bile kendi manga komutanını kendisi çıkarıyordu. Takım 
komutanı’nı kendisi yetiştiriyordu. Bir askeri karargahtır, merkez 
karargahtır fakat manga komutanını PJA’dan istiyor, farklı bir 
sahadan istiyor. Bu neden kaynaklı. Çok keyfi bir yaklaşım olarak 
değerlendiriyorum. Oradaki yönetimin, komutanın görevi kendi 
yedeğini yetiştirmesidir, kendi alt komutasını yetiştirmesi, 
hazırlamasıdır. Ama bunu yapma, bunun hükümlülüğü altına 
girme değil, her komuta boşluğunda PJA göndermiyor, PJA’dan 
gelsin. Bazen günlerce bir komuta boşluğu yaşanıyor ve 
doldurulmuyor. Bu açıdan her alan kendi sorumluluğunu kendi 
boşluğunu kendi ihtiyacını doldurabilecek bir örgütlenme içine 
girmedi. Mesela genel açısından subay okulunun kurulma kararı 
vardı. Tartışılıyordu konferans önerisi, kadın açısından da biz 
böyle bir öneri geliştirmiştik. Çok kabul edileceğini sanmıyorum 
ama küçük şeylerde de olsa o temelde komutası hazırlama 
biçiminde eğitimlerin görülmesi gerekiyor. Bu teknik eğitim olur, 
branşlaşma olur, taktikte yoğunlaştırma biçiminde olur fakat 
kadının kendi rengiyle yetiştirdiği komutasının olması gerekiyor. 
Bunun yetiştirilmemesi, hazırlanmaması yapıda da bir zorlanmayı 
doğuruyor. O açıdan yetiştirilmesi gerekir diyorum. Cephe 
Karargahımız’da bir grup komuta arkadaş vardı, sözde 
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yoğunlaştırılıyorlardı. Bu yaklaşım da doğru değil. Takım 
komutanıdır, bölük komutanıdır 9-10 arkadaş dört-beş ay 
boyunca bir tek ders görmediler. Ayak işleriyle daha çok 
uğraşma, sağda solda uğraşma ve ciddi bir yoğunlaşması 
yapılmadı. Bunun koşulları yok mu? Var. Değerlendirebilir bir 
araya getirmişsin, onun imkanını yaratabilirsin. O konuda çok 
duyarlı yaklaşım olmuyor. Komutanın bu biçimde başta 
bırakılmaması gerekiyor. Yoğunlaştırılacaksa yoğunlaştırılmalı 
yoksa bu biçimde yıpratıcı bir yaklaşım içerisine girilmemeli. 
Komuta açısından bu tepkilere neden oluyor. Kendi içinde 
örgütlenmeye neden oluyor. buna daha çok dikkat edilmesi 
gerekiyor. Özgün eğitimler açısından da genel konferansta da 
tartışılmıştır; ama bizim konferansımız bu konuda net bir karar ve 
tutuma ulaşmalıdır. Bir yıl boyunca orada haftada bir –iki gün 
eğitim görebilmenin  mücadelesini veriyorduk, savaşımını 
veriyorduk. Aşırı zorluyordu. En üstten onaylanıyordu bölgeye 
gelinceye kadar bir daha tartışmaya gelmiyordu. Genel parti 
açısından bizim kesin radikal tutumumuz olmalı. Bizim gücümüz 
gerilikleriyle katılım sağlayamaz bazı şeyleri de aşamaz. O 
temelde günleri, hangi saatlerde ne zaman olur, çok önemli değil. 
İnsan kendi özgünlüğünde planlayabilir onu. Fakat özellikle 
orduda bulunan kadın gücünün belli süreçlerde özgün eğitim 
görmesinin ve konferansta resmileşmesinin partiye öneri 
biçiminde gitmesinin gerektiğini düşünüyorum. Yoksa diğer türlü 
çok zorluyor. Bizim cephede özellikle yönetim açısından 
zorlanma yaşandı. Son birkaç ay içerisinde de Anakarargah’ta 
oraya geldi. Anakarargah’taki arkadaşı da burada eleştiriyorum. 
Bölgeye geldiler belli bir müdahale, bir güç takviyesi olmalıydı, 
ben komuta verme anlamında söylemiyorum. Bu moral 
düzeyinde, katılım düzeyinde olmalıydı. Fakat arkadaşlar 
girmediler, çok fazla bir şeyin değişimi olmadı. Ne doğu 
cephesinde ne de batı cephesinde arkadaşların katılımı 
sağlanmadı. Belki üst düzeydeki arkadaşlarla toplantı oldu. Fakat 
yapının da beklentisi vardı. Yapıyla da bir tartışma, yakından 
takip etme yada oranın, yönetimin sorunlarıyla yakından 
ilgilenme olmalıydı. Arkadaşlarda da çok teknik şeylerle sınırlı 
kalma, dış alanlarla daha çok ilgileniriz biçiminde bir yaklaşım 
gelişti. Bu tavır faza doğru değildir, yapıda da rahatsızlık 
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yaratıyordu. Ana Karargah, Askeri Karargah sahasındadır. Fakat 
güç Askeri Karargah komutanını hiç görmemiş. Örneğin  ..... 
arkadaş bir ara bizim bölgeye geldi-gitti. Bizim yapımız ..... 
arkadaş sanmıştı. Tanımıyor bu kadar yabancı, çok doğru bir 
yaklaşım değil, arkadaşların o tarzının da eleştirilmesi gerekirdi. 
En azından ileriki süreç açısından daha fazla bir katılım, yakından 
inceleme-gözleme ihtiyaçlarımı tespit edebilme durumu 
sağlamalı. Son yoğunlaşmalar önemliydi, hem taslakların 
verilmesi hem yapılan toplantı bir yoğunlaşma yarattı. Fakat 
yetmiyor. Kongre çizgisinde de birçok şeyi kabul etmek 
yetmiyor. Onu kabul ettiğini söylemek yetmiyor. Bazı şeyleri 
özümsetmek, ikna etmek gerekiyor.  

Birey olarak da çok zorlandığımız konular oldu. Bu kongre 
çizgisinde ikna olmamaktan kaynaklı değildi. Bazı şeyleri 
değiştirelim dedik ama pratik politika yok. Eskiyi bırakayım ama 
yenisini nasıl yürüteceğini bilmiyorsun. Bir kurcalama, bir 
zorlanma hem birey olarak hem genel açısından tespit 
edilebilmesi için doğru tespitin ve doğru çözümlerin 
konulabilmesi için yapıya biraz daha inilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. O anlamda bir kopukluk var. 

 
-GENEL ordulaşma ve askeri sorunlarımızdan ziyade daha çok 

özel kuvvetler üzerine değerlendirme yapmak istiyorum. Orduya 
yaklaşım boyutunda arkadaşların dile getirdiği yetersizlikler, 
askerleşme sorunları vb. bizim sahada bu derecede yaşanmıyor, 
bir yetkinleşme, profesyonelleşme var. Ben daha çok bu sistem 
içinde kadın olarak yaşadığımız bazı sorunları dile getirmek 
istiyorum. Çünkü orada sorunlarımızı tartışacağımız, birlikte bir 
paylaşım sağlayacağımız bir zemin yok. Her şeyden önce meclis 
raporu için dile getirilen bir eleştiri vardı. ‘Erkek politikası fazla 
değerlendirilmemiş, eleştirilmemiş’ denildi. Özel kuvvetlerin 
açıldığı bölümde ise daha çok erkek politikası belirgindir. Mesela, 
diğer alanların raporlarında en çok kadının gelişim sorunları 
değerlendirilmiş. Bu ne kadar eksik ve zayıf da olsa anlamlı. 
Yönetim, merkezileşme, ideolojik-eğitim sorunları gibi kadının 
gelişim sorunları ele alınmış. Fakat bizim raporda erkek politikası 
hakim. Bu da bizim için vahim bir durum. Her şeyden önce bunu 
belirtme gereğini duyuyorum.  
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Kadın olarak yaşadığımız sorunlar yok muydu? Bu noktada 
Özel Kuvvetler gücü olarak, yaşadığımız sorunları raporada 
yansıtabilirdik. Sorunların düzeyini kadın platformuna 
taşırabilirdik. Yani nihayetinde bu konferans tüm kadın gücü için 
esas bir çalışmadır. Buna yüzeysel yaklaşan, esas görmeyen 
yaklaşımlarının yanısıra kadın çalışmasında stratejik bir yaklaşım 
oluşturulmadı. Her şeyden bu yönüyle özeleştiri verilmelidir. 
Tabi, ‘aslında geniş ve kapsamlı bir rapor yazmak istiyorduk 
ancak bize geç haber verildiği için yetiştiremedik’ gerekçesi öne 
sürülebilir ama bu yine de doğru değil. Raporda, durumumuzu 
çok kapsamlı olmasa da açabilirdik. Yani niye temsil düzeyi zayıf 
ya da hiç yok? Bu daha çok yönetimin sorunudur. Kadın olarak, o 
sistemde özellikle yönetim sorununu çok ciddi yaşıyoruz. Çünkü 
örgütlenme düzeyimiz yok. O örgütü oluşturacak olanlarda 
yönetimlerdir. Bundan önce sistem nasıl ve hangi koşullarda 
oluştu, kadın nasıl katıldı? Geçen pratiğe fazla değinmeyeceğim. 
Birey olarak yaklaşık bir yıldır bu sistem katılımış 
bulunmaktayım. Hem biraz bireysel katılımımı, hem de mevcut 
durumda yaşanan boyutu dile değerlendirmek istiyorum. Bizden 
önceki kuvvetlerde bir tek yönetim vardı;  ..... arkadaştı. Bu bir 
eleştiri konusu. Yani tek elden yönetim kendisiyle tekelleşmeyi 
de oluşturuyor. Geçmiş süreçteki..... arkadaşın pratiğinde, yine 
bayan arkadaşları kendi tekeline alma yaşanmıştı. Bundan 
anlamda, örgütsel güvence açısından da meclisten bir arkadaşın 
bu güç üzerinde duracağı karalaştırıldı. Fakat yine de bir alt 
yönetimin olması gereklidir diye düşünüyorum. Tek kişi olduğu 
zaman bireysel tarz gelişiyor. Biraz bu süreçteki yönetimin de 
pratiğini dile getirmek istiyorum. Belki bölük düzeyinde yönetim 
var, fakat ne kadar dışarıya kapalıysa, o kadar da kendi içinde 
kapalı ve parçalıdır. Mesela üç bölüktür, bu bölüklerin 
yönetimleri de  var ama yönetim örgütlenmesi yok. Her bölük 
kendi başına, her bölük kampıyla sınırlı, her üç bölük kendisiyle 
sınırlı kaldı. PJA’yla örgütsel bağı yok, buna insan anlam 
verebiliyor ama kendi içlerinde de örgütsel bağ yok. Her üç 
bölüğü bağlayan -çok eleştirildiği için- son süreçte bir koordine 
oluşturuldu. Bunun içinde bayan arkadaşlar da vardı. ..... 
arkadaştı. Fakat o da kısa bir süre devam etti. ....  arkadaş üç 
bölükten sorumlu olmasına rağmen bir başka bölüğe müdahale 
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edemiyordu. Çünkü bir tarz oturturtulmuş ve bir şekillenme 
yaratılmış. Mesela bir bayan arkadaş her sorununu kamp 
yönetimiyle konuşamıyor. Kamplarına ilişkin sorunları 
tartışılabilir fakat kadın olarak yaşadığımız sorunlar kadın 
yönetimini ilgilendirecek düzeydedir.  Bir araya gelip, -ki ........ 
arkadaş genel üzerinde duruyor- sorunlarını birbirine aktaran, 
paylaşan bir yönetim gücü yoktu. Bu konuda ....... arkadaşa da 
eleştiriler var. Yani çok fazla girişimci olmadı ve üzerinde fazla 
durmadı, sorunları tartışarak müdahale etme yaşanmadı. 
Formalite icabı bu görevi yürüttü. Zaten bu bir aylık bir pratikti.  

Bir diğer husus ise, kadın olarak o sistemi derinliğine eleştirmek 
önemlidir. Mantık, sadece bayan arkadaşların her yerde 
bulunması biçiminde olmamalı. Mantık öyle olursa, hemen her 
yerde bayan arkadaş var ama aslında kendisi yok. Nitekim 
yaşanan da odur. Tabiki bu sorunları dile getirirken ‘hiç mi 
gelişim yok’ diye sorulabilir. Bütün askeri güçlerin içindeki 
bayan arkadaşlardan daha fazla bir yetkinleşme ve yarı 
profesyonel bir düzey var. İdeolojik eğitimde düzenli olarak 
günün 24 saati eğitimle geçiyor. Her anlamda eğitimli bir güç 
denilebilir. Özel Kuvvetler’de yer alan arkadaşlar da özellikle bu 
böyle. Ancak bu durum bayan arkadaşları bir yanılgıya götürüyor. 
Her birey tek tek uzmanlaşıp, profesyonelleşbilir, fakat bir tek 
bireyle hiçbir şey değiştirilemez. Biz bayan arkadaşlar tek tek 
güçlü olalım, fakat bu bir şeyleri değiştirebilir mi? İnsan 
sistemden bir örnek de verebilir. Birçok aydın, uzmanlaşmış 
kadın var ama sistemi değiştiremiyor. Sadece sistemin bir dişlisi, 
bir tamamlayıcısı oluyor. Bu aynı zamanda bizim için de 
geçerlidir. Bu sistemde en fazla tartışılan, partinin hedeflediği 
özgür insan, özgür birey yaratmaktır. Bu nihai hedeftir. Bunu 
genel yapı için söylüyorum. Fakat buna erişilmiş gibi bir kendini 
kandırma var. Biz kadın olarak, bu nihai hedefe ulaşacağız, o da 
ancak cins örgütlülüğüyle olur. Cins örgütlülüğü olursa özgür 
insan oluşur. Fakat bu konuda kendini kandırma yaşanıyor. ..... 
arkadaş da belirtti, geçmiş pratiğin değerlendirilmesine 
girmeyeceğim. Önceden sistem çok farklıydı, çok kritik bir süreç 
kurulmuştu. Kısa vadeliydi. Fakat bu sistem daha uzun vadeli ele 
alınıyor. Eğitim daha kapsamlı ele alınıyor. Madem sistem uzun 
vadeli ele alınacak, o zaman kadın olarak şu soruyu sormalıyız; 
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biz kadın olarak bu sisteme nasıl katılacağız ya da örgütlenme 
biçimimiz, temsil düzeyimiz ne olacak? Sonuçta, kadın olarak bu 
sistemden ne istenecek, hedefimiz nedir? Bu konuda 
yoğunlaşmamız az, yoğunlaşmalar özgünlükten çok genel 
yaşanıyor. Bundan dolayı bireyler geçicidir, kalıcı olan örgüttür. 
Kalıcı olan esas alındığında veya o örgütlülük oturtturulduğunda, 
yarın bu durumu aşabiliriz. Sistem olduğu sürece, kadın içinde 
yer alarak, örgüt oluşturulduğunda, yarın-öbürgün birilerinin tarzı 
sistemi bozamaz, zarar veremez. Önemli olan budur. 

 Bir diğer nokta, PKK’de, kural, kanun fazla yazılı hale 
getirilmemiş. Bununla mücadeleyle, deneme yanılma yöntemiyle 
yapılır. Kendimizi yanılttığımız bir diğer nokta; sistem hazırdır, 
imkanlar var. Birey istese bu sistemde kendisini istediği bir 
biçimde geliştirebilir fakat o da kendisiyle bir yanılgıyı getiriyor. 
Doğru, en fazla partinin denetiminde olan bir sahadır. Örneğin 
erkek istediği gibi tarzını dayatamıyor, bastırma yöntemleri 
uygulayamıyor. Bu da bizde ‘önümde engel yok, önüm açıktır’ 
gibi bir yanılgıya götürüyor. Sanki kendimizi yeniden 
yapılandırma gibi bir görevimiz yok. Hazırdır, içinden geçiyoruz, 
imkanlar da var. Birey olarak kendimi özgürleştireyim yerine, bu 
durum kendi içerisinde mücadelesizliği, ilişkisizliği getiriyor. 
Arayışsızlıktan gelişiyor. Yeniden yapılanma yok. O gerçekliğini 
unutuyorlar. Olduğu gibi kabullenme var.  

Kadının olduğu her yerde özgün eğitimde olmalıdır. Çünkü 
kadın için özgün eğitim temel bir ihtiyaçtır, hatta hayatidir. Bu 
sistemde 24 saat eğitim var fakat neden özgün eğitim yok? Çünkü 
merkez raporunda kadın ve erkek ayrımı yoktur deniliyor. 
Doğrudur, nerede ayrım yoktur? Özgürlük ölçüsünde yoktur. 
Sanki ona ulaşılmış gibi yaklaşılıyor; halbuki hem kadının, hem 
erkeğin bu düzeye ulaşması için çok mücadele etmesi gerekiyor. 
Bütün bunlar eylem düzeyiyle bağlantılı. Önce eylem yapan 
arkadaşların bile üzerine derin yoğunlaşma yaşanmıyor. O 
arkadaşlar bu düzeye ulaşmışlardı, eylemleri de bunun ispatıdır. 
Onlar Önderlik gerçeğini iyi anlamışlardı. Bizim fark 
etmediğimiz noktayı onlar fark etti ve son noktayı koydular. Bu 
arkadaşların düzeyi sadece eylemlilik düzeyiyle ele alındı. 
Yönetim ısrar ederse, haftada bir özgün eğitim verilebilir, fakat 
bunun mücadelesi verilmiyor. Bir örnek vermek gerekirse, 30 



  

394  
 

 

Haziran’da kadın olarak bir araya gelmemiz en doğal 
hakkımızken, tartıştırıldı. Bunun üzerine seminerler, paneller 
yapmayı düşünemedik. Üstten parti yönetimi bize talimat veriyor 
ve bir araya gelip tartışın diyor. Ki bu bizim görevimiz fakat bunu 
kendi kendimize yapmamız çok zayıf ayrıca kadın psikolojisi 
boyutuyla bazı noktaları değerlendirmek istiyorum.  

Bayan arkadaşlar için moral kaynağı, moral ölçütü, nereden 
moral alacağı çok önemli. İçimizde genelde en çok yaşanan 
sorunlardan biridir. Çelişkili ruh hali, moralde istikrarsızlık 
noktaları, biz bunu içimizde tartışmıyoruz, kadın olarak kendisini 
tanımaktan çok, bazı genel tanımlar konulmuş kadın için, kadın 
da kendisini o tanımlarla tanıyor. Bundan çok kendi kendisini 
tanıma yok. Kendisi için özgün bir yaklaşım, özgün bir tanımlama 
düzeyine ulaşmış değil. Bunun için morali hep dışarıya endeksli, 
örneğin; dışarıdakiler onun için ‘iyi’ diyorsa dünya onun oluyor. 
Benim için ‘iyi’ diyorlarsa ben iyiyim diyor. Ya da geneldeki 
yaklaşım onun için olumsuzsa dünyası çöküyor. Demekki ‘ben 
çok kötüyüm’ diyor. Yaklaşım ve ölçüsünü kendimiz 
belirlemiyoruz. Dış etkenlerden çabuk etkilenmekle, genel 
yaklaşımları aşmış değiliz. 

 Yine biz de hizmet anlayışı çok önemli. Bu bütün alanlar için 
öyledir. Özel güç-siyasi ve diğer güçler olsun fark etmiyor. Her 
bayan arkadaşın olduğu alanda kendi tarihi görevini bilirse, bu 
rolle çalışsa her yapmış olduğu çalışmanın bu partiye geri 
döneceğinin bilincinde olur; kadın özgürlük mücadelesi için bir 
hizmet olacaktır. Bunu yapabilmek için, ilk olarak tarihi 
görevimizin bilincinde olmamız gerekiyor. Kadın yapısı olarak, 
uzun süre kendi ruh halimizi partiye dayattık. Bunu da, 
‘çelişkilerimiz, arayışlarımız var’ adı altında yaptık. Doğru bu 
olmalı, fakat çelişkilerin, arayışların yönü nereden geçmeli, bunu 
belirlemek önemli. O da örgüt, Önderlik gerçeği ve özgürlüktür. 
‘Çelişkilerimiz, arayışlarımız var’ deyip yönünü doğru 
tutturamazsak, farklı yönlere kayabiliriz. 

 
-ARKADAŞ değerlendirme yaptı. ..... arkadaşın ...... arkadaşa 

karşı gösterdiği tutumun mahkum edilmesi gerekiyor. Kimse 
konferansta bir yerin temsilcisi değildir. Herkes delegedir, 
herkesin katılımı, iradesi aynıdır. Konferansı yönlendirme 
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yaklaşımı ciddi bir yaklaşımdır, o açıdan kabul etmiyoruz. Bende 
Rusya’nın, Bağımsız Devletlerin temsilcisiydim ama kalkıp 
konferansa rapor sunmadım. Çünkü konferans bileşimi bir karar 
aldı. Dedi ki; merkez raporumuz sunulacak merkez raporu 
çerçevesinde bütün güçler esas alınacak. Arkadaş kalkıp görüşünü 
belirttiğinde, alandaki yaşanan sorunları, yaklaşımları, eksikleri 
koyabilir ama tutup da divan başkanına dışarıda yapı içerisinde 
kafa tutmak doğru değil. ‘Ben temsilciydim, beni kaldırmadan .... 
arkadaşı kaldırmanız doğru değildir’ gibi bir yaklaşım kabul 
edilmeyecek bir yaklaşımdır. Biz bu yaklaşımı kabul 
etmediğimizi belirtiyoruz. 

 
-ÖZEL KUVVETLER için yapılan değerlendirmelerde 

katıldığım noktalar var. Bayan arkadaşın yönetim tarzı için 
görüşlerimi belirtmek istiyorum. Şimdiye kadar fedai yönetimi, 
yönetim olmadı. Son süreçte altı bayan birliği vardı fakat yapıyı 
yönlendirecek, yürütecek bir yönetim yoktu. İlk olarak bayan 
arkadaşların sayısı azdı diyebilirdik. Fakat son süreçte bayan 
arkadaşların sayısı artınca, bir yönetim ihtiyacı doğdu. Öyle bir 
yönetim olmalıydı ki, kadın renginde katabilsin, o biçimde 
öncülük yapabilsin. Yani erkek mantığını taşıyan bir yönetim 
değil. Bu noktada özellikle gördüğüm bir hatayı açmak istiyorum. 
İlk olarak .... arkadaş oranın yönetimiydi, şimdiye kadar da 
yönetimdir. Bu arkadaş doğru dürüst PJA yönetiminde kalmış 
değil, bir PJA yönetimi görmemiş, PJA’nın herhangi bir ölçüsünü 
almış değil. Yıllardır iç eyaletlerde, bu sistemin içinde 
yönetimlerde kalmış. Erkek mantığıyla şekillenmişve bu mantıkla 
buraya gelip II. Kadın Kongresi’nden sonra bu görevi almış. Bu 
mantıkla, bu ölçüyle, bu kişilikle bu çalışmaya nasıl kadın 
rengiyle katılabilir ki? Bu noktada ciddi bir sorun var. Bu sorun 
da öncülük sorunudur. ‘Özgünlük’ adı altında ‘fedaidir,’ eğitimi 
aynıdır. Biz de aynıyız. Oturtturulan sistemde her şeyinle ona 
tabii olmak, onunla yürümek zorundasın. Bu noktada ciddi bir 
sorun var. Öncülük konusunun üzerinde durulmalı. Eğer yönetim 
olmasa kadın iradesi de olmaz. Arkadaşlar oradaki yapı üzerine 
değerlendirme yaptılar, katılmıyorum. Orada çok temiz, bağlı bir 
yapı var. Bunu herkes için söylemiyorum. Herkes kendisini 
netleştirmiş, PJA ölçülerine bağlı, ona göre çalışan arkadaşlardır, 
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diyemem. Fakat bir öz var. Dürüst yanları var. Bu arkadaşların 
hepsi için ‘erkeğin işbirlikçisi olmuş, etkisine girmiş’ diyemeyiz; 
‘kadın ruhu ve PJA’ya bağlılığı kalmamış’ denilemez. En son 
kalkıp bu sistemi, bu tarzı eleştiren de yine bayan arkadaşlardır. 
Bu noktada bayan arkadaşlar yanlışlık yapmış değil. Belki ilk 
süreçlerdeki gibi değil, sakat yaklaşımlar halen de var. Yıllardır 
bu kadın sisteminin içindeyiz. Sergilenen yaklaşımda sanki ‘bu 
yapı PJA yapısı değil’ sonucu çıkıyor. Üstten alta kadar böyle. 
Belki şimdi eskisi gibi kendini göstermiyor, çünkü çok eleştirildi. 
3. Kadın Kongresi’nde üzerinde duruldu. Ama yer yer yine de 
hissettiriliyor. Sanki bu yapı bizim yapımız değil. Üst kendisini 
görmeli. Bu yaklaşımlar beni çok fazla etkiliyor, bu noktada 
yanlış yaklaşımlar insanı bir hayli üzüyor. Örneğin beni çok 
üzüyor. Kendi aramızda çok tartışıyorduk. Bu arkadaşlar bizi 
gönderdi, biz de bu kadın yapısındanız, bize de böyle 
yaklaşılıyor. Örnek vermek istiyorum ki arkadaşlar daha iyi 
anlasın. Arkadaşlar bizi intihar eylemi yapmamız, yok olmamız 
için gönderdiklerini söylemişler. ‘Çünkü bu arkadaşlarda bir şey 
kadına verecekleri bir şey kalmamış, bunun için bu arkadaşları 
ölüme gönderiyoruz’, denilmiş. Hatta buna benzer bunun gibi 
dedikodular aramızda çok dolaşıyordu. Dışarıdan böyleydi. 
‘Erkeğin denetimine girmiş kadınlar, verecekleri hiçbir şeyleri 
kalmamış’ türünden değerlendirmeler arkadaşlarda rahatsızlık 
yaratıyordu.  
İlk süreçlerde ne yapacağımızı bilemiyorduk. Ne kadındık, ne 

erkek, biz kimiz, yerimiz nerede bilemiyorduk. Bu tür bir kaygı 
bende de yaşanıyordu. Ben diyordum, ‘şimdi PJA’nın yanına 
gidersem acaba nasıl yaklaşılacak’ diye düşünüyordum. Çünkü 
bana yaklaşımlarının doğru olmadığını görüyordum. Bu 
yaklaşımlar oradaki yapıyı çok üzdü. Özellikle de kadın yapısını. 
Bu durumlar kadında bir boşluğun oluşmasına neden oldu ve 
erkekte bu boşluğu kullandı. Yine bir bayan yapısı nerede olursa 
olsun kendisini merkezine ulaştırılabilmeli. O da yapısına 
ulaşabilmeli. Belki bir çok engel konuldu. Özellikle erkek 
yönetiminden merkezden engellemeler oldu. Yine de sanki 
onların yapısı değilmiş gibi yaklaşılıyordu. Sadece üst düzeyde 
bir arkadaşa bağlıymış gibi, o yönlendiriyormuş gibi ve onun 
dışında  hiçbir yaklaşım olamazmış gibi yaklaşımlar vardı. Bu 
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konuda engeller olduğunu biliyorum. Fakat ne olursa olsun 
mücadele edip bayan arkadaşlara ulaşılabilir. Bir gün bu 
arkadaşların sorununu sorma, ne yapıyorlar bunu sorma olmadı. 
Bir gün bize ulaşmadılar. Kendi kaygılarına düştüler. Sadece bir 
kişinin tekmiliyle haber alıyorduk. Zaten bütün irade, her şey bir 
noktada kilitlenmiş durumdadır. Olan bütün tekmilleri oradan 
alıyor, o da kendine göre tekmil veriyor. Bunun için bizzat 
yaşadığımız sorunları bayan arkadaşların merkezine iletilecek bir 
kanal yoktu. Ne biz size katıldık, ne siz bize katıldınız. Mesela 
PJA’nın toplantısı oluyordu bir gün katılmadık, ‘onlara bağlı 
değiliz, katılmamıza ve sorunlarımızı anlatmaya gerek yok’ 
diyorlardı. Sen nerede olursan ol bayansın, bir bayan yönetimisin. 
Oranın  özgünlüğü adı altında bayan gücü çok zorlandı. Bir amaç 
için buraya gelmişsin, burada bir sistem oturtulmuş, benim 
sorunum cinsime bağlı, buna bağlı olarak yönetimimin de oraya 
bağlı olması gerekiyor. Fakat bazı merkezi arkadaşların sorunu 
var. Hatası çıktı, yine yönetimimiz kadın yönetimi olmadı, kadın 
rengi ile çalışmalara katılmadı. Kadın iradesini temsil edemedi. 
Bu noktalarda bazı ciddi sorunlar vardı. Yine söylüyorum;  
oradaki bayan arkadaşlar kötü arkadaşlar değildir ve bu çalışmaya 
bağlıdır. Bundan dolayı, o arkadaşlara kimse yanlış yaklaşmasın. 
Bu noktaları zaten erkek egemenliği yapıyor, bu erkeğin 
mantığıdır. Bizde parçalanmayı oluşturmak istiyor. Böyle bir 
yaklaşımı dayatıyor. İçimizdeki birliğin oluşmamasını istiyor. Biz 
de tam onun gibi yapıyoruz. Örnek vermek istiyorum; kadın 
kongresi başlamadan önce bir panel yapıldı. Yanımızdaki bayan 
arkadaşlar katıldı. Zilan arkadaş ve Haziran ayı üzerine. Burada 
yine oradaki bayan arkadaşlarla, karargahtaki bayan arkadaşlar 
üzerinde parçalanma yaşandı. Sanki ‘siz ayrı bir yapısınız, siz 
kadın cinsini temsil etmiyorsunuz, korumuyorsunuz’ gibi bir 
yaklaşım. Arkadaşlar aralarında çok tartıştılar. ‘Biz ne yapalım’ 
dediler. Bu tür yaklaşımlar kadına ters yaklaşımlardır, kadın 
mantığı değildir. Bundan dolayı erkek anlayışını kendimizde 
geliştirmeyelim. Bu noktada yaklaşımlara dikkat edilirse iyi olur. 
Kendimi de değerlendirmek istiyorum.  

Ben de uzun bir süre orada yer aldım. Parti militanlığı görevimi 
ne kadar yerine getirdim? ‘Sadece kendini geliştirme inisiyatifim 
var, kendini güçlendireceksin, ilerleteceksin, yoğunlaşmaların, 
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psikolojin, ruh halin, her şeyin süreç için, sürecin cevabını 
vermen için, bir yönelim karşısında cevap olman için’ noktaları 
üzerinde yoğunlaşmalarımız gelişmekteydi. Birey bir sistem 
içerisinde kendisini nasıl geliştirir, ilerletir ve denetim altına 
girmez? Kendime esas aldığım noktalar bunlardı. Önderlik 
“kadın nerede olursa olsun özünü korusun” diyor. Bunun için 
daha çok bu noktada yaklaştım. Şimdi yaşanan sorunlar için rapor 
yazıldı. Kandil’de bu kurum üzerine durulmazsa bir tıkanma 
yaşanır. Kadın tarafından bugün bir tıkanma yaşanıyorsa, kadının 
düzeyinden kaynaklıdır. Kadınla bir yerde ilerleme-dönüşüm 
yaşanmadı mı, bir düzeyde kaldı mı, bu çalışmanın tümünde bir 
tıkanma yaşanıyor demektir. Bundan dolayı kadının rolü bu 
sistemde çok önemli. İlerleme, dönüşüm sağlayabilir. Orada da 
PJA yönetiminin toplantısı yapıldı. Orada da görüşlerimi dile 
getirdim. Bunun için önerim öyle yönetimdeki arkadaşların 
kişiliği için değil. Fakat koordine .... arkadaş ve diğer arkadaş, 
doğru dürüst, konferans için bir rapor yazmadı. Bu kendi başına 
bir eksikliktir. O kadar bayan birliği var, o kadar bayan gücünün 
iradesi var, kendini her kuruma bağlı hissediyorsun. Bu örgüt için 
bir rapor hazırlandı. Fakat bir raporları buraya gelmedi. Kimse 
böyle bir sözü vermesin. Bu yaklaşımlar doğru değil. Bu kadar 
bölük var, bunun bir koordinesi çıkmış, bu koordine, ani 
olduğundan dolayı yazamamış denilmesi doğru değil. ..... arkadaş 
bize ‘raporunuzu yazın’ dedi, yönetimimiz raporunu yazabilirdi. 
‘Bayan arkadaşların durumunu açın’ denilmişti. Neden açmadılar, 
bu kendi başına bir anlayıştır. ‘Bu güce inanmıyorum, bunun için 
biz onlara bağlı değiliz, bir alakamız yok, çalışmamız, 
özgünlüğümüz ayrı, biz ayrı düşünüyoruz, ayrı yoğunlaşıyoruz’ 
tarzında bir anlayış olarak değerlendiriyorum. Niyeti ne olursa 
olsun, ben böyle değerlendiriyorum. O da bütün arkadaşlar gibi, -
ki oradaki bayan arkadaşların duruşu çok önemliydi- bunun için 
bir rapor yazabilirdi. Bundan dolayı dürüst katılım olmadı. 
Genelle çalışma ne olursa olsun, bugün bir konferans yapılıyor, 
kadın çalışmaları üzerinde duruluyor, ‘sen katılacaksın’. Bundan 
dolayı bu yaklaşımı da eleştiriyorum. Bu doğru olmayan bir 
yaklaşımdır.  

 
-SİZE eleştiri geldi. Ona göre yaklaşın. 
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-HERŞEYDEN önce,  konferansta bulunan arkadaşların 

huzurunda, demin içine girdiğim tavırdan dolayı özeleştirimi 
vermek istiyorum. Buna götüren nedenler olmuş olsa bile asla 
böylesi bir sonucun izahı olmaz. Bu temelde saygı sınırlarını 
zorlayan bir yaklaşımdı. Bu temelde çok samimi olarak 
özeleştirimi veriyorum, tekrarlamayacağım. Ama bunun nedenini 
de kısaca koyacağım. 

 Ben üç yıldır özel kuvvetler çalışmasındayım. Karşılıklı cevap 
verilmesi açısından değil, özel kuvvetler çalışmasını aşırı idealize 
etme, özeleştirisel yaklaşım sergilememe, tamamı ile eleştirme, 
yaşanan yetersizlikleri şimdi yaşanan yaklaşımlara bağlama vb. 
subjektif bir biçimde ne yaklaşımımız, ne de düşüncemiz gelişti. 
Bunu her şeyden önce belirtmek istiyorum.  

Bazı yaklaşımlar var, gerçekten bu konferansta artık 
sonuçlanması gerekiyor. Ben buna inanıyorum. Yani burada bazı 
şeyler kırılmazsa, çok objektif bir biçimde değerlendirilmezse, 
inanıyorum ki rahatsızlıklar kendisini bir biçimde yeniden 
yansıtır. Bireyler şahsında da, genel olarak da kendisini yansıtır. 
Bu bir gerçek. Her ne kadar 3. Kongreden sonra, bir bütün örgüte 
ve fedailere yaklaşım, özellikle yeni oluşturulan PJA yönetimi 
şahsında değiştirilmiş, daha çok örgüt ve parti çizgisine paralel 
bir biçimde bir bakış açısı geliştirilmeye, onun yaklaşımı 
sergilemeye çalışılmışsa da, yaklaşık iki üç yıldır bu çalışmaya 
yaklaşımda belli önyargılar var. Şu an PJA koordinasyonunun 
sunduğu raporda, çok kısa bir cümle olarak geçiyor. Yine askeri 
karargah raporunda öyle geçiyor. Yine .... arkadaş çok kısa olarak 
vurguladı. Tarihi ve nedenleri öyle çok kısa değil. Zamanı dikkate 
alarak, gündemi bu tarafa kaydırmadan bazı şeyleri vurgulamak 
istiyorum. Bilindiği gibi Parti Önderliğine karşı geliştirilen 
komplo, 6. Kongreye denk geliyor. Örgütsel refleks olarak 
geliştirilen komplo karşısında, çeşitli örgütlenmelere gidildi. İşte 
bunlar Kürt milliyetçi intikam gruplarıydı. Yalnız ..... arkadaşın 
sorumluluğunda kurulan, o süreçte böylesi bir çalışma yürütüldü. 
Bütün yapıda fedai eylemliliği şeklinde öneriler gelişti. Bu 
sürecin her akıbetinde bu çalışmayı daha örgütlü ve daha sistemli 
yürütmek için, Parti Önderliğine karşı gelişen komploya cevap 
olmak için, ARGK bünyesinde özel kuvvet çalışması oluşturuldu. 
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Toplam otuz arkadaşla başlatıldı. Bunun onu bayan arkadaşlardık. 
Özü itibari ile sürece hemen cevap verebilecek bir intikam 
hareketiydi. Yani 15 gün içerisinde çok sıkı bir eğitimle birlikte 
Parti Önderliğine karşı geliştirilen komploya karşı intihar eylemi 
yapmak için seçilen arkadaşlardık. Öneri yaptık, gönüllü geldik. 
Bu temelde çok yoğun bir eğitimden geçtik. Daha sonra partinin 
önümüze koyduğu hedefi, intihar tarzı eylemden ziyade, daha çok 
sonuç alıcı, döneme denk profesyonel eylem tarzını geliştirmekti. 
Bu noktada kadın yapısı olarak da şöyle bir şey var; kadın yapısı 
olarak duygusallığımız da biliniyor. Kendini adama ya da ölüm 
psikolojisine kendini çok çabuk yatırma, bizde çok yoğundur. 
Kadın yapısı olarak, bizde halen bu var. İntihar eylemleri birden 
durdurulup, profesyonel eylem tarzı önümüze konulunca, bizi 
biraz zorladı. Çünkü kendimizi tümüyle intihar çizgisinde 
yoğunlaştırma söz konusuydu. Bu temelde özel kuvvetler 
çalışması, içerik ve biçim olarak kendisini değiştirmeye başladı. 
Önce bir intikam örgütlülüğü biçimindeydi, daha sonra fedai 
kurumlaşması biçiminde örgütlenmeye başladı. Nicelik arttı, 
eğitimler derinleştirildi. Şu an arkadaşların eleştirdiği birçok 
nokta o süreçten kaynağını alıyor. O süreçte sayımızın az olması, 
ölüm psikolojisine kenetlenme, fedai kişiliğinin ideolojik 
eğitimlerde çok işlenmesi ve partinin bu oluşumu dışarıya karşı 
kapatması söz konusu oldu. En üstte Başkanlık Konseyi dışarıya 
karşı kapalı olmasını belirtti. Örneğin iki devre aynı dalda eğitim 
gördük, sadece merhabalaşıyorduk. Hatta bir süre maske ile bile 
dolaşıyorduk. Bunlar örgütün kararı olup, yapının iradesi ve 
istemi ile belirlenmemişti. ‘Biz özeliz, arkadaş yapısından ayrıyız, 
ayrı biçimleniriz, ayrı kalırız’ mantığı ile yaklaşıyorduk. Eylem 
tarzı olarak da, ekip ve tim çalışması daha fazla ön plandaydı.  
Bayan-erkek karışık bir çalışma yürütüyorduk. Ailecilik, sınıf, 
cins çelişkisini bu temelde yaşıyorduk. Özel kuvvetlerde, cins ve 
sınıf çelişkisi durduruldu. Çünkü o sürecin koşulları biraz bunu 
gerektiriyordu. Stratejik değişimle beraber eylemsellikler 
durduruldu. İdeolojik yoğunlaşma, askeri yoğunlaşmanın önüne 
kondu. Tam da geçiş sürecinden sonra, dondurulan çelişkilerin 
harekete geçirilmesi gerekiyordu. Kadın yapısı olarak da, özgün 
eğitimini ve çalışmasını ön plana çıkarması bir gereklilikti. Fakat 
bu yapılamadı. Özeleştiri verilmesi gereken süreç, Önderliğin 
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savunmalarından sonraki süreçtir. Çünkü ondan öncesinin 
koşulları ve gerekçeleri farklıydı. Arkadaşların getirdiği 
eleştirileri ve çizdiği tabloyu ben vicdanen kabul edemiyorum. 
‘Özgün çalışma ve kadının özüne yönelik yapılan ciddi bir refleks 
gelmedi’ demek çok ciddi bir haksızlıktır. Ben burada kimseyi 
suçlamıyorum. ..... arkadaş yönetim düzeyinde eleştirdi. 
Katılıyorum. Bizim partiye sunduğumuz raporda geçiyor. ‘Bayan 
yapısında ciddi bir refleks gelişmedi’ demek haksızlıktır. Kendim 
de biliyorum, tutanaklarımızda da var. PJA yönetimi, daha sonra 
bunun üzerinde durabilir. Talep ve istem vardı. O sürecin PJKK 
yönetiminin anlayışı mahkum edildiğinden, çok fazla üzerinde 
durma gereği duymuyoruz. O süreçte PJKK yönetimim 
geliştirdiği yaklaşımlar çok belirleyiciydi. ........ arkadaş 
değerlendirdi dedi ki; “özel kuvvetlerde şekillenen bir yapı vardı, 
bu yapıya karşı PJKK yönetimi kendisini uzak tuttu.” Hayır! Öyle 
değil. O süreçte yönetimde kalan arkadaşlar da vardı. Bir 
yaklaşım sergilendi. ........ arkadaş tarafından bize söylenen 
şuydu: “siz egemenler tarafından bize alternatif olarak 
oluşturulmuş güçsünüz” deniliyordu. Oradaki kadın yapısının 
psikolojisi nasıl olacak? Kendisini alternatif güç olarak görüyor. 
Somut ayrıntılarla fazla açamayacağım.  

Bir panel olayı vardı. Aslında bir skandaldı. Biz büyütmedik, 
erkek bir taraftan bizi kullanmaya çalıştı, PJKK yönetimine karşı. 
PJKK yönetimi tamamen teslim etti, dışladı. Bu temelde yapı çok 
korkunç bir kuşatma altında kaldı. Bunu görmek gerekir. Bunun 
psikolojisi halende arkadaşlarda vardı. Bu yapı uzaydan mı geldi? 
O yapı on bayanla başladı. ..... alanında, üç bölük oldu. .....  de üç 
bölük oldu, toplam altı bölük. Bizde bu yapı içerisinden çıktık. 
Çok farklı insanlar değildik. Parti Önderliği için gelen ve 
kendisini feda eden insanlardı. Kadın buna en fazla aday olandı. 
Bütün bunlar bir kenara bırakıldı ve sanki bu yapı içerisinden 
çıktı. ‘Özel kuvvetlere gitti, adeta robotlaştı’ hiçbir şey yapılmadı, 
hiçbir refleks gösterilemedi’ demek çok ciddi bir haksızlıktır. 
Beni en fazla tahrike götürende budur. Birey olarak ben o sistemi 
savunuyor veya savunmuyorum, bu ayrı bir şeydir. Özel 
kuvvetlere ilişkin getirdiğimiz eleştiriler ve öneriler Başkanlık 
Konseyine, 9-10 sayfalık sunduğumuz raporda yazılıdır. O sistem 
daha fazla nasıl geliştirilebilir, kadın o sistem içerisinde kendi 



  

402  
 

 

özgünlüğünü nasıl oturtabilir? Özgün eğitimler yapıldı. Ama 
süreklileştirilemedi. Üç ayrı bölük, asıl burada bulunan orta ve 
aşağı kamp ilk başta oluşturulmadı. İlk başta özel kuvvetler değil, 
komando birliğiydi. Çalışması bölükleri ve sitemi ayrıydı. 
Sonrada özel kuvvetler biçiminde örgütlendirildi. Her kamp kendi 
arasında çok farklı bir eğitim tarzı uyguluyor. Kimisi yeni eğitim 
devresidir, kimisi yarı profesyoneldir, kimisi de tam 
profesyoneldir. Bu konuda kadın yönetimleri eleştiri konusudur. 
Ortak bir çalışma tutturulabilirdi. Ama sistemin zorlayıcılığı da 
vardır. Bunu üstten halletmek gerekir. Bana göre konferansın 
çözebileceği bir şey değildir. Bizzat üstten Başkanlık Konseyi 
tarafından müdahale edilmesi gereken bir sorundur. Günde 18-19 
saat biz çalışıyoruz.  Bunun altı saati siyasi eğitimdir. Geriye 
kalanın tümü fiziksel, faaliyetlerin tümü askeri çalışmalardır. 
Uzmanlaşmadır, tekniğidir, komandosudur, vb. Duygusallık 
anlamında belirtmiyorum. Bu kadar sıkı bir çalışmaya rağmen, 
banyo günlerimizi feda ederek özgün eğitim gördüğümüz günler 
oluyordu. Bu kadar da inkarcı yaklaşılmamalıdır. Birey olarak 
kabul edemiyorum. Bir talep ve istek vardı. Özel kuvvetlerin bir 
de  bir sistemi var; dışarıya açılmıyor, yani PJA ile organik bir 
bağı yoktur. Başkanlık Konseyine bağlıdır. Orada birey 
sorunlarını organik olarak PJA’ya aktaramıyor. Böylesi bir sınır 
var. Biz sorunlarımızı kendi içimizde eleştiri- özeleştiri ile 
halletmek zorundaydık. ....... arkadaştan söz edildi. Birey olarak 
benim de görüşlerim var. 

 Biz daraldık yani ve bunu raporda dile getirdik. Konferansa 
öneri dahi geliştirdik. Değil ki o tarz görülmedi, ‘karikatür’ 
deniliyor. Keşke öyle olsa, yönlendiricilik vardır. Yetkide 
eşitlikçilik anlayışı vardı. Bireysel hırs vardı. Kadının bu anlamda 
kendisini erkek sistemine benzeştirmesi daha çirkin bir hal 
alıyordu. Yapı bundan rahatsız oluyordu. Bunu görmek gerekiyor. 
Kadın yapısı olarak bu durumu, o süreçte PJKK yönetimine 
sunamıyorduk. Özel kuvvetler Bermuda Şeytan Üçgeni gibi 
görülüyor. Böyle  soğuk bir savaş var, yaklaşılmıyor. Sanki bütün 
arkadaşlar orada cadı gibidir. ‘Tamamıyla erkek kopyasıdır, robot 
gibidir’ şeklindeki yaklaşımlar var, iletemiyorsun. Üstte 
Başkanlık Konseyinden ........ arkadaş var. Biz bunları da ona 
iletmeyi uygun görmüyoruz. İçte mücadele etmek gerekiyor. İçte 
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mücadele ne ile durduruluyor? İşte, “fedaisiniz, bunun belli 
ölçüleri vardır. Kendi sorununuzu kendiniz halletmek 
zorundasınız. Fedailer dürüsttür, dürüst savaşır, politika 
yapmazlar” bu ilkelerle oradaki kadın gücü hangi kuruma 
eleştirilerini yapacak, hangi kuruma raporunu yazacak, kendisini 
ifade edecek. Biz bunları görmeyip anlatılanları propaganda 
olarak görürsek, oranın sorunu, yüz tane merkez de gelse 
hallolmaz. Üç bölükle toplantı yapıp, konferansa rapor sunmak 
için oradaki yönetimle adeta boğazlaşılmış. Bu temelde yapılan 
bir toplantı var. Arkadaşlar buradaki yaklaşımı dürüst ve kadınca 
bulmuyor. Neden eleştirdiğimi belirtmek istiyorum. Üç bölüklük 
güç olarak orada toplantı yapıldı. Yanlışı  ve doğrusu ile orada bir 
yönetim ve yapı vardı. Bir irade vardı. PJA’dan kopukluğu yoktu. 
Bir talep ve istem var. Orada görüşünü, eleştirisini sunmuyor, 
müdahalesini yapmıyor, hesabını sormuyor. Arkadaş kendisi de 
yönetimdir. Orada müdahale gücü olabilirdi, yapmıyor. Biz böyle 
bir örgütlülüğü kendi içimizde yaratabilseydik kimse gelip kendi 
sistemini ve anlayışını bize dayatamazdı. Burada konuşulmasın, 
anlamında belirtmiyorum. Konferans en yüksek çözüm yeridir. 
Onun doğru mücadelesini vermemeye devam edersek, ya da hep 
üstten bekleyen ve şikayet tarzı ile devam edersek kırk tane 
merkez de gelse, biz yine biz kalırız, değişmeyiz. Bu temelde bir 
yaklaşım var.  

PJKK yönetiminin tarzı ne olursa olsun, nasıl dıştalarsa 
dıştalasın, birey olarak vereceğimiz bir özeleştiri olmalıdır. Fedai 
çizgisi, Zilan’ı yaşamsal kılmada kendisini inandırmıştı ve 
madem bunun bir samimiyet düzeyi vardı, o zaman biz şöyle 
diyebilirdik; PJKK çizgisi bir özgürlük çizgisidir, bireyler 
tekellerine alamaz, kendi malı mülkü yapamaz. Bu şekilde bir 
yaklaşımla, bu özgürlük çizgisini fedai kadın özü ile bir 
sahiplenme olmalıydı. Bu noktada Parti Önderliğine, Zilan 
çizgisine bu konferans önünde özeleştirimizi veriyoruz. Bunun 
yerine biz ne yaptık, dışarıdan böyle bir yaklaşım var, erkek de 
böyle yaklaşıyor, en iyisi biz de tıpkı bir kirpi gibi içimize 
kapanalım, dedik. Gerçekten de kapandık ve mesafeyi açtık. Bu 
temelde bir yanlış yaklaşım vardı. Arkadaşlar bu konuda 
eleştirdiler, doğrudur. Kendimizi sorgulamamız gereken temel 
yan budur. Kendimizi kapatmanın mantığı, biz bize yeteriz dedik. 
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Ancak, Özel kuvvet kadın gücü açısından asıl gaflet budur. Ön 
yargılı yaklaşımlar denilip geçiştiriliyor. Diğer önemli bir nokta, 
gönderilen arkadaşlar içinde çok değerli, gelişmeye açık, alma 
potansiyeli yüksek, yetenekli, zeki arkadaşlar da var. Ancak bu 
çalışmalar salt askeri çalışmalar değildir. Stratejik hedeflere 
yönelmek, zaferi gerçekten sağlayabilmek için, bireyde bağımsız 
kişiliği yaratmak esas olanıdır. Böyle bir temeli vardır. Bunun 
için de kadın rengi olmazsa bu gerçekleşemez. Gönderilen 
arkadaşlar arasında birinin kalbi delikti, birinin gözü kördü, 
birinin vb... Bu, eski PJKK yönetiminin yaklaşımı olarak ortaya 
çıktı.  

Kadro yapısı olarak da, eski yapı savaşmak istemiyor, özel 
kuvvetleri duyunca kaçıyor. Özel kuvvetlerde erkek egemenlikli 
sistemin hakim olmasını da kaçmaya bahane yapıyor. Özel 
kuvvetler askeri bir çalışma ve çok yoğun bir disiplini var. Önüne 
koyduğu hedefler çok farklı. Eski yapı buna gelmek istemiyor. Bu 
noktada PJA yönetimi de zorlandı. Arkadaşlar düzenleme 
yapıyor, kimse gelmek istemiyor. Yapılan düzenleme sonucu 
gelenlerin hepsi yeniydi. Bunlar Partiyi tanımıyor, askerileşmeyle 
fazla alakası yok fakat istekli ve dürüsttür. Ancak bu çalışmanın 
katı bir disiplini vardır. Kurallı yürümek, onu bir yaşam tarzı 
haline getirmek zorundasın. Yeni yapı geliyor, zorlanıyor. Kadın 
ve parti bilinci yok. Önceden gönderilme mantığı politik iken, 
daha sonra gelenlerde biz gönülsüz geldik, anlayışı vardı. Bu 
çalışmayı istemeyen bir insan, bu çalışmanın içinde yapamaz ve 
yürüyemez.  

Bundan sonra bu çalışmalar merkezi temsiline kavuşmalıdır. 
Özgün eğitimlerini ve toplantılarını yapabilecek, denetleyebilecek 
bir temsil gücü mutlaka olmalıdır.  Yine orada kadının yeteneği 
açığa çıkıyor. Kadın fiziki, ruhi ve taktiksel boyutlarda gelişiyor. 
Yapı salt tekniki değil, ideolojik olarak da gelişim sağlayan, 
değerlendirilmeye açık bir yapıdır. Özel kuvvetler kadın gücü, 
PJA’nın bir parçasıdır. Bu anlamda PJA’ya eleştirimiz; üç yıldır 
oluşturulan bu çalaşmalara üç toplantı yapılmıştır. Birincisi, ...... 
arkadaşın 2. Kadın Kongresi arkasından yaptığı toplantı, ikincisi 
..... arkadaşın siyasal değerlendirme toplantısı, üçüncüsü ....... 
arkadaşın yaptığı toplantıdır. Konferansa önerimiz; Özel 
kuvvetlere en üst düzeyde bir arkadaşın gönderilmesidir. Orada 
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yaratılan değerler Parti Önderliği’nin yarattığı değerlerdir. Eleştiri 
ve yönelimlerin tamamı ile bunu hiçleştirmesini doğru 
bulmuyorum. Önderliğe yapılmış gibi geliyor insana. Doğru olan 
sahiplenilmeli, yanlış ise eleştirilmelidir. Bunun için de, varolan 
yargılar bitmeli, soğuk duvarlar biraz çatlamalıdır. Şu an özel 
kuvvetler gücü kendisini PJA’lı olarak görüyor ama bunun 
organik bağı mutlaka geliştirilmelidir.  

-BURADA sorunumuz salt özel kuvvetler değil. Sadece 
onları tartışmayacağız. HPG’nin altı bin gücünden, altı yüzü özel 
kuvvetlerdir. Yüzde onudur. Genel ordumuzun sorunlarını 
tartışıyoruz. Genel ordumuzun üçte biri de kadın gücüdür. Bunun 
içerisinde özel bir çalışma olan özel kuvvetler çalışmasını önemli 
oranda ele alacağız. Arkadaşlar görüş belirtirken salt o noktaya 
çekmemeliler. Doğru bir anlayış birliğine ulaşmak gerekiyor. 
Bizim anlayışsızlık ve soğuk duvar örme gibi bir durumumuz yok. 
Arkadaş bir değerlendirme yaptı. Biz de kendi görüşlerimizi 
koyacağız. Biz ayda bir bu gücün durumu hakkında bilgi alıyoruz. 
Ancak çok fazla üzerinde olduğumuz bir çalışma değildir. PJA 
olarak temsil bulmaması ayrı bir durum. Bu konuda kendi PJA 
özeleştirisini, raporunda da koymuş. Orada kendi temsilini koymak 
durumundadır. Biz onları da değerlendiririz. Fakat burada genel 
ordu çalışmalarını ele alıyoruz. Bir bütünen sorunlarımız var. 
Örneğin Kandil çalışmasını değerlendiriyoruz. Kandil 
yönetimimizdeki ..... arkadaş şu an soruşturmadadır. Arkadaşlar 
değerlendirme yapıyorlar, Kandil’de ki..... arkadaşımızın durumu 
neydi? Daha derinlikli, daha çözümleyici, bir bütünen bizi kadın 
olarak ordu anlayışına çeken bir değerlendirme gücü olmak 
durumundadır. Karşılıklı değerlendirmeler doğru değildir. Yine 
...... arkadaş kendi durumunu koydu. Bir yıldır o çalışmalarda yer 
alıyor. Hiçbir arkadaşın, diğer bir arkadaşın değerlendirmesi 
üzerine değerlendirme yapıp, töhmet altında bırakmaya hakkı 
yoktur. Demokratik bir ortamdır. Herkes kendi görüşünü koyar. 
Arkadaşlar eleştirebilirler. Biz de divan olarak bir arkadaşın 
değerlendirmesinde doğru olmayan noktaları kendi 
değerlendirmelerimizde belirtebiliriz. Ama sen neden böyle dedin, 
diye yadırgama ve farklı bir yaklaşım göstermek doğru bir tutum 
değildir. Bir anlamda biraz töhmet altında bırakmak ve tehdit 
etmektir.  
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Eski ve yeni anlayışını da karıştırmamak gerekir. Eski, yeni 
bir bütün dönem itibari ile, PJKK sürecinde ortaya çıkan 
yaklaşımları 3. Kadın Kongremizde mahkum ettik. Tekrar o 
döneme dönüp, buraya getirmek doğru değildir. Onlar belli oranda 
aşılan noktalardır. Biz burayı değerlendirirken, bir bütünsellik 
içinde ele almalıyız. Zaten özel kuvvetlerdeki arkadaşların en temel 
anlayışı da budur. Arkadaşlar bir türlü anlamak istemiyorlar. Özel 
kuvvet değil, özerk kuvvettir. Kendisini özerk ele alıyor, özerk 
değerlendiriyor. O anlamda da örgüte gelmiyorlar. Bu çalışma 
binlerce arkadaştan oluşturulan farklı bir örgütlenmedir. Bizim 
temel çalışmalarımızdan biridir. Ordu gücümüzün profesyonel 
yetişmiş birimidir. Ama öyle hiçbir yere sığdırılamayacak, hiçbir 
yerine dokunulmayacak bir çalışma da değildir. Partinin  
örgütlediği bir çalışmadır. Parti çalışmalarına cevap verdiği oranda 
partiyi destekler, geliştirir, güçlendirir ama partinin temel çizgisine, 
yaklaşımına, yaşamına ters düştüğünde ne olursa olsun parti onu 
dağıtır. Bu konuda bu da bir parti çalışmasıdır. Hiç kimse burada 
partiyi suçlamamalıdır. Ne bir özel kuvvet gücünün, ne de her 
hangi bir gücün biz böyle bağlıyız, şöyle bağlıyız demesine de 
gerek yok. Bütün kadın ve  parti Önderliğin ve örgütün gücüdür. 
Bu konuya değinmeye de gerek yoktur. O konuda burada yapının 
suçlu olduğunu kimse söylemiyor. Biz özeleştirimizi verirken, 
neden yapı kadın özgünlüğünü oturtmadı, demeyiz. Bunun 
özeleştirisi ordu konfrenasında da verilmiş, burada da vereceğiz. 
Bir arkadaş diyor, bizi gönderirken ölüme gönderdiniz. Bu 
arkadaşlar iki buçuk yıldır bütün parti gücümüzün en üstünde 
yaşam tarzına sahipler. Bütün ..... gücünün harcamadığını bu 
arkadaşlar harcıyor. Öylesi bir hesaba gelindiğinde, biz bunun 
değerlendirmesini de yaparız. Öyle ölüme gönderilen bir güç, git öl 
mantığı yoktur. Doğru değerlendirmek gerekir.  

 
-ASLINDA ben ordu çalışmaları konusunda değerlendirme 

yapmak istemiyordum. Fakat anlayış boyutunda bir iki noktayı 
belirtmek istiyorum. Arkadaş değerlendirdi. Uzun bir dönemdir 
bunun panellere yansıyan boyutu beni ürkütmüştü. Fakat 
arkadaşların yaptığı değerlendirme bende o anlayışı kırdı. 
Gerçekten güçlü ve nitelikli bir tartışma düzeyi var. Bu, kadın 
cephesi açısından sevindiricidir. Arkadaşlar derinlikli koydular. 
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Özeleştirilerini anlamlı buluyorum. Stratejik değişiklikle birlikte 
bir değişiklik görüldü. Kadının barışı gelşitiren kesim olarak ön 
plana çıkarılması doğru, fakat bizler tarafından görülmesi gereken 
bir diğer yön de kadının yaratılan değerleri sahiplenmeyi her 
zaman esas almasıdır. Bu boyutun anlaşılmaması, bizim açımızdan 
belli bir zorlanmayı getirdi. Yaratılan değerleri sahiplenme, sadece  
bir siyasal çalışma yürütmekle olmaz. Siyasal çalışma da ordu 
gücüne dayanarak yürütülecektir. Bunu kimse unutmamalıdır. 
Bizim en nitelikli çalışma sahamız ordudur. Bu konuda özellikle 
kadın hareketi olarak yanılgıya girmememiz gerekiyor. Fakat kadın 
açısından yeni değerlendirmeler var; oportünizm, sanırım süreçle 
bağlantılı gelişti. Ben daha önce karşılaşmamıştım. Şunu 
belirteyim; kadın tam tersi olarak, savaş içinde hep bir fedai ruhu 
ile ön plana çıkmıştır. Hepimiz ordu çalışmasında, savaşta kaldık. 
Komutanlaşma düzeyi ile hep eleştiri aldık. Yönlendirmede hep 
eleştiri aldık. Ama bireysel savaşta uzun süredir kadın yapısı hiç 
eleştiri almamıştı. Bundan dolayı siyasal çalışma denilince, orduyu 
yadsımak gelişiyorsa bu oportünist bir yaklaşımdır. Bu siyasal 
çalışmayı da geliştirmez.  

Diğer bir tehlike olarak liberalizm vurgulandı. Biz 
geçmişte anlayıştan kaynaklı yaptığımız ciddi hatalardan dolayı, 
partinin genelini tehlikelere götürecek ciddi sapmaları yaşadık. 3. 
Kadın Kongresi ile bunun önü alındı. Ancak özellikle belli bir 
kesimde gelişen, sınıf ve cins mücadelesi bitti, kadın ve erkek 
arasında fark yok, yaklaşımları bu mücadeleyi durdurma 
noktasında bir sapmadır. Bunun tehlikelerine karşı şimdiden tavrını 
geliştirmek lazım. Bu bizi bitirmeye götürür. Fedaileşeceksen 
kadın kimliği ile fedai ol. Bu yönlü Parti Önderliği’nin Neolitik 
Devrim, Kadın Rönesansı ve süreçle ilgili perspektifleri var. Bu 
noktada kesinlikle cins savaşımını daha keskin vermek ve 
derinleştirmek gerekir. Ama bu, partinin genel yaklaşımlarını, 
kazanımlarını ve süreci dışlamadan geliştirilecek. Geçmişte, 
kendisini cins savaşımına yatırmayan bir kesimde ona yatırmış gibi 
bir yaklaşımı getirdi. Öbür uca götürdü. Şimdi de karşı tarafa hiç 
gerek yok, gibi bir yaklaşım gelişiyor. Zaten bireysel zaaflar da 
bunda çok belirleyici bir rol oynuyor. Orduda bu gelişirse çok 
tehlikelidir. Özgürlüğü en erken getireceğimiz yer ordudur. Kadın 
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ordulaşmada özgünlüğünü yitirirse, siyasal çalışmalarda 
özgünlüğünü hiç koruyamaz. Bu tehlikeyi görmeliyiz. 

 Bir noktayı daha belirteyim; fedai çalışmasını PJA ile 
karşı karşıya getirmeyin, bu tehlikelidir. ..... arkadaş böyle bir 
karşılaştırmayı yaptı. Görüşüdür, bir şey demiyorum. Merkezden, 
geçmiş tarzdan kaynaklı. Nasıl ki arkadaşlar halk hareketine ve 
ordu çalışmalarına yaklaşımımızı eleştirdi, yanlıştı. Özel kuvvetlere 
karşı da genelden kaynaklı bir durum var. Bir süredir arkadaşlarla 
birlikteyim, yönetimin bu konudaki rahatsızlıklarını çok net 
gördüm. Aşılması gereken yönler yönetimde fazlası ile tartışılıyor. 
Genel konferansın netleştirmesi gereken konulardır. 
Görevlendirmelere yönelik belirtilenler yerindedir. Ancak fedai 
gücü ile PJA’yı karşı karşıya getirmek doğru değil. Orada çok 
değerli arkadaşlar var. Kimse yapıdaki arkadaşları eleştirmedi. 
Sistemden, PJA’dan ve aradaki yönetimlerden kaynaklı problem 
var ve bunlar eleştiriliyor. Yoksa bizim fedailerdeki arkadaşları 
işbirlikçidir diye dışlama,  ölüme gönderme gibi bir yaklaşımımız 
yoktur. Bu konuları kadın yapısına bağlamak bazı anlayışlara 
zemin hazırlamaktır. Bu da tehlikelidir. PJA böyle bir anlayışa da 
onay vermez. Anlayıştan, PJA merkezinden  kaynaklı düzeltilmesi 
gereken yanlışlar var. Ancak bizim, yapımıza böyle bir 
yaklaşımımız yoktur. Bunun üzerine tasarruf geliştirerek böyle bir 
örgütlenme yapma yakalaşımı tehlikelidir. Arkadaşlar bir şey 
belirttiler, bunun özeleştirisini de geliştirmeliler. 

 İlişkilenme noktasında arkadaşlar problem yaşamış, 
dışlanmışlar. Bunlar eleştirildi ve giderilmesi gerekiyor. Orada 
yaşanan sorunlar var, bunların nedeni nedir? Kendisinde görmeme 
yaklaşımı kabul edilemez. Kadın yapısı orada ideolojik-politik 
düzeyi, Parti Önderliği’nin ve Partinin kadın yaklaşımını oturtmak 
zorundalar. Biz insanlara “gitsinler ölsünler” şeklinde bakmayız, 
bunlar PKK’nin kadın çizgisinin reddettiği şeylerdir. Sürecin 
yaklaşımı da bu değil.  

-OLDUKÇA kapsamlı ve bayan arkadaşların bu kadar çok 

olduğu bir sahada, ilk defa böyle bir konferansa katılıyorum. 

Arkadaşlar daha çok askeri çalışmaları değerlendirdiler. Partinin 
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başlattığı stratejik çalışma sürecinde, partinin uzak olduğu 

alanlarda yaşanan gelişmelerin uzağında kaldık. Yaşanan 

çelişkiler kısmi bir şekilde yansımasını buldu. Bu temelde, hem 

kadın, hem de genel çalışmalar boyutunda değerlendirmeler 

yapıldı. İnsan moral alıyor ama diğer taraftan oldukça tehlikeler 

de var. Bunları görüp değerlendirmezsek belki sapmalar da 

yaşanabilir. Bu genel açısından da böyle. Bizim geldiğimiz 

alanlarda da vardı. Biz gerçekten anlam vermeye çalıştık. Hem bu 

alan, hem de kaldığımız alan açısından kadın çizgisiyle 

bütünleşmek için hiçbir engel yoktu.  

Behdinan alanı raporda belirtilmişti. Arkadaşlar çok fazla 

açmadılar. Behdinan yapısı için yeni bir süreç. Behdinan kendi 

başına bir eyaletti, ama hiçbir yere bağlı değildik, ortada 

kalmıştık. Belki bu son süreçte askeri karargahla ilişkilerimiz 

oldu. Tartışma, bir ilgilenme düzeyi yaşandı ama eski süreçte 

belki Behdinan’a bağlıydık fakat koordine düzeyinde bir 

ilgilenme yoktu. Bu anlamda bir çok sorun yaşandı. .... arkadaş ve 

diğer arkadaşlar özeleştirilerini verdiler. Birbirine havale etme 

durumu yaşandı. Behdinan alanında da aynı durumlar yaşanıyor. 
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Oradaki yapı eğitime ihtiyacını dile getirerek, geri çekilme 

sürecinde psikolojik olarak etkilendi. Ama bu durumun son 

süreçte aşıldığını söylemek mümkün. Mesela bizim kaldığımız 

alanı ele aldığımızda, kimse orada kalmak istemiyordu ve 

arkadaşların psikolojilerini de etkileyebiliyorlardı. 3. Kongre’de 

ele alındı ama prtakikte tekrarını görmek mümkün. Özellikle de 

Haftanin alanının pratiğinin 3. Kongre’de değerlendirilmesi 

gerekiyordu. Aslındaş .... arkadaşın pratiğinde görmek 

mümkündü. Arkadaşların üzerindeki psikolojik etkileri 

tartışılabilirdi. O sürecin tahribatlarını yaptığımız tartışmalar ve 

ilgilenmelerle biraz da olsa gidermeye çalıştık. Arkadaşlar 

merkezin bir kısmında gücü yetkide görme anlayışını mahkum 

ettiler. Yetki ne  olursa olsun yapıyla ilgileneyim, bir manga da 

olsa bu yapıyı geliştireyim, kadın çizgisinde derinleştireyim 

anlayışı yoktu. Bunun yerine şikayet etme ya da tepkisel 

yaklaşarak parti beni niye değerlendirmiyor, niye beni istemiyor, 

anlayışı yaşandı. Bu alt yapıyı etkileyebiliyordu. Diğer alanlarda 

da bazı yanılgılar vardı fakat özellikle de Haftanin’de yaşanan, 

gönderilen kadroya inanç yoktu. Bu yapı deneme tahtası olmuş. 
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En uzun süredir ben orada kalmışım. O yapının psikolojisini, 

yapıya katıldığımda bazı yönleriyle anladım, fakat bazı yönlerde 

zorlanmalar da yaşadım. Orada hangi arkadaş o yapının üstüne 

gittiyse, tasfiye etti. Kadın ölçüsünü geliştirecek doğru dürüst bir 

eğitim bu yapıya verilmemiş. ........ arkadaşın gücü bölük 

komutanlığını kaldırmıyordu, bundan dolayı yapının durumu 

karma karışık oldu. Şimdi de takımın üzerine verilmiş. Elbette 

yapı inançsızdır. 3. Kongreden sonra üç arkadaş geldi, onlar da 

bir ölçü oturtamıyor. Çünkü ağırdır. Alandan uzak az bir kuvvet 

olabilir. Fakat nitelik gerekli. Her yönüyle, hem düşmana, hem de 

erkeğe karşı çok güçlü kişilikler gerekli. Çünkü çok yönlü 

yönelimler var.  

Ben de yönetimdeydim. Benim üzerime de karar alındı. Kabul 

etmediğimiz yönler var. Partinin nasıl değerlendirdiğini 

bilmiyorum. O yönlü alınan kararı kabul ederiz, bu konuda bir 

sorunumuz yok. Fakat bazen yapıyla karşı karşıya getirildim. 

Kongre’den gelen arkadaşlar yapıya bir şeyler tanıtabilmeliydiler. 

Kongreden gelen arkadaşlarda; “biz kongreden gelmişiz, tarzımızı 

kabul etmiyorsanız kongreyi kabul etmiyorsunuz.”yaklaşımı 
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vardı. O yapı kongre karşıtı değil, sonuna kadar dürüst, fakat 

anlamıyor, o kadar derin değil. Bunun için anlayış çıkartacak, 

çeteciliği geliştirecek, kötü şeyler yapacak kadar gücü olan bir 

yapı değil. Çünkü genelde yeni bir yapı. En eskisi 1998’de 

katılmış. Birkaç eski arkadaş vardı. Eğer çeteleşme oturmuşsa, 

birileri çeteyse o da biziz. Çünkü o yapının anlayış çıkaracak bir 

düzeyleri yok. O yapı üzerine tasarruf yapılamaz. Eğitimi biz 

vermeli, ideolojiyi, kadını biz tanıtmalıydık. Biz PJA’yı ve 

kongreyi tanıtmalıydık. Bu noktalarda suçumu görüyorum. Fakat 

bu gelen arkadaşlar kadının  düzeyini tanıtamıyorlar. Çünkü onlar 

da net değil. Ben de yönetimde yer alıyordum. Yapıya bir şeyler 

verebilecek düzeyde olanlardan birisiydim. Fakat ben de 

yetersizdim. Zorlanıyordum. Başımdan geçen bir olaydan dolayı 

psikolojik olarak rahat değildim. Fakat mecburen orada kaldım. 

Bölge konusunda farklı durumlar vardı. 

Bizim aramıza gelecek olanın bizi temsil etmesi gerekir. Bunu 
yapı da reddetmiyor, süreci takip ediyor, okuyor  ve  anlıyor ki 
biz bu düzeyimizle cevap olamayacağız. Yapı yönetimin derinlik 
kazandığını görmüyor ve kabul etmiyor. Sağlıklı bir yönetim 
oraya gitmezse yapı da sağlıklı gelişmez. Biz soruşturma içinde 
her şey içinde hazırız.  

....... arkadaşın durumuna gelince; biz önce erkek politikasını 
çözümlemeliyiz. Erkek politikasını anlayamazsak, şüpheci oluruz, 
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birbirimizi kabul etmeyiz, ön yargılar geliştiririz. Aramızdan 
sürekli işbirlikçi çıkar. Çünkü kadın arasında en üstten en alta 
şüphecilik gelişmiş, kimse bir yön veremiyor. Bunlar özgürlük 
ilkelerimiz değildir. Biz Önderlik karşısında da yapıyoruz. ....... 
arkadaş şahsında bunlar yaşanıyor. Arkadaş bizi yönetmiyor, 
temsilciliğimizi yapamıyor. Arkadaş gelip yapının üzerine 
yükleniyor, iftira atıyor. ....... arkadaşın yaptığı birçok şeyi kendi 
üzerime de alıyordum ama o da olmadı. Ben bunları kendim, ....... 
arkadaş için yapıyordum. Ama çözüm olunamadı. Eğer ki doğru 
bir çözüm olacaksa, kadının geriliklerini beslemekle olmaz. Biz 
çözüm olabilmek için bunları bile yaptık. Önemli olan insanın 
kendisini geliştirmesi, ilerlemesidir. Askeri, siyasi, ideolojik 
anlamda gelişirsek erkek de hiçbir politikasını üzerimizde 
yürütemez. ........ arkadaşın sorunu kendisini ne erkeğe ne de 
kadına kabul ettiremiyor. Şüphecilik, ön yargılar öyle yaptı ki, 
geldiğinde bile şunları söyledi: Yönetim bizi kabul etmez. Öyle 
söylersen elbette kabul edilmezsin. Çaba harcayacaksın, 
geliştireceksin ki erkek kabul etsin, yoksa kabul etmez. 
Geliştirmeliyiz ki kabul edilelim. Bu dönemde böylesi bir tarzla 
bu dönem çok zorlandık. Bireysel rapor da yazmak istedik, 
yazacağız da. Yapıyı tanıdığımız için yeni giden yönetimin de bir 
şey veremeyeceğini düşünüyorum. O yüzden ideolojide derin 
olan bir arkadaşın gitmesi gerekiyor. İlle de merkez olsun 
demiyorum, ama derin olmalıdır. Eğitimsel olmalı, orada yapıyı 
doyurmalıdır. Öyle olmazsa o yapı değişemez. Yaşanan 
sorunların içerisinde kendimi de görüyorum. Gare alanında 
duygusal ilişkiler çok çıktı. Ama tayin-terfilerde bazı yanılgılar 
gördüm. 4-5 arkadaş Metina’ya gönderilirken baştan savma  bir 
durum yaşandı. Gare yönetiminin pratiğinde bunlar çıktı. Bölgeler 
üzerine sorunları atmak olmaz, her bölge kendi sorunlarını 
halletmeli. Bunları belirtiyorum. 

 
-ARKADAŞLAR dile getirdiler, fakat biz burada ne Zagros’u, 

ne Metina’yı ne de Kandil’i savunabiliriz. Biz bireysel 
kaygılarımız ve görüşlerimizle başlarsak hiçbir şey ortaya çıkmaz. 
Ancak bireyler ortaya çıkar. Madem burada ordu sorunlarını 
tartışıyoruz, bireyselliklere yer yok. Öncelikle bazı duygularımı 
dile getirmek istiyorum. Böyle bir konferans insana büyük güç 
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veriyor. Buraya ilk geldiğimde çok heyecanlıydım.  Öncelikle biz 
gerçekten vicdanlı hareket etmek zorundayız. Vicdanlı ve 
gerçekçi olmayız ki, partimiz sorunlarımızı çözebilsin. Bu yüzden 
savunma psikolojisine girmekten ziyade, gerçekçi olmamız 
gerekiyor. Böyle olursa çözüm gücü olunabilir. Ben Zagros’tan 
geldim. Orayı anlatmak istiyorum. Orduda yaşanan sorunlar orada 
da yaşanıyor. Zagros’ta, 3. Kadın Kongresi’nden önce yaşanan 
beklentiler vardı. Herkes kendisini bir yerlere gitmek için 
planlıyordu. Yönetimden başladı, yapıya da yansıdı. Onun için 
ordu içinde farklı anlayışlar da çıktı. Kimisi askeri güç olduğunu, 
kimisi siyasi güç olduğunu, kimisi de biz işe yaramıyoruz vb. 
anlayışları yaşadı. Bunun yanında biz süreci anladık, kavradık 
dersek, abartı olur. Biraz anladık ama istenilen düzeyde değil. 
Örneğin meşru savunma çizgisi denildiğinde nasıl yapacağımızı, 
geliştireceğimizi bilmiyorduk. Erkeğin çizgisine gelmeyeceksiniz, 
erkeğe karşı savunmalarınız olmalıdır, deniliyordu, ama nasıl bir 
meşru savunma çizgisi olacağı konusunda ne yönetim, ne de yapı 
çok kapsamlı değerlendiremiyordu. Daha çok erkeğin arkasından 
yürüme vardı. PJA merkezinden, Askeri Karargahtan beklentiler 
vardı. Belki meşru savunma çizgisini tam anlayamıyorduk, fakat 
bu anlamda kendimizi bazı şeylere de yatırdık. Özgünlük diye bir 
şey kalmadı. Özgünlük dediğimizde bir bölük, manga ya da takım 
bir yerde, kalalım eğitim görelim bu da değildi. Özgünlük; 
yaşamdır, ilkedir, üslupdur-hitapdır, ölçülerdir. Bu yönlü bir 
aşınma oldu, ama 3. Kongre ile belli yoğunlaşmalar yaşandı. 
Örneğin yönetim toplantısında bir erkek arkadaş kalkıp şunu dedi 
“kadın özgünlüğünü bırakmış.” Bunları kim yaptı, elbette biz 
yaptık. Bazı şeylere biz zemin verdik. Sırf bize süreci anlamadılar 
demesinler, diye kendimizi kaba anlamda sürece yatırdık. Süreç 
nasıldır, biz sürecin neresindeyiz, bunlara yoğunlaşmadık. 
Düşünce boyutuyla bir zorlanmayı yaşadık. Bu yüzden de 
yönetim çok fazla çözüm gücü olamadı. Komutada eski tarz 
vardı. Dayatılan eski tarzlar ne bireyi ne de yapıyı geliştirir. 

 Diğer bir yönüyle de Zagros yapısında kaypaklık var. Hem 
çabuk kabul ediyor, hem de çabuk reddedebiliyor. Bu anlamda 3. 
Kongre’de bazı şeyleri hemen kabul ettik, bazı şeyleri hemen 
kabul etmedik. Belki üst boyutta parti karşıtı olarak çıkmadı, ama 
belli sorunlar yaşandı. Yapıya şekil kazandıracağımıza, yapı 
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yenidir, zorlanıyor, nasıl güç getirebilir, kaygısıyla yaklaştık. Geri 
çekilen güçten sonra Zagros’ta bir nitelik düşüklüğü de yaşandı. 
Bir sınıf yapılanması var ve bunlar da çok fazla çatışmıyor. 
Alanda .... arkadaşın gelişi ile bir müdahale yaşandı. Daha önceki 
anlayışlar birbirini besliyordu, geliştirmiyordu. Bu anlamda orada 
güç değişiminin yapılması gerekiyor. Bazı arkadaşlar 10 yıldır 
gerillada ama hiç eğitim görmemişler. Bazıları da kış eğitimi 
görmüş, ama PJA eğitimi görmemiş, bunlardan bir şey de 
beklenemez. Bir arkadaş manga komutanlığı yapacak bir arkadaşı 
bulamıyoruz dedi, biz orada yardımcı bile bulamıyorduk.  

Kadında oportunistlik başladığı söylendi. Artık yaşamda da bir 
moralsizlik, bıkkınlık görülüyor. Bunlar kadına yakışmıyor. 
Kadın rengi, kadının gelişmişliği, diyoruz ama istenilen düzeyi de 
yakalayamadık. Ben buraya geldiğimden beri yaşadığım çelişkiler 
var. Yetki isteniyor ama yetkiyi sen yaratacaksın, partinin 
hizmetine gireceksin. İnsan iş yaptığında da parti hizmetine 
sokmalıyız. Bu yüzden kadının moral, coşku düzeyi artmalıdır. 
Savaş bitti, her şey bitti, dememeliyiz. Kadın zemini 
kirletilmemeli, güzelleştirilmeli. Kadın yaşama rengini 
vermelidir. Dediğim gibi ilk Akademi’ye geldiğimde titriyordum. 
Layık olabilecekmiydim? Bunlara layık olmalıyız. Kadını ve 
mücadelesini geliştirmeliyiz. Bende yaşanan eksiklikler 
anlamında kendini bırakma yaşandı. Özellikle düşüncede kendini 
geliştirmeme yaşandı. Tabii ki hepimizin bunların üzerinde 
durmamız gerekiyor.  

 
-ASKERİ Karargah gündemine ilişkin, biraz geneli 

değerlendirmek istiyorum. 3. Kongre’de askeri karargah 
oldukça tartışıldı. Gelirken hepimizde bir ürküntü de 
yaratmıştı. Geldiğimizde de bunun çok da haksız 
olmadığını gördük. O süreçte, 7. Kongre’den sonra 
özellikle bu alanda gerçekleştirilen bazı örgütlendirmeler, 
arındırma ve ayrıştırmalar uygulama biçimiyle epey 
tahribatlar yaratmıştı. Bu örgütün bir kararıydı ama 
uygulama biçimiyle yanlış yaklışıldı. Bu kadın yapısında 
da yaşandı. Bu bir eleştiri konusu çünkü uzun süre 
tahribatları yaşandı. Önce orduda yer almıyor diye belli 
kurumlaşmalara tabi tutuldu, daha sonra tekrardan o 
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çalışmalara tabi tutma oldukça yoğun tepkileri getirdi. Bu 
sonbahar sürecinde bu tepkilerin aştırma mücadelesi 
verildi. Ordu en eski çalışmamız ama yeni dönemin 
stratejisi karşısında, bana göre, en acemice yaklaştığımız 
bir çalışma oldu. Ele alırken geniş bir ufukla ya da doğru 
bir anlayışla yaklaşmadık. Bunun en üstten, yönetim 
anlayışından kaynaklı olduğunu düşünüyorum.  

...... arkadaş paneller boyutunda koydu. Önderlik; “savaş ve 
barış ihtimalleri, ikisi de % 50” olarak hala belirtiyor. Diğer 
çalışmalar elbette ağırlıkta olmalıdır. Ama bu çalışmalara 
biçilmesi gereken misyon boyutunda yetersizlikler vardı. Bu 
hepimizin şahsında yaşandı. Bugün kadın yapısında 
oportunistlikten söz ediyorsak, biraz kendi yönetim 
anlayışlarımızdan kaynaklı yanlarını da görmek gerekiyor. Askeri 
Karargah yönetimi olarak bu tepkileri aştırma noktasında bir 
boğuntuya getirdik. Yeni strateji noktasında kadının içinde 
bulunduğu örgütlenme karşısında sorumlulukları, görevleri, yine 
kadın rengini katma gibi bir sorumluluğu vardı. bunları 
tartışmadık. Önderliğin vurguladığı meşru savunma, öz savunma 
çizgisini biz kadın yönetimi olarak tartışmadık. Kavratma 
noktasında çabamız fazla gelişmedi. Önderlik; geçmişteki gibi 
olmasın, çete çizgisi kendisini savaş tarzına hakim kılmasın, 
şeklinde kaygılarını belirtiyordu. Örneğin Zeki tarzına karşı, Zilan 
çizgisi, diyordu. Ama biz kadın yönetimi olarak bunu ne kadar 
tartıştık. Bunu ne kadar kavratmaya çalıştık. Bu konuda çok ciddi 
yetersizliklerimizin olduğunu düşünüyorum. Belli çabalar vardı, 
ama bunlar temel doğruya çekme noktasında oldukça yetersiz 
çabalardı.  

Birey olarak bende de şu yaklaşımlar gelişti; ordu içerisinde 
yetenekleri geliştirmeye dayalı bir yaklaşım içerisinde tutma. 
Bunu çok sakat bir anlayış olarak düşünmüyorum. Mesela edebi 
yönünü, diğer yeteneklerini geliştirme, olması gereken bir şey, 
tamamıyla reddetmiyorum. Ama tamamen olması gereken bu 
değildi.  

Burada Behdinan düzenlemelerine değinmek istiyorum. Bu 
düzenlemeler gerçekten örgütü de zorladı. Bu konuda tek taraflı 
yaklaşımlar olmamalı. Koşullardan kaynaklı düzenleme hatası 
vardı ancak tamamını düzenleme hatalarına bağlamak doğru 
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değil. Gerçekten Behdinan'a gitmek sürgün olarak görülüyor. 
Diğer bir boyutuyla, savunma birlikleri içerisinde yer almak 
neredeyse ceza olarak görülüyor. Bu anlayışlar epey zorlayıcıydı. 
Uzun yıllar bu alanlarda kalmış, eğitim sahalarından da geçmiş 
olan arkadaşlardı. Dışa gitmeme noktasında, zorlayıcı yaklaşımlar 
oldu. Birçok arkadaş şahsında bu anlayışlar yaşandı. Fakat bunun 
içerisinde özeleştiri verilmesi gereken noktalar da var. Yapıyı 
yeterli tanıyamama, isabetli düzenlemeler yapamama verilmesi 
gereken eleştirilerdir. Oraya toplantılar da yapılmıştı. Güç bu 
şekilde gitseydi, ne kadar tahribat yaratırdı ve çok ciddi 
sakıncaları da olabilirdi. Fakat son geçişleri biraz işledik, halen 
aşılmamıştı. Ordu çalışmalarına katılma noktasında, işe 
yaramayanların oraya toplanması olarak değerlendiriliyordu. Bu 
çok zorlayıcı bir yaklaşım fakat, geçmişte de ordulaşmaya gelme, 
yine askerleşme noktalarında yetersizlerimiz, zayıflıklarımız 
vardı. Bu dönemde bir savaş olursa, kadın en kaygısız şekilde 
katılım sahibi olacaktır, fakat Parti Önderliği, “kadının doğasında 
barış vardır, kadın demokrasiyi geliştiriyor” diyor, ama sanki biz 
geri bir savaş içinde yer alıyoruz. İçinde bulunduğumuz askeri 
çalışmalara anlam verememe, Önderliğin yaklaşımlarını kendine 
göre ele alma, kendine göre yorumlama, şeklindeki 
yaklaşımlarımız hareket olarak bizi bir hayli zorladı ve bu 
yaklaşımları, konferanslar sürecinde de epey tartıştık. Bunlar 
elbette ki, bizim özeleştirimiz oluyor. Bir yıldır askeri karargah 
çalışmalarındayız. Önderliğin meşru savunma, öz savunma olarak 
belirlediği yeni strateji üzerine derinlikli bir yoğunlaşma 
sağlamadık, kadının burada ki rolü üzerine kapsamlı tartışmadık. 
Bu son ordu konferansında aktif olarak gündemimize girdi. Tabi 
şu da var, genel içerisinde 30’a yakın kaçış vardı. Belki kadın 
arasında çok fazla yoktu, ama 30’a yakın kaçış az değildir. Ordu 
içinde kadının oynaması gereken rolü derinliğine kavrayamadık. 
Kendi içine büzülme, kendi kabuğuna çekilme vb. yaklaşımlar, bu 
süreçte daha çok boy gösterdi.  

Bu konuda kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Daha fazla 
uzatmak istemiyorum. Bütün karargah çalışmalarında ortaya 
çıkan, kendi bünyemizde yapabileceklerimizi yapmadık. Onun 
özeleştirilerini vermemiz gerektiğine inanıyorum. Kendimizi 
kördüğüm yapıp, bir üst çalışmanın önüne koymak, çok doğru bir 
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yaklaşım değil. Bizim açımızdan da, özeleştiri olarak tartışmamız 
gerekenleri ne kadar tartıştık, çözüme dönük ne kadar proje 
ürettik ve bunu PJA ile ne kadar tartıştık? Bütün karargah 
çalışmaları açısından böyle bir çalışma geliştirilmelidir. Rapor ile 
mi olur nasıl olur, örneğin 6 ayda bir yaşanan pratiklere ilişkin, 
çok kapsamlı bir biçimde yazılabilir, yeniye dönük çözümler, 
projeler üretmek ve tartışma geliştirmek gerekir. Arkadaşlardan 
ihtiyaçlarımıza cevap olmasını beklemekten ziyade, kendi 
çapımızda beklenenleri geliştirmemiz gerekiyor.  

Karargahlar son süreçte ayrıştırıldı, burası Ana Karargah, 
Kandil, Behdinan vb. alanlarda tek arkadaşın olması örgütlülüğün 
gelişmesini engelliyor, bu alanlarında bir örgütlülüğe girmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Somut öneri olarak bu öneriyi 
yapıyorum. 

-ASKERİ KARARGAH tartışılıyor, bunun içerisinde kadın 
özgünlüğü esas alınmalı diye düşünüyorum. Bunun netleşmesi 
gerekiyor. Bizim sorunumuz daha çok öncülük sorunudur. Bunu 
görmeliyiz. Yönetim yönetim olmamış, yapı-yönetim bir 
olmamış, ortak bir politika ortaya çıkmamış ve biz bu süreçte, 
bunun sancılarını çekiyoruz. Ortak bir tarz ortaya çıkmazsa, 
yönetim yapı ile birleşmezse, doğal olarak bu parçalanmışlık 
yaşanır. Yönetim yapı içine girmedi. Değişen yeni stratejiyi, 
anlaşılır kılma yaşanmadı. Yönetim anlaşılır kılmayı çok fazla 
esas almadı. Bu parçalanmışlık, bahar düzenlemelerine de 
damgasını vurdu. Örgütü zorlayan anlayışlar ortaya çıktı. Yapı 
içinde kendini düzeltmeden çok, politize olmuş bir biçimde çıktı 
ve bunu örgüt karşısında kullanma hakim oldu. Ki bu oldukça da 
tehlikelidir. Bu durumda, öncü güç kendisini kapsamlı bir 
biçimde tahlil edip, aşmalıdır. Bu yapı içerisinde de tartışılıyordu. 
Yönetim yapıya, yapı yönetime mal ediyor. Yönetim arasında 
parçalanmışlık yaşanıyor. Koşuşturma çok yaşandı, çaba-emek 
harcandı, ama sonuç almak oldukça önemlidir. Politikamız neye 
hizmet ediyor? Bu önemlidir. Genel çalışmalarda kadının 
ilerleyip, gelişmesi güçlü yaşanmadı. Bu düzenlemelere de 
yansıdı. Kadın çalışmaları sürüncemeye girdi. Bu da denetim 
noktasında, hakimiyet kurmada ve de gelişen tarzları, çok ciddi 
görüp, sorgulamada oldukça zayıf kalmaya neden oldu. Ortak 
politika yönetim tarzı açısından önemlidir. Kadro açısından da 
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öyle. Ortak bir şeyler üretmek, geliştirmekten ziyade, bireyin 
kendisini geliştirmesi var. Bu da ister istemez bireyselliğe 
götürüyor. Genel olmaya bilir, ama bazı kesimlerde hakimdir. 
Oluşturulan karargah bileşiminde bariz kendisini gösteriyor. 
Ortak yaklaşımlar esas alınmalı, yine kadroya yaklaşım 
noktasında açık olmak gerekir. Kadın yapısı arasında doğallık, 
diyaloglar olmazsa, bunların hiçbirisi gelişmez. Bireyin duruşu, 
genel içerisinde ne kadar örgüt hizmetindedir? Genel içerisinde 
diyaloglar çok fazla yok. Birbiriyle ilgilenme, çözüm gücü olma 
çok dar. Bu noktayı eleştiriyorum. Örgütsel bir tarzda birbirini 
denetleme şarttır. 

 
-ASKERİ çalışmaları değerlendirmek istiyorum. Oportünistlik 

değerlendirildi, ben buna çok fazla katılmıyorum. Kadının savaşta 
gerçekliği ispatlanmıştır. Bu tartışma konusu da olamaz ki, Zilan 
gerçekliği ile de ispatlanmıştır. Burası politik bir ortam ve 
oportünistliği PJA karşısında kullanırsan, bu çok doğru ve sağlıklı 
olmaz. Bana göre, özgürlük karşısında oportünistlik yaşanıyor. 
Bu genel yaşanan bir şey değildir. Bir kesimde yaşanıyor. Bunlar 
da değişen sürecin yanılgılarıdır. Bu konferansın mahkum etmesi 
gereken bir anlayış da, özgürlük karşısındaki oportünistliktir. 
Belki Halk Savunma Güçlerinde tıkanmalar yaşandı, yaşamda 
kendini dayatan anlayışlar oldu. Savaşta kadının yaşadığı 
sorunların temel halkalarını, muhakkak bulmalıyız. Özgürleşme 
kararını net vermeliyiz. Bazı anlayışları, kadının savaştaki 
duruşunda mahkum etmeliyiz. Kadın savaşa düşünsel, psikolojik 
anlamda ne kadar yoğunlaşıyor? Bunlar sorgulanmalıdır. Savaşta 
yer alanlara silah zoruyla cephane verirsen, özellikle de Behdinan 
gücüne, (savaşın en yoğun yaşandığı yerde) tabi ki bunlar 
mahkum edilmesi gereken anlayışlardır. Düşünsel olarak bireyler 
netleşmelidir. Yoksa savaş da, barış da gelişmez. 

Haftanin’de alt yapı sorunu yok. Genelde özgün eğitim iki gün 
ise, Haftanin ve Behdinan’da üç gün olmalıdır ki, savaşta aktif 
yerini alabilsin, geliştirsin. Sağlıklı bir düzey yakalayabilmek 
için, kadın açısından özgün eğitim şarttır. Programlansa eğitim de 
yapılabilir. Dedim ya, devrimci duruş iyi sorgulanmalıdır. Birçok 
imkan var, ama arkadaşlarımız yararlanmıyor. Özgürlüğe bağlı 
mıyım, değil miyim, bu ciddi bir sorgulamadır. PJA kendi 
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denetimini, siyasal ve askeri biçimde kurmalıdır. Nitelik 
anlamında çok düşüktür. Bu da kadının savaşmasında etkileyici 
oluyor. Erkek bastırıyor. Sivilleşmeyle, askerleşmeyi ne kadar iç 
içe alıyoruz. Disiplini, kaide-kuralı uygulamada kadın esnektir. 
Kadın biraz daha sivilleşmeye yakındır. Biz sivilleşmeye 
kayıyoruz. Süreç değişti ve sivilleşme özentileri de başlıyor. 
Kalıpları kıralım adı altında, askerlikten taviz verme yaşanıyor. 
Yönetim ve yapı gerçekliğinde anlayışları mahkum etmemiz 
gerekiyor. Buradan oraya merkezin gidip, gitmemesi sorun değil, 
ama gerçekten, samimi, derin ve olgun bir bölük komutanı bile 
giderse etkileyici olabilir. Yapı bölük gerçekliği göz önünde 
bulundurulmalıdır, yoksa baştan kaybedilir. Biz geri 
anlayışlarımızı, bu bölgede mahkum etmemeliyiz. Biz 
gideceğimiz bütün bölgelere oranın yapılanmasını, özgünlükleri 
göz önünde bulundurulursa, gidecek hiçbir kadro kaymaz, bu 
bütün alanlar açısından gereklidir. Yapının içerisine, girmeden 
olmaz. Onun gerçekliğini görmeliyiz. Yapıyı gerçekten kadın 
çizgisine çekmek, onu tanımak, iç dünyasına girmek ile 
geliştirilir. Yoksa elit olmak hiçbir şekilde sorunları çözümlemez. 
..... ve ...... arkadaşlar kadın çizgisinden ve 3. Kongre çizgisi 
karşısında durumları soruşturmalıktır. 

3. Kongre çizgisini, bazı kesimler kendi çıkarları temelinde 
kullandılar. Yapı yeni olduğu için, kadın hareketinde, 
ideolojisinde bir hakimiyet olmadığı için, gelenlerde kadın 
hareketini kendi bireysel çıkarları için kullanmaları söz 
konusudur. Erkek-örgüt noktasında karışıklıklar orada da yaşandı. 
Örneğin ....... arkadaşın platformu olacaktı. Dıştan yönelimler 
olduğundan, ..... arkadaşla yapıyı tehdit ettiler. 

Temel ihtiyaç ikinci plana atılabilmektedir. Bireysel tutkular da 
çok. Erkek böyle yapıyordu, ama kadın yapısının hepsi benden 
taraf tavır koymuyordu. Ben bu konumda yer ediniyorumdum, 
ama mevcut varolan egemenliklerle mücadele ederek, onu kırarak 
yer edinmeden ziyade, daha farklı bir yaklaşımla, bireysel 
yaklaşımlarıyla, örgüt olmama yaklaşımlarıyla idare etme 
gelişmiştir. Bu nedenle arkadaşın mevcut konum da soruşturma 
durumu bu bizde de yaşandı. Çünkü öncülük sorunudur.  

-EĞER bir destek olsaydı, arkadaş bugün bu konumda olmazdı. 
Aslında haketmişti. Çeteleşme, gruplaşma söylendi, bu düzeyde 
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değil. Bir kişi ya da  kadın, PKK ideolojisinde derin olmazsa, 
kendisini hiçbir zaman bireylerin etkisinden kurtaramaz. ...... 
arkadaşın üzerinde yoğunlaşacağı konu bunlardır. Şüphecilik var 
denildi, bana göre yanlıştır. Eğer bir yönetim yönetimini 
toparlayamazsa, kendi örgüt anlayışlarını dayatırsa, dedikoduya 
kendi öncülük ederse, şüphecilik geliştirirse böyle olur.  

 
-ASKERİ konferansta bu noktalar ele alınmıştı. Varsa 

önerisiniz sunun.  
 
-........ ARKADAŞ için soruşturma, erkek arkadaşların yönetimi 

tarafından açılmış. O da örgütseldir. İkisinin de kadın çizgisinde 
duruşları, tarzları kişilik olarak soruşturmalıktır. Soruşturma 
öneriyorum, ...... arkadaş için, bilgilendirme raporu yazacağım.  

 
-DÜN ..... arkadaş konuştu. Değerlendirmesinin tümü, ayrı bir 

değerlendirme konusudur. Bakış açısı örgütsel değildir. Bir kadın 
militanın bakış açısı değildi. Bu arkadaş, o kadar fedai sistemde 
kalmış, nasıl ideolojik doğrultu almamış insan şaşırıyor. 
Değerlendirmesinde ciddi sapmalar var. Bu sistemi, fedailiği 
eleştiren bu ruhu, Önderlik yaratmış, önderliği eleştirmiş olur. 
PKK’nin hepsini Önderlik yapmış, o zaman onu eleştirmek, 
Önderliği eleştirmektir. Bu anlama geliyor, “geriliklerimizi 
eleştirmeyelim. Ve kimsenin hakkı yok bizi eleştirsin” deniliyor. 
Aslında Önderlik ve parti adına gericiliği savunmadır. Konuşması 
çıkarılsın, ne söylemek istediyse izah istensin. PJA olarak en 
müttefik gücümüz, özel kuvvetlerde de, o zaman en fazla bizi 
sahiplenmesi gereken PJA gücüdür. Bu doğru ile, kimse kendisini 
kandırmasın. Yani PJA tüm sahalarda belki fiili olarak denetimi 
yoktur, organik bağı tam olmamıştır, ama PJA temsilidir, PJA 
gücüdür. O anlamda ruh onundur. Arkadaşların PJA yönetimine 
ilişkin yaptığı eleştiriler daha önce de vardı ve yansıması şimdi de 
oluyor. Bu biçimde kadın yapısını karşı karşıya getirmek, parti ve 
kadın yapısını karşı karşıya getirmek doğru değil, mahkum 
etmeliyiz. Geriye çekmektir. Kadının bir rotaya giren çalışmasını, 
farklı boyutlara götürmektir. Bu yaklaşım görülmelidir. Yine ordu 
konferansımızı değerlendiriyor, sanki yeni tespitler yapıyor, bu 
doğru değildir.  
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Özel güçlerimiz nicel olarak artmış  ve hala artıyor, binler 
hedefleniyor. En nitelikli gücümüz o çalışmadadır. Belli bir 
düzeyde yoğunlaşma var, güven veriyor. Bizim yeni çizgimiz için 
de garantidir. Bundan sonra da özenle üzerinde durulması gerekir. 
Temsilini bulmalıdır. Üzerinde duran yönetim, konferansımızda 
da sorgulanmalıdır. Mevcut durumda her iki arkadaşında 
üzerinde, kadın duruşu boyutunda, kadın yönetimi tarzında 
yargılamalıyız. Önerim, iki arkadaşın da soruşturmaya girmesi. 
Çünkü erkek sistemi karakterinden öte, erkek karakterini bile 
geçme var. Varolan sistemimizle erkeği aşmışız. Bazı yeni 
arkadaşların değerlendirmesi var. Keşke bir erkek olsaydı da, bu 
kadın olmasaydı. Bazılarını, bu biçimi ile görevde tutma, yapımız 
için hakarettir. Özel kuvvetimiz, en aktif ve profesyonel 
hazırlanıyor ve bu çalışmalarda ki yeni stratejimizin güvencesidir, 
kadın boyutunda da bu böyledir. Buna el atmak gerekir. Askeri 
çalışmamız uzun süredir varolan ve en önemli bir çalışma 
alanıdır. Fakat bu son iki yılda bir sapma yaşadı. Bu sadece kadın 
için değil, genel olarak çizgiden çıkma vardır. HPG 
konferansımızın amacı, çalışmaları bir doğrultuya koymadır. 
Yeniden yapılandırma, çizgiye koyma temelindedir. Bizim için de 
öyledir. Bu çalışmanın özgün yanları da var. Bu 
değerlendirilmelidir. Kadın çalışmalarında yaşadığımız farklı 
sorunlar oldu. 3. Kadın Kongremiz tespit edip, değerlendirme 
yaptı. Bazılarını aştık ve bu orduya farklı yansıdı. Çünkü nicel ve 
nitel olarak, en fazla gücümüz bu çalışmada yer alıyor. Bundan 
dolayı muğlaklık, farklı duruş, kongreyi reddetme gibi anlayış ve 
eğilimler kongreden sonra en fazla orduda hakim kılınmak 
istendi. Tahribatta en fazla orada oldu. Aslında ortaya çıkacak güç 
de oradadır. Bu görülmelidir. Ordu çalışmasını hala 2. Derecede 
görüyoruz. Bu konferansımızda da, en fazla siyasi mücadele 
stratejimiz üzerinde duruldu. Peki bunun güvencesi nedir? Eğer 
güvencesi ordu ise ve gücü askeri ise, öyle bir yanılgıda olmamak 
gerekir. Ve bu konferansımızda iyi anlaşılmazsa, böylesi 
yanılgılar sürekli olarak ortaya çıkar. Kendini yaşatma yeri olarak 
görmedir. Aslında stratejinin güvencesi olarak, ordu gücünü 
görmüyor. Bu yanılgı ciddidir ve ciddi de mahkum edilmelidir. 
Bu çalışmada da merkezileşme oturtulmamıştır. Öncelikle askeri 
karargahta ortaya çıkan eğilim, duruş acaba askeri güçlere ne 
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verecektir? Bu yönetim  özgünlüğü ne kadar hakim kılacaktır? 
Yönetim tarzımızda karma karışık bir durum vardı. İdeolojik 
doğrultu tam tutturulamamıştır. Askeri mantıkla yoğunlaşma çok 
zayıftı. Yönetim olma sorunu vardı. Bunun için de parçalılık çıktı. 
Merkezileşmeden ziyade, her alan tek başına kaldı. İki alan yan 
yanaydı, organik bağ çok vardı. Savaşta ortak güvenlik vardı, ama 
yine birbirimizden çok uzaktık. Aramızda diyalog yoktu. Varolan 
da biçimseldi. Bu parçalı duruş, erkek egemen sistemine en fazla 
politika zeminiydi. Çünkü egemen sistemin kendini en fazla 
hakim kılmak istediği yer, ordu gücüdür ve en fazla da parçalı 
duruşumuzdan güç aldı. En üstte yönetim tarzımız buydu. Altta 
ise daha vahimdi. Bundan sonrası için, önemli noktalar olarak 
bunların üzerinde durmalıyız. Gerçekten yapıya inme, komutayı 
bütünleştirme sorunudur. En alttan komutayı doğrultuya  koymak 
gerekir. Salt bazı genel değerlendirmeler, ordu gücünde olmaz. 
Meclis düzeyi de yer almasına rağmen aktifleşemedi. Yan 
çalışmaları yürüttük. Halbuki alanlarda, somut olarak gücün 
üzerinde durabilirdik. Gerek tabur, bölük veya farklı güçler 
üzerinde durmalıydık. Ancak, öyle güçe doğrultu verebilirdik. 
Gücün üzerindeyken, güçte toparlanma vardı ama sonra dağıldı. 
Tutturulan doğrultu bir daha yitirildi. Askeri alanda da 
merkezileşme somutlaşmalı, en alt çalışmaya inmelidir. Sorun 
yetki, görev, güç sorunu değil, en alt birime kadar üzerinde durup 
örgütlemedir. Alt  komuta sorunumuz çok ciddidir. Orta komuta 
neredeyse kendini yaşatma yeri olarak görülüyor. Ne üstten ne 
alttan hesap yapıyor, orta bir yerdedir. Mevki işgal ediyor ama 
görevini yerine getirmiyor. Bu, yapımızda inançsızlık yaratıyor. 
Çünkü sık sık değişim ve düşme, komutaya karşı duyarsızlığa 
neden oluyor. Bu belki başta üst yönetimde vardı, ama zamanla 
yapımız açık diyordu “bırakın biz takım ve manga komutansız 
olalım, olmazsa daha iyi olur. Ne eğitim, ne ölçü veriyorlar ne de 
çalışma yürütüyorlar.” Bu konuda ölçümüzü netleştirmeliyiz. Bu 
biraz atama tarzımızdan geliyor. Çünkü atamalarımız biraz da 
bireyseldir. Atamalara bireysel ölçü çok fazla damgasını vuruyor. 
Bundan dolayı ortak yaklaşım gereklidir. Atama ölçülerimiz ortak 
olmalıdır. Bu, PJA’dan başlamalıdır. Askeri sahanın inisiyatifi 
olmalıdır, ama bunun da bir ölçüsü olmalıdır. Ordu tüzüğünde 
komuta ölçüsü netleşecek, ama PJA olarak da ölçüleri 
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netleştirmeliyiz. Önceden de netti ama biraz daha 
somutlaştırmalıyız. Komuta hazırlama askeri karargahın esas 
göreviydi ama bunu yapmadı. İki yoğunlaşma takımı, komuta adı 
altında düzenlendi, ikisi de darmadağınık oldu. Karargah bu temel 
görevini yeterince yerine getirmedi. Yapı için sorunlarımız ciddi, 
ordu sahası en fazla çelişkilerin yoğunlaştığı yerdir. Hem kişilik, 
hem de irade ve ölçüde kendini yeniden yarat sahasıdır. Deneme 
sınama yeridir. Bu sahada kişilik sorunları fazla ön plana çıkıyor. 
Buna da çözüm konulmalıdır. Bazı kişileri ordudan çıkarmak 
gerekir. Emek verme yeri yapmak lazım, onlar orada emek 
versinler. PJA için de öyle bir örgütlenme gerekir. Tarım ya da 
hayvancılık olur. Ordu ekonomisi inşaa edilebilir. Çünkü ciddi bir  
sorundur ve orduyu bozabilir. Ordulaşmayı bozuyorlar. 
Bozgunculuk yapıyorlar, yaşam ölçüsünü bozuyorlar ve iflah 
olmuyorlar. Buna çözüm konulmalıdırlar. Bunu genelleştirmek 
veya meşrulaştırmak için demiyorum ama bazıları açık derler “o 
birime girelim, yeter ki ordu içine girmeyelim.” Genel değil ama 
istisnalar olabilmelidir. Bu kaideyi bozmaz, çözüm bulmazsak 
toplumun içine girip, orayı da berbat ediyorlar. Dağ sahasında 
tutmak lazım, yapıda varolan bazıları orduda kalıyor, çürüyor. Bu 
anlayışla savaş ruhunu yaşaması mümkün değildir, düşmanı 
yaşayamaz, düşman gerçekliğinden uzaklaşırsa özgürlük 
mücadelesini de veremez. Çünkü düşman ve egemen sistem 
olgusu  birdir. Düşman karşısında iyi mücadele veremeyen, 
kesinlikle egemen sisteme karşı da tavır koyamaz. İrade, bilinç, 
ve emek istiyor.  

 
-FARKLI bazı görüşler çıktı. ...... arkadaş konuştu. Bazı 

şeylerde kendimizi kandırmamalıyız. Öyle bir yaklaşım var, sanki 
sorunlarımızı burada söylememeliyiz. Bu doğru değil. Özel 
kuvvetlerde çıkan sorunlarımızı çözeceğimiz yer burasıdır, başka 
yer yok.  ...... arkadaş yönetimde yer alıyor. Her şeyi en yakından 
gören o arkadaştır. Arkadaşın belirttiklerinde yanlış bir şey yok. 
Yönetimimizin durumu ciddidir. PJA’dan gidip özel kuvvetlere 
katıldık, fakat yönetimimizin ilgisi PJA’ya yok. Örneğin PJA 
karargahı en fazla bizim kampa yakın. Ama yönetimimiz iki ayda 
bir bile karargaha gitmeyi düşünmüyor. Talimat alıp, sorunlarını 
söylemek bir yana, PJA gelişmeleri nedir, bazı şeyleri tanıyalım 
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şeklindeki yaklaşım bile gösterilmiyor. Konferansa neden 
yönetimimizden biri gelip hazır olmadı? Bu gerçekliği 
saklayamayız. Burada bazıları bazı şeylerin savunuculuğunu 
yapmasın. Çaba, iş var, bu inkar edilemez. Ama çok eksiklikte 
var. Örneğin PJA rapor istedi, ben yapı için bir şey demiyorum, 
yapı yenidir, bir şey tanımıyor, yönetim nasıl şekillendirirse yapı 
öyle olur.  

Rapor istendi çok arkadaş “ne yazacağız?” diyordu. “PJA 
çalışması nasıldır, gelişmeler nedir bilmiyoruz” diyorlardı.  O 
zaman dedim “hesabı kendimizden sormalıyız”, hem PJA’dan 
gelen arkadaşlar, hem de yönetimimiz bazı şeyleri partiye, 
sisteme bağlamamalıyız. Doğru değil tabi ki. Zilan yoldaşın 
eylem yıl dönümünde, parti tarafından talimat geldi, “bayan 
arkadaşlar bir araya gelip, tartışsın” diye, yönetimimizden ise bir 
gün böyle bir öneri gelmedi. Her sistemde, alanda kadın çalışması 
için engel var. Fakat bu engellere karşı bir savaş yürütülmelidir. 
Bu çabamız zayıftır. Ben burada özeleştirimi veriyorum. Çabamız 
eksikti. Belki daralmamızda oldu. Burada kimse kimsenin 
sorumlusu değildir. Her arkadaş görüşünde özgürdür. Buraya 
gelen arkadaşların çoğu Özel Güç yönetimindedir. Kimse buraya 
hepimiz adına görüşünü vermeye gelmemiştir. Bu doğru değildir. 
Bazı tayin, terfiler PJA yönetimi tarafından yapılmalıdır. Bu 
önemlidir. PJA meclisinden bir arkadaş bu çalışmada yerini 
almalıdır. PJA tarafından da bazı yetersizlikler var. İlgilenme 
fazla olmadı. Son süreçte biraz toplantı yapıldı ama en başta 
yapılmıyordu. Yapı da bundan rahatsızdı. Gulan arkadaş için  
soruşturma önerisine katıyorum.  

-ÖZEL GÜÇLER açısından bazı şeyleri eleştireceğim. 
Konferansta herkes kendinden sorumlusudur. Bazı noktalar bizi 
daralttı. Bu güce biraz daha el atılmalıydı. Gittiğimiz süreç 
vahimdi. Arkadaşlar oportünistlik dediler. İnsan şok geçiriyordu. 
O kadar bayan arkadaş, canları paramparça olmuş, kimse orduda 
yer almak istemiyor. Kaç arkadaş orduda yer almamak için 
güvenliğe girdi. 3. Kongrede bunun üzerinde duruldu, çözüme de 
kısmi ulaşıldı. Bu konferans güç olacaktır. Bir çok noktada biz de 
zorlandık. Biz başta gitmek istemedik. Parti yönetimi ile PJA 
yönetimi arasında savaşım vardı. Bayan arkadaşlardan kimse 
gitmek istemiyordu. Sonunda merkez tarafından ‘gitmeyin’ kararı 
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alındı. Ya bu bölük tümden özel güçlere gidecek, ya da hiç biri 
gitmeyecek. Bunu bir grup arkadaş kendi içimizde çok tartıştık. 
Israrlı ve kararlıydık. “En zor yer neresi ise biz oraya gideceğiz.” 
Bunu ölçü yaptık. Eğer gitmeseydik, bu her zaman  arkadaşlara 
karşı kullanılacaktı. O zaman diyeceklerdi, “hem diyorsunuz 
Önderliğe bağlıyız hem de gitmediniz”. Ön yargılarımız da vardı. 
Ne kadar dedikodu yapılırsa da, kendimizi feda etmeliyiz. 
Yönetime gittik oturduk, ...... arkadaş hazırdı, gözleri yaşardı. Biz 
gönüllü gideceğimizi söyledik. Bölük gitmezse de biz 
gideceğimizi söyledik. O ortam ne olursa olsun örgüt ve 
yönetimimiz karşı karşıya gelmesin diye gideceğiz. Biz gidip o 
gücün içine girince, PJA’dan koptuk, işbirlikçi olduk. Çünkü 
önyargılar vardı. Bir çok noktada zorlanıyorduk. “Acaba 
yönetimimiz bizi mi kandırdı, acaba bize iki yüzlülük mü yaptı” 
dedik. Düne kadar içlerindeydik, nasıl birden işbirlikçi olduk? 
Karargahla aramızda beş dakika vardı. Ben kaç defa heval ......’ya 
“bir gece gel, yanımızda yat” dedim. Toplantılar sürekli bizim 
orada oluyordu. Biz onları karşılıyorduk. Bir merhaba bize 
vermiyorlardı. PJA yönetimimiz sadece bize değil, çok stratejik 
olan bu mevziye de sahip çıkmadı.  

Arkadaşlar yıllardır savaşta kalmış. Hakimiyet sorunumuz, 
uzmanlaşma sorunumuz var. Bu mevziyi ele almadılar. Özel 
güçleri kendilerine ait görmediler. Bu kurumu kendilerine ait 
görüp, mevziyi de ele geçirmeliydiler. Özgünlüğü vardı, BK’ye 
bağlıydı ama iki bayan arkadaş da Konsey’de yer alıyorlardı 
neden gelmediler? Çok rahat gelebilirlerdi. Yapı yeni ama bir 
düzeyi var. Üniversiteden aşağı öğrenim görmemişlerdir. Yanlış 
anlayışlar almasınlar diye, bu kuruma sahip çıkıp, özgün eğitim 
verebilirlerdi. .... arkadaş bir defa geldi, genel gelişmeyi aktardı, 
arkadaşlar moral aldı. PJA yönetiminde tekleşme çıktı. ..... 
arkadaş için eleştiri yapıyoruz. Bir insan irademizi temsil 
etmezse, elbette ki biz de kabul etmeyiz. ..... arkadaşın kişiliği 
üzerine eleştirilerimizi partiye iletmişiz. Ama zemin vardı. Bu 
güç oluşturulunca bir takımlıktı. ...... arkadaş yönetimdi. Sonra 
altı bölük oldu, yine ...... arkadaş yalnız yönetimdi. Tabi tekleşme, 
başına buyrukluk çıkacak. Yönetimi iki kişi yapabilirlerdi. Kurul 
yapabilirlerdi. Çünkü tekleşme zemini buradan doğdu. Erkek 
karikatürü diyoruz. Bunu o yapıya söyleseler, hakaret olarak ele 
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alırım. Bu yapı içinde, bir yıl beş ay yaşadım ve düzeyini 
biliyorum. Duygusal yaklaşmıyorum. Eksikliklerimiz var. Özgün 
eğitim görmek için gece 12’lere kadar çalışıyorduk. Bir süre, her 
üç kamp  ayrıydık. Banyo günümüzde istirahat da yapmayıp, 
özgün eğitim görüyorduk. PJA’dan bize talimat gelmiyordu. Üç 
defa Sema arkadaşın mektuplarını okuduk, başka bir şey yoktu. 
Önderliğin talimatını okuyorduk, öyle eğitim görüyorduk. 
Yetersiz de olsa, her şeyi inkar etmek doğru değildir. İstek vardı, 
bireysel raporlarımızı okusunlar, hepimiz önerimizi yapmışız, 
güçlü bir arkadaş istiyoruz. Eğer altı bölük bayan, erkeğe zemin 
olmuşsa, yönetimimiz kendisini gözden geçirsin. Bayan 
arkadaşlar olarak birbirimizle ikiyüzlülüğümüzü ortadan 
kaldırmalıyız. Örneğin özel güçlerdeydik, bazılarının düzenlemesi 
oluyordu oraya, o arkadaşlar “yönetimimizi boşa çıkarmayalım 
diye geldik” diyorlardı. Ama ulaşır ulaşmaz da, biz bir dakika 
burada kalmayacağız diyorlardı. Bu kadar ikiyüzlülüğü 
yönetiminize yapmayın. Boşa çıkarma nasıldır onu anlayamadım. 
Bugün eğer bu mantık olursa, akademide düzenleme olacak, bir 
şey demeyeceğim, sonra gideceğim yere tüm gericiliğimi 
dayatacağım. Bu, yönetimi boşa çıkarmadır. Samimi olmalıyız. 
Bir şey istemiyorsak, yerinde söylemeliyiz. Yoksa yönetimimize 
sırtımızı dönünce bildiğimizi okumayalım. Bayan arkadaşları 
ziyaret etme adına geliyorlardı bazı arkadaşlar. Onları hiç 
görmüyorduk, erkek arkadaşların yanına gidiyorlardı, ahbap-
çavuşluk yapıyorlardı. Biz  işimiz bitince bölüğümüze 
gidiyorduk. Boş zamanlarımızda ne işimiz var, erkeğin yanında. 
Yanımızdan gidince de “fedai bayanlar böyle böyle dedi” 
diyorlardı. Bu da ikiyüzlülüktür. Özel kuvvelerde yer alan 
delegeler, burada özeleştirilerini vermelidir. .......’nın tarzı, tamam 
ama biz ne kadar mücadele ettik? Şikayet etmekten ziyade ben 
neydim demek lazım. Zilan yoldaş karşısında hepimiz 
özeleştirimizi vermeliyiz. İnançsızlık, iddiasızlık, çabasızlık bizde 
ortaya çıktı. Ben de bu noktada özeleştirimi veriyorum. Bir kadın 
olarak nereye gitsek kendimizi temsil etmeliyiz. Ben fedai 
olmadan önce kadınım. Ben nereye gidersem de fedailiğe, bir 
olumlukta olumsuzlukta yapsam, kadın adına yapıyorum. ...... 
yaptı diyecekler. Bir ereğin adını söylemeyecekler. Önerim eğer 
bu kurum Başkanlık Konseyi’ne bağlanırsa, konseyde olan bayan 
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arkadaşlar direkt onlar bizim muhatabımız olsun. Eğer meclise 
bağlanırsa, meclis olsun. Kurumun bu yönlü durumu 
netleşecektir. ...... arkadaş dedi “şehitler üzerine kendilerini 
yaşatıyorlar”, bunu kabul etmiyorum. ...... arkadaş çıktı, eylemi 
bayan arkadaşlar adına yaptı. Kendisini paramparça yapıp, kaleyi 
fethedince bayan arkadaşlar adına yaptı. Fedailiğe erkek 
arkadaşlar için gitmedik. Önderliğimiz için gittik. 

 
-SORUN merkezileşmeme, örgüt olmama sorunudur. Fedailikte 

bir sistem vardı. Zilan’ı temsil etme ona göre katılım sağlama. O 
dönem kendini yetkinleştirme çok öneliydi. Fakat bu biraz erkek 
sistemi ile oldu. Tüm arkadaşlar için kadından koptu demek 
doğru değil. Bir kadın kendisini kadın içinde netleştirmemişse, 
orada da farklı arayışları olur ve kadınla da bir olmaz. Oraya 
gidiş, bizi o sistemle birleştiriyordu. ...... arkadaşın durumu 
böyledir. Önceden de öyleydi. Mevcut ortama göre denge 
tutturuyordu. Bu duruş, fedailikte de zaten çıktı. Kadın içinde 
duruşu ne ise, oraya gidince daha fazla ortaya çıkmıştır. Kadının 
ruhu ve özü ile bir olmuyordu. Orada da zaten bu gerekmiyordu. 
Bununla buluşma oldu. Sorun kendini yormak, özgün eğitim 
görmek değil. Zaten bir kadına bu iş senin işindir demeye gerek 
yok. Onu kendi ihtiyacı olarak görmelidir. Her ortamda bunu 
göstermelidir. Geçen yıl ben de oradaydım. Arkadaşları fedailiğe 
koyuncaya kadar zorlanıyorduk, katılmıyorlardı. Bir kadın o 
sistemde yer alıp kendini koruyabilirse, kadın rengi ile katılırsa, 
bu çok önemlidir. Hem kendini ayakta tutacak, hem de o sistemi 
kadın sistemine dönüştürecek, özü ile bakış açısıyla o sisteme 
katılabilecek. Yoksa oraya gidip, özünden kopma biçiminde 
değil. Bu noktada bir netsizlik var. Fedailik kadından kopmak 
değildir. Ama eğer duruş net değilse, hangi alanda olursa olsun; 
halk hareketi, siyasi çalışma, askeri çalışma, bu  durum ortaya 
çıkar. Fedailikte  çıkan budur. Yoksa yapının çoğunda netlik ve 
öz vardır. Dürüstlük kişilikle bağlantılıdır. Orada önemli olan, 
öncünün durumu ve katılımıydı. PJA yönetimi ele almada 
eksiklik yaşandı. Halk hareketinde de yine oportünistlik  olarak 
değerlendirildi. Bunu oportünistlik olarak değerlendirmiyorum. 
Örgütle bir olmayanlar, kendi duruşunu ortaya koydu. Merkez 
duruşunda bile kadın gücünü nereye  kanalize edeceğimiz 
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önemlidir. En fazla korumaya girdik. Mevcut düzeyi koruyalım 
diyordum. Ama ilerletme, sürece göre belirleme olmadı. Belki 
çaba, koşturma vardı, ama güç olmazsa, adı rengi çıkmazsa, fazla 
kazandırmıyor. Perspektiften yoksundu. 3. Kongre çok şeyi 
netleştirdi. Birey olarak bu hususta fazla netlik yoktu. Genel 
olarak tüm arkadaşların elinde bu vardı. Parçalı duruş alt 
komutaya da yansıdı. Perspektif verilmeyince orta kademe 
zorlandı. Orta kademenin zorlandığı kadar yapı yeniydi. Savaş 
bilmiyordu. Yapı örgütten uzaktı, çünkü yeniydi. Yapı  orta 
kademe, üst yönetim kadar gerileme yaratmadı. Çünkü hazır bir 
yapıydı. Bir de şu çıkıyor. Genelde biz yapımızdan rahatsızız. Bu 
da kırılmalıdır. Her alanda meclis, öncü yerini almalıdır. Bu 
anlayışı kırmalıyız. Kendi yapımızdan rahatsız olma yaklaşımını 
kırmalıyız. Çünkü yapı hazır, onu yürütecek olan biziz. Ama 
yürütmeyen bizdik. Ona sistem kurmayan da bizdik. Orta 
komutada yoğun istifalar ortaya çıktı. Arkadaşlar kongreden 
geliyordu, hassas bir süreçti. Çünkü arkadaşlar kongrede net 
değildi. Kongre delegelerinin bırak kongreyi taşırması, ayakta 
durmasının kendisi bile tartışmalıktır. Tasfiyecilik çıkmıştı, 
yapımız net değildi, kadın çok yönde özeleştirisini vermişti. O 
konuda da net değillerdi. O nedenle de delegelerin konumlanışı, 
duruşu önemliydi. Fakat yoğun bir istifa ön plana çıktı. Alanımız 
komuta doluydu, ama ha bire PJA’dan komuta istiyorduk. İkinci 
hamle başladı, iki bölük komutanımız,dört takım komutanımız 
yoktu. Gece yarısı düşman saldırı yapmış, biz komutansızız. Bu 
dağınıklık yapıda psikolojik etkiyi, yönetim ve sistem olmamayı 
getirdi. PJA özeleştirisini vermiş. “Acaba bu sistem de doğru 
mudur, yoksa değil midir,” diyorlardı. Ben bu sistemin kurbanı 
olmak istemiyorum. Müthiş bireysel ve kendini koruma, ne eski 
sisteme katılıyor, ne de şimdiki duruşta net. Bu bireysel bir 
yaklaşımdır. “Acaba bu doğru mu? Bu da yanlış ise ben içinde 
yaşamayayım.” Bazı arkadaşlar kongrede meclis olarak 
önerildiler ama seçilmediler. Biz özeleştirimizi vermişiz adı 
altında, komutamız genel toplantıda “biz özeleştirimizi vermişiz, 
artık cins mücadelesi vermeye gerek yok” dediler. Askeri 
tecrübesi üzerine müthiş tasarruf geliştirme. Yapıyı denetimine ve 
tasarrufuna alma. Kendini onun üzerinde büyütme. Hesap içine 
girme, hatta erkekle bile hesap içine girme. Bu ifade edilemese 
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de, pratik duruş budur. Bunların toplamı mecliste ifadesini 
buluyor. Kişilik örgütsel değil. Meclis, örgüt ve sistem olamıyor. 
Kendinden feragat etmede uzak bir katılım, güç  olmamayı 
getirdi. Mevcut varolan potansiyeli buluşturup güç olmama, onu 
uzun vadeli ele almama, kısa vadeli gündemlerle giriş yapma. Bu 
da doğalında sürüklenmeyi getirdi. Askeri güçte erkeğin 
tahakküm geliştirme ve egemenliğine alma durumu daha fazladır. 
Böylesi bir duruşla da müthiş bir zemin oldu. Bu öncü yönetim 
düzeyi zemin oldu. Bunun bir yansıması da öncülük sorunudur. 
Bunun en somut bir örneği de Kani Cenge cephesinde yaşanan 
belki bir çoğumuzda yaşanmasıydı. Sürece sürüklenme ile katılım 
var. 

 Kani Cenge’de ..... arkadaşın durumu var, şu anda burada 
soruşturmadadır. Stratejiye uymama, onu anlamama, 
algılayamama, en somut o arkadaşın şahsında kendisini gösterdi. 
Tabi diğer arkadaşla birlikte çalışılıyor. Örgüt olmaktan ziyade, 
mevcut koşula, gelişen stratejiye ayak uydurma. 

 
-ORDULAŞMADA, özgürlük ve savaş bağını Önderlik çok 

kapsamlı ortaya koymuş, tekrarlamamıza gerek yok. Fakat eğer 
kadın partisi, hareketi diyorsak, bu kadın ordulaşması üzerinden 
yapıldı. Diğer gündemde eleştirdik, ideolojiyi halka taşıramadık, 
siyasi faaliyetlerde bu boyutumuz geri kalmış dedik. Bu o anlama 
geliyor ki, ideolojimiz kadro ile sınırlı kalmış, tartışmalar 
yürütülüyor bazı belirlemeler yapıldı. Aslında orduda bile bunlar 
yok. Bu düzey orduda, kadroda da  oturtulamamış. Tabi o zaman 
kişiliğimiz, adımız, partimiz çelişkiye düşüyor. PJA’nın  bir 
dönem adı, kadın ordusuydu, bir dönem, adı YAJK’tı daha sonra 
PJKK, bu gün de adı PJA’dır. Ordulaşma gücünden alıyor 
biçimini. Doğru bir düzeyde ve çizgide değerlendirmeler güçtür. 
Önderliğin ulusal, ideolojik, felsefik, ahlaki düzeyi bunların 
hepsini, orduda yarattı. Oradan adım adım dışarı yaydı ve halkın 
hizmetine soktu. Bunların hepsi kadın çalışması için de geçerlidir. 
Bugün PJA’yı halkın içine çekmeye çalışıyorsak, buradan 
başlıyor ve netleşmeye götürüyoruz. Ama burada büyük bir 
yanılgı var. Bizim bugün çektiğimiz sancıları, kargaşalıkları 
yönetimden tutalım, yapıya kadar ya tam ayırıyor, ya da iç içe 
koyarak “esas budur” diyoruz. 3. Kadın Kongresi’nden sonra, 
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PJA yönetimi kongrede de tartıştık yoğun bir biçimde işbirlikçi 
kadın çizgisi ve erkek egemenliğinin denetimine giren anlayışları 
biz, orduda mahkum ettik. Bir askeri Karargah, bir de 
Kalatuka’da mahkum ettik. ..... arkadaş şahsında, işbirlikçi kadını, 
askeri karargah pratiğinde mahkum ettik. Erkek ile ittifak 
konusunu, biz Askeri Karargah pratiğinde mahkum ettik. En 
büyük değerlendirmeleri orduda mahkum ettik. Yine Kalatuka’da 
erkek ile ittifakı, bunu tasarruf yapıp, kadın yapısına kullanma 
noktasında da ....... ark ve Kalatuka yönetimi şahsında mahkum 
ettik. Biz partinin en üst yönetiminde yer alan erkek 
arkadaşlardan, 3. Kadın Kongremizde özeleştiri istedik. Kalatuka 
ve Askeri Karargah yönetiminden, ikisinden de istedik. Kimse 
demesin net değiliz, eğer bir netlik sağladıysak, orduda başta 
sağladık. Biz karargahımızda bunları yaptık. Biz şimdiye kadar 
ordu yönetimindeydik. Kimse kendisini kandırmasın. Bu yüzden 
biz günlük olarak tartıştık. Soruşturmalarımız buradan başladı. 
Netleşmelerimiz buradan başladı. Tasfiyecilik çizgisinde olanları 
da, burada yargılayıp mahkum ettik. Yönetimden tut, delegelere 
kadar bütün arkadaşlar değerlendirmeler de çok yüzeysel 
yaklaştılar. Yani çizgide, tarzda esas alacaklarımızdan çok uzak 
kaldılar. Bu kadar netleşme var. I. Hamleden sonra cihazda 
bağlantıdaydık. O zaman da kadın oportünistliğinden söz 
ediliyordu, askeri karargahta o zaman da söylemiştim, şimdi de 
söylüyorum. “Oportünist kadındır diyen yönetim, aslında kendisi 
oportünistdir,” dedim. Kadın ruhunda oportünistlik yoktur. Birey 
olarak da kabul etmiyorum. Sağ liberalizme eğilim var. 
Liberalizm, küçük burjuva anlayışı var. Biz bunları ..... ve ...... 
arkadaşların şahsında mahkum ettik. Şimdiki ordu yönetiminde 
yer alan arkadaşların ordu pratiğinde küçük burjuva özgürlük 
anlayışı, sağ liberalizm vardı. Biz bunları eleştirdik ve şimdiye 
kadar da orduya yansımaları devam ediyor. Halen bu etkiler var. 
Bunun etkileri kırılmamış. Biz ordu karşısında farklı bir 
çizgiydik. Nasıl ki özgürlük çizgisi karşısında sapmayı 
yaşadıysak, arkadaşlar da şimdi orduda sapmayı yaşadığımızı 
koydular. İlk defa giyim kuşamdan tut, üsluba kadar ordumuza 
girdi. Biz bunların öncüsünü mahkum ettik, platformlarda da 
koyduk, yapımız dışarıdan gelen ufak, basit şeylerle uğraştığı 
kadar, savaş taktikleriyle uğraşmıyordu, komuta tarzı ile, plan-
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program ile uğraşmıyorlardı. Bunlar eleştirildi, mahkum edildi. 
İşte sağ liberalizm ve k. burjuva anlayışlarının hakim oluşu var, 
yönetici şahsında oportünistlik yaşanıyordu. Yönetici yönetici 
olmadı ki, Askeri Karargah pratiğinde ..... arkadaş sorumluydu, 
çizgiyi nerelere götürdüler. Arkadaşlar belirttiler, bizlerin 
şahsında yaşanan sivilleşme, düzenden getirdiğimiz sınıf 
özellikleridir. Biz örgüt ile bütünleşme kampanyası başlattık. 

 Kadında oportünistlik var diyenin kendisi kendisine zemin 
hazırlayandır. Ben kabul etmiyorum. Kimse kendisine zemin 
oluşturmasın. Her yönetici kendisine dönüp baksın, “benim 
denetimimde Zilan çizgisi ne kadar temsil ediliyor? Ne kadar 
disiplini oturttum, kollektif tarzı sağladım? Bunları orta 
kademede yer alan yönetimdeki arkadaşlar sorgulasınlar. Sağ 
liberalizmin önünü almazsan, oportünistliğe kayarsın. Biz 
konferans tartışmalarında anlayışlara yön vermezsek, artık önünü 
alamayız. 3.Kongrede mahkum ettiğimiz oportünistlik, halen 
tartışılıyor. Yönetim yedi ay oturdu ve “oportünistlik var” dedi ve 
yapı ise “net değilim” diyor. Yine oportünistlik var deyip 
konferanstan sonra,  kimse 9-10 ay oturamaz. Oportünistlik var 
diyen, sorsun kendine, “ben ne kadar radikalim, ben ne kadar 
çizgiyi oturttum, ben ne kadar üzerine gittim?” Ben bu noktaları 
doğru bulmuyorum. Anlayışlar var ama en üstten yaşananlar 
değildir. Varsa hemen tespit edelim, somut koyun soruşturma 
açalım. Tedbirler alalım. Ama arkadaşlara hakaret etmeyelim. 
Esas alıp tartışmamız gereken PJA Kongresi’nden sonra, 
yönetimimiz orduda ne kadar belirleyici rol oynadı? 
Değerlendirmeler çok yüzeysel oldu. Askeri Karargah pratiği 
değerlendirildi kongrede. ...... ark, ....... arkadaş, ....... kapalı 
soruşturmaya alındı. ....... arkadaş özeleştiri verdi, şimdiye kadar 
da burada yoğunlaşmadadır. ........ arkadaş, kongerede uygun bir 
biçimde özeleştiri verdi. 35 kongre delegesi, 4 Meclis üyesi, 
diğerleri bölük, takım yönetiminde yer aldılar, biz düzenlemeler 
yaptık. Büyük bir coşku, moral ile gelindi. Ama iki ay ay sonra, 
biz bu alana geri çekilirken hangi alana gittiysek, arkadaşlara 
ricada bulunup “bize toplantı yapın” dedik. Çünkü kimse 
kongreyi içimize taşırmadı. Kongre taşırılmadı, yönetim yönetim 
olmadı. Merkez toplantısında eleştirdik, ...... ark. fiziki rahatsızdı 
diye, bir ay çalışmalardan uzak kaldı. ...... ark. Xinerê’de iki 
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bölük üzerinde yer aldı, ben oraya aitim diye ..... arkadaş “benim 
karargah ile bağlantım yok” dedi, .... arkadaş “bana gerek yok” 
diyor. “Koordine de kalmamalıydım, askerlikten anlamıyorum, 
beni niye buraya koydunuz?” ...... arkadaş hem hasta, hem de iki 
kadro eğitim devresi denetiminde. Xınere yönetimsiz kaldı. Bu 
kadın yapısında müthiş tahribatlar yarattı. Düzenlemeler için 
arkadaşlar diyor, “çok tali.” ...... arkadaşın değerlendirmeleri 
Xınere pratiğine, merkez düzeyinde bir değerlendirme değildi. 
Çok yüzeysel bir değerlendirmeydi. Behdinan’a gidiş patlamaydı. 
Ben gidip Lolan’da on gün toplantı yaptım. üç gün ben yaptım, 
yedi gün de ...... ve ...... arkadaşlar yaptı. On gün PJA yönetimi 
Behdinan gücüne toplantılar yaptı. Orada da Konferans yaptık. 
Bizim görevimiz değildi. Biz diyoruz siyasal taktiğe girememişiz 
işte orduya da yaklaşımımız sakattı. PJA yönetimi ve 
koordinasyon olarak, Xınere alanı ile uğraştığımız kadar, hiçbir 
yer ile uğraşmadık. Elimizden geldiği kadar harekete keçtik. Bir 
kez ben, bir kez ....... arkadaş, bir kez ...... arkadaş, ...... arkadaş, 
...... arkadaş, ...... arkadaş, hepimiz gidip toplantılar düzenledik. 
Xakurke’den buraya her yerde toplantılar düzenledik. Xakurke ile 
uğraştığımız kadar, Halk Hareketi ile uğraşmadık. Biz etrafımızı 
güçlendirmeseydik, diğer alanları da güçlendiremeyeceğimizi de 
biliyorduk. Askeri Karargah yönetimi, bunun özeleştirisini versin. 
Ne kadar görev ve sorumluluğunu yerine getirdi diye özeleştiri 
vermelidir. Ne kadar yönetim oldu, Askeri Karargah yönetimimiz 
buradan Kandil’e gitti. Bütün anlayışlar oraya da taşırıldı. I. 
Toplantı yapıldı, kış pratiği ...... ve ..... ark. şahsında, merkez 
karargah  şahsında mahkum edildi. Belki buradan koordine 
ediliyor. 3. Merkez toplantısına kadar, ama orada ..... arkadaş ...... 
arkadaş ile koordinede yer alıyordu. ..... ve ...... arkadaşları kimse 
değerlendirmedi. Tasfiye pratiğidir. Bütün anlayışları didişme, 
birbirini boşa çıkarmadır ve adeta erkek bunun üzerinden politika 
yürütüyor. Onların toplantılarından sonra, biri için soruşturma 
açtılar ve buraya gönderildi. Kandil raporu geldi, şunu diyor,” 
PJA Karargahı buradan gitti biz ortada kaldık. Biz ne 
yapacağımızı bilmiyoruz parçalı duruş ortaya çıktı.” Kandil’de 5-
6 arkadaş merkezde yerini alıyordu. Koordinosyonlar da belliydi. 
..... arkadaş PJA buraya geldikten sonra, PJA yürütmesinde yer 
alıyordu. PJA’nın Kandil Koordinesiydi. Biz sorunlarımızı doğru 
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tespit etmeliyiz. PJA ve iki Konsey üyesi gelince, Kandil’dekiler 
şunu diyor, “biz koordinesiz kadık”. Bir arkadaş parti 
koordinesinde, biri de PJA koordinesindedir. Genel olarak 
baktığında bağlantıları da yok. Sadece haftada bir tekmil 
veriyorlar, bu da teknikidir. İşte böyle bir de geçen bir not gelmiş, 
şu var notta: “Behdinan grubu gidiyor. bize manga komutanı 
gönderiyorsanız gönderin, yoksa gidiyorlar ve siz bilirsiniz”. Bu 
not hem talimat, hem tehdit içerikli. Bu notu gönderen de takım 
komutanıdır. Göndermedik diye de şunu diyor; “karargahımız 
bize komutan göndermiyor, o halde bizim karargahımız değildir”. 
Biraz gerçekçi olmalıyız.  

Ben karargahın değilim, karargahın Kandil’dir. Git onun ile 
irtibata gir. Merkez toplantısında karar aldık, her merkezi arkadaş 
yanında bir manga oluşturarak yoğunlaşmaya alacak, ama 
yapılmadı. Askeri karargah yönetimi tabi ki kendisini 
sorgulamalıdır. Askeri Karargah yönetimi kendisini askeri çizgiye 
koymadı, kendisini bu sürece yatırmadı, bir bütün görevini 
bilmedi, disipline girmedi. Niyet noktasında sorgulamıyoruz, ama 
eski anlayışlar hakim olduğu için, pratikte yenilikler yaratılmıyor. 
Talimat veriyoruz, uygulanmıyor, aksine gerekçelendiriliyor. 
Ordu işi bu değil. Ordu; ciddiyet, dakik işidir. PKK militanlığı 
kendisini orduda örgütlemiştir. Arkadaşların üslubuna 
bakıyorsun, değerlendirmelerine bakıyorsun, orduya uymuyor. 
Emir-talimat dakiktir. Bunu uygulamayan, yarın öbür gün çok 
farklı şeyler de yapar. Sorun niyet değildir. Ordu da sonuna kadar 
titiz olmalıyız. Ertelemeci, gevşek yaklaşımlar olmamalıdır. 
Kendilerini kaygısızca, özlü katıyorlar, kadın çizgisi karşıtı 
değiller. Biz kendi eksikliklerimizin özeleştirisini vereceğiz. Ama 
önce, askeri karargah özeleştirisini vermelidir. Askeri karargah 
bir buçuk aydır bu sorunlara gözünü yumdu. Gördü, tahlil etti, 
ama çözüm gücü olmadı. Konsey’in oradan çıkışı “merkez 
toplantılar yapamaz” demek değildir. Biz yapamadık, o ayrı bir 
olay. Ordumuz laçkacılığı yaşadı, lümpenizm aramıza girdi. 
Kadın ordusu bunu düzeltmelidir. Çıkan anlayışlar karşı biz 
zamanında tedbirler almadık. Tek tük arkadaşlar olabilir ama 
çoğunluk esas olduğu için, bizde onları esas alırız. Biz partiyi, 
Özel Kuvvet’leri, kadını karıştırmamalıyız. Ters üsluplar dile 
geliyor, bunu tabi ki ..... arkadaşın şahsında mahkum etmeliyiz. 



PJA III .KONFERANS TARTIŞMALARI 
 

 
 

435 
 

Biz Özel Kuvvet’lere bir toplantı yaptık. ...... arkadaş, bir buçuk 
saat fedailiğin hedefini ortaya koydu, sorun o değil, biz de 
anlıyoruz. Altı bölük bayan arkadaş var, kim var kim yok biz iyi 
biliyoruz. ....’den de iyi biliyoruz. Biz özeleştirimizi veririz, 
düzeltmeyi de biz yapabiliriz, kimse kimsenin üzerinden tasarruf 
yapmasın. Kimse sadece Konsey’den bir arkadaşa bağlı değildir. 
Arkadaşların yükünü ağırlaştırmayın. PJA’ya da bağlısınız. 2. 
Toplantıda Özel Kuvvet’leri örgütlemek için kararlar aldık.  

Kimse gerekçeler altına sığınmasın, gerek yok. Bu üsluplar 
mahkum edilsin. Madem Zilan çizgisinin takipçileridirler, o 
zaman takip etmesini bilsinler. Zaten PJA’da kendi görevini 
biliyor. Yönetim sorunlarımız var. Biz merkezden kimseyi 
gönderemezsek, onun özeleştirisini veririz, ama kimsede bunlar 
üzerinden tasarruf geliştirmesin. Özel Kuvvet’ler ordu ile birleşti, 
yarısı burada yarısı Kandil’de, bunun verdiği bir boşluk da 
yaşandı. Bir tek PJA için değil, orduda ciddi sorunlarımız var. 
Konferanstan sonra ordu çizgisini oturtmalıyız. Ordu da savaş 
çizgisinin mücadelesini vermeliyiz. Biz orduda bunları 
oturtmazsak, oportünistliği de yaşarız. Behdinan grubunda 150 
kişiden 5 kişi oportünistliği yaşıyordu. Onlar ortalığı 
karıştıranlardı. Ama 150 kişinin de işine geliyordu. Önderlik 
“Kandil’den Dicle’ye kadar, meşru savunmayı korumalıdır, 
yoksa bu strateji başarıya ulaşmaz” diyor. Biz Önderliğin 
talimatlarına göre mi hareket edeceğiz, yoksa duygu ve 
düşüncelere göre mi? Bunları ele alıp aşmalıyız. Yönetimin 
Behdinan düzenlemeleri için yanılgıları vardı. Arkadaşlar 
arasında da bazıları bunu zemin yaptılar. Biz sorunları doğru 
tespit etmeliyiz. 7. Kongre’den önce, PJA yönetiminde ciddi 
sapmalar vardı. Biz  özgürleşinceye kadar bu dağlarda kalacağız. 
Başka alternatifimiz yok. PJA karargahını kurduk, arkadaşlar bir 
gün silahsız, sporsuz, içtimasız kalmamışlar. Biz dağlardayız, 
silahsız yaşayamayız. Önderliğin dünkü talimatında da var, 
“silahsız barış gelişmez” diye. Bu APOCU RUHTUR, Haki 
Karer yoldaş 22 yıl önce nasıl gidip Kürdistan’ı örgütlediyse, biz 
de APOCU RUHU kendimizde oturtmalıyız. Parti Önderliği 
Şam’da nasıl yaşadıysa, şimdi zindanda da öyle yaşıyor. Ters 
anlayışlar aşılmalıdır. Ters anlayışlar halen varsa, bunlar 7. 
Kongreden önce olan anlayışlardır. Özellikle bazı arkadaşların 
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şahsında yaşanan laçkalıklar, yapıya da etkisini göstermiş. Adeta 
lümpenizim orduya girdi, damgasını vurdu. Kadın ordusu bu 
anlayışları mahkum etmelidir. Madem biz Önderliğin ve yaşamın 
garantileriyiz, o halde biz bunları ancak orduda düzeltebiliriz. Bu 
temelde, yeni dönem çalışmalarımızı bilip geliştirmeliyiz. 

-BİR DEĞERLENDİRME yapıldı bence düzeltilmelidir. ....... 
arkadaş şunu söyledi. “Bize gelen eleştiriler Önderliğe yapılan 
eleştirilerdir”. Bence bu doğru değil, eleştirilmesi gereken bir 
noktadır. Ben bu konuşmayı kabul etmiyorum. Tartışmada da 
belli bir üslup yakalanırsa olumlu olur. 

-YAPTIĞIM konuşma, ........ arkadaşın konuşmasından, 
çıkardığım şehitler üzerinden kendini yaşatmaya yönelikti. Bu 
biçimiyle bir değerlendirmenin, o yapıya bir hakaret olacağını, bu 
yapının Parti Önderliği’nin yarattığı değerler olduğunu ve bu 
yapının şehitler üzerinden tasarruf geliştirmeyeceğini, bu temelde 
bir değerlendirmenin olmaması gerektiği üzerine değerlendirme 
yaptım. Yani genel bir yaklaşımdır. Bu güce eleştiri gelmez diye 
bir şey demedim. 

-KENDİM için bazı şeyleri kabul etmeyebilirim. Bireysel 
anlamda girmediğim bazı şeyler olabilir, fakat genel anlamda 
bunun iradesini ne kadar temsil edebildim? Ya da kadının 
bütünlüğünü nasıl temsil edebildim? Eğer bunları yapmışsam 
tepki duyabilirim. Ama eğer bunlar yapılmamışsa, sadece kendi 
duruşumla, kendi eksenimle bazı şeyleri değerlendiriyorsan, o 
zaman benim tepki duymama, duygusal davranmama gerek yok. 
Bizim duruşumuzdan erkek şöyle ya da böyle yararlandı. .....’ın 
yaklaşımları biliniyor. Biri darbe vuruyor, biri de kucak açıyor. 
Sonuç olarak, kadın darbe yiyor. Bireyi hiçleştirme yaklaşımları 
var. Bireyin birikimi yoksa, hiçleşiyor ve intiharı deniyor. 
Özellikle kadın tarafından yapılıyor. Bu tarz ..... ark’ın  tarzından 
bağımsız ele alınamaz. Kadının tarzında, kendini erkeğe teslim 
etme durumu var. 

-OPORTÜNİSTLİK tutanaklardan çıkarılırsa olumlu olur.  
-SAĞ-LİBERALİZME kayış var. Kabul etsek de, etmesek de 

var. Sağ liberalizmin sonucu da, oportünistliktir. Bunun önünün 
alınması açısından belirttim. Bunu geldiğim alan için 
söylemedim. Fakat kadro ve yönetim anlayışında bu durum söz 
konusudur. Böyle bir eğilim var, önü de alınması gerekiyor. 
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-3.MERKEZ toplantısında mahkum edilen ve konferansımız ile 
sonuçlanacak olan kararlar hızla pratikleşmelidir. Geçmiş 
yönetim tarzından kaynaklı olan, ordu çalışmalarımızı yadsıyan, 
ikinci planda ele alan, bu anlamda k. burjuva yaşam alışkanlıkları, 
sağ liberal anlayışlar, saflarımızda halen mevcuttur. Bunlarla 
mücadele seferberliğini başlatmamız gerekir. 

-......... ARK. ŞAHSINDA  yaşanan sorunlar var. Kadının 
gerilikleri ve erkek egemenliği ile birleşme, güç ile oynama, bu 
noktada alternatif olma hedefleri varsa, bu ortaya çıktı. Kadının 
kendisini alternatif göstermesiydi. Çıkan anlayışlar yönetim 
şahsında mahkum edilmelidir. 

-........ DURUMU nettir. Bireysel güç olma hırsıdır. ..... 
kendisini, kadın yönetimi ile parti arasında çıkan anlayışlar 
üzerinden yaşattı. Kongreden önce PJKK yönetimi, “kendisini 
özellikle yaşattı” diyordu. 3. Kongreden sonra da netleşme oldu, 
bütünleşme oldu, kendisini buna yanaştırmaya çalıştı. 
Arkadaşların platformları olduktan sonra eski-yeni yönetim 
çelişkisi çıktı. “Eski yönetim çıktı, yeni yönetimin dizleri 
titriyor”, söylentilerini yaydılar. Bunlar suçtur. Platformlarda en 
radikal tavır gösteren de, sözde ....... arkadaştı. Bunlar bireysel  
hırstır. Bu da ark. şahsında mahkum edilmelidir. Kadın çizgisi 
noktasında, ....... için açık soruşturma açılsın diye bir öneri var. 
Bunu oylamaya sunacağız.  

-SORUŞTURMANIN  PJA bünyesinde olmasını öneriyorum.  
-GULAN ARKADAŞ  için, açık soruşturma önerisi kabul 

edildi.  
-RUKEN ARKADAŞIN özeleştiri raporu yazmasını 

öneriyorum. Şilan ve Sidar ark’lar için de soruşturma öneriyorum. 
-ASKERİ Karargahta soruşturma açmışlar, ama eğer imkan 

olursa, onları PJA karargah alanına çekmek gerekir. Haftanin 
alanında soruşturmaya almak, çok sağlıklı olmaz. 

-BÖLGEDEN çıkıp saha karargahına gideceklerdi, öyle 
tartışılmıştı. Bize göre de öyle en uygun olandır. Oraya gitseler, 
özeleştiri raporlarını da yazarlar, özeleştiri raporlarına göre parti 
farklı tedbirlere gidebilir. Bu biçimde ...... arkadaşın belirttiği 
görüşe katılıyoruz. Çünkü bizde o arkadaşlarla tartıştık. Ama 
öneriyi konferans kararı haline getirebiliriz. İki öneridir. Bir, o 
arkadaşlar özeleştiri raporlarını yazıp, bölgeden de çıksınlar, 



  

438  
 

 

uygun bir yer ya saha olabilir. İkinci öneri, soruşturmaya 
girsinler. 

Birinci öneri kabul edildi. 
-BAYAN komutası herhangi bir durumda, -savaş halinde- 

işlevsiz kalıyor. Karma birliklerin başına geçebilecek durumda 
olan arkadaşların, bu şekilde değerlendirilmesi iyi olur.  

 
 
PROPAGANDA-AJİTASYON ÇALIŞMALARIMIZ 
 
-TARTIŞACAĞIMIZ gündem maddesi propoğanda-ajitasyon 

çalışmalarımızdır. Arkadaşlar tartışabilirler.  
 
 
-ÖNCELİKLE 21. yy.’a parti olarak girmenin verdiği 

sorumluluk gereği, hem de  ideolojilerin savaşma gerçeği 
açısından, ajitasyon ve propagandanın kendisine has olarak 
yarattığı bazı şeyler var. Tabi ki parti olarak çok iddialı bir giriş. 
Biz de bu alanda da belli bir iddiayı geliştirmekteyiz. Bizim de 
ajitasyon-propaganda alanında, belli bir yetkinlik, hakimiyet 
gelişmektedir. Parti Önderliği diyor, “insan gelişiminin, tasarım 
ve hayal gücüyle çok bağlantısı vardır.” Yani biz bugün, 21. yy.a 
çok iddialı yürüyorsak, 21. yy.da savaşma yöntemlerini çok iyi 
bilmemiz gerekiyor. İdeolojiler artık savaşlarla, eski yöntemlerle 
değil, biraz da kitle iletişim araçlarına sahip olmakla  
kurumsallaşma ile yaşamsallaşıyorlar. Bizim bu konuda çok ciddi 
projelerimizin ve planlamalarımızın olması gerekiyor. Biz 
emperyalist sisteme karşı bir yaşam savaşımı veriyorsak, bunun 
yaygınlaştırılmasında ya da yaşamsallaştırılmasında, kitle iletişim 
araçlarını en iyi kullanma yöntemlerini bilmeliyiz. Bunlar 
üzerinde çok ciddi bir yoğunlaşma gerekiyor. Emperyalizm bu 
araçları kullanırken, örneğin bir örgütsüzlüğü dayatırken, biz de 
örgütlülüğü dayatmak zorundayız. Emperyalizm bireyi öne 
çıkartarak toplumsallaştırmadan uzaklaştırırken, bizde 
toplumsallaşmayı öne çıkartacağız. Bireyi köksüzleştirip 
tarihsizleştirirken, biz de bir o kadar tarihiyle buluşturmaya 
çalışacağız. Bu anlamda bizim daha özgün bir örgütlenmeye 
ihtiyacımız var. Kendi örgütlülüğümüzü daha köklü, daha sistemli 
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bir hale getirmeliyiz. Bu anlamda, Kadın özgürlük hareketinin de 
kendisini geleceğe hazırlarken, ya da geleceği yetkin kullanmaya 
çalışırken, merkezileşmeyi oluşturması gerekiyor. Bu 
çalışmalarda kadının katılım durumunu, dünya genelini 
bilemediğimiz için, daha çok parti yapısı içerisinde 
değerlendirebiliyoruz.  

Savaşa katılım biçimiyle, kadının basın-yayın çalışmalarına 
katılım biçimi, birbiriyle paralel yürümektedir. Aktif katılan, 
sonuna kadar sahiplenen, yaratmaya çalışan, ama bir o kadar da 
onun siyasal irade gücü, ya da kendini o sistemin dönüştürücü 
gücü olmaktan uzak bir duruş var. Yanlış değilsem, basın-yayın 
çalışmalarında yer alan bayan arkadaşların sayısı, yüzde 33’tür. 
Ama nitelik durumuna bakıldığında,  bu yüzde 70’i bulur. Bu 
benim kendi tahminimdir. Kadının bu çalışmalara, örgütlü aktif 
katılımı, erkeğe oranla çok daha üst düzeydedir. Ancak bunu 
örgütsel ve iradi bir güce dönüştürmede, kendi rengini katmada 
zayıf kalıyor ve bu nedenle, varolan sisteme tabi oluyor. Yani 
kendisi bir sistem yaratmada çok geride kalabiliyor. Biz şimdi, 
daha çok PAM çalışmalarını tartışacağız. Ben bunu biraz 
değerlendirmek istiyorum. Bu çalışmaların başlangıcından 
itibaren yer alıyorum. Özellikle 7. Kongre sonrasında alınan 
kararla birlikte, edebiyat, kültür, basın-yayın okulu şeklinde, üç 
ayrı okul biçiminde bir örgütlenmeye gidilmişti. Okullara ilişkin, 
merkez raporunda belirtilenlere katılıyorum. Hem genel parti 
yapısı tarafından, hem de PJA yönetimi tarafından, bir 
perspektifsizliğin, ilgilenme zayıflığının, kadro seçimindeki 
yüzeyselliğin yaşandığı noktalarına bende katılıyorum. Bunlar yer 
almıştı. 3. PJA kongresi sonrasında, merkezi bir düzeyde 
görevlendirme olsa da, ...... arkadaş görevlendirilmişti. Ancak 
savaşın çıkma durumu ve savaş sonrası bir kargaşa durumu da 
vardı, düzenlemeler açısından fazla bir ilgilenme durumu söz 
konusu olmadı. Bu alana geçtikten sonra, ...... arkadaşın 
gelmesiyle birlikte, çalışmaların kendisine has bir örgütlülüğe 
gitmesiyle birlikte, bu çalışmalar üretim haline geçebildi. Bundan 
öncesi, üretimden çok, ideolojik eğitimlerde derinleşmeyle geçti. 
Merkezi düzeyde, ..... arkadaş ilgilendi. Bu belli bir toparlanmayı 
da beraberinde getirdi. Ancak çalışmanın parçalılığı gereği, hem 
de var olan kadın yapısındaki yenilik, -yani bu çalışmalarda yeni 
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olması- kendi içinde bazı sorunları da beraberinde getirdi. 
Raporda dile getirilmişti. Rapora yönelik bir şey dile getirmek 
istiyorum. Rapor genel anlamda bir çerçeveyi veriyorsa da, bazı 
noktalarda, özellikle kadın yapısının kendi içinde yaşadığı 
sorunlar, bence sınıfsal eğilim olarak geneli ifade ediyorsa da,  
belli bir kesimin yaşadığı sorunlar genelleştirilmiş. Bunu çok 
fazla doğru bulmuyorum. Küçük-burjuva sınıfının hakim olduğu 
bir çalışmadır. Orada belirtilen birçok sorun ise, genel değil. Daha 
çok belli bir kesimi kapsıyor. Ben o konuda eleştiriyorum. Bu 
çalışmalarda erkeğin duruşu raporda belirtilmişti. Erkeğin doğası 
gereği, vermekte yetersiz kalması, yani örgütsel bir çalışmaya 
kendisini adama, üretebilme ya da yaratabilme de yaşadığı 
sıkıntılar var. Erkeğin yaşadığı bu sorunlar, bu çalışmada daha 
çok açığa çıkıyor. Bu kendisine has bazı sorunları getiriyor. 
Mesela, kompleks bile üst düzeyde açığa çıkıyor. Bunun 
yansıması ise, kadını  gündemine oturtma şeklinde oluyor. 
Kadının bunun karşısında duruşu ise, bunu dönüştürme, kendi 
gündeminden kaldırma, kendi ürettiğini gündeme koyma yerine, 
daha çok erkeğin belirlediği gündemle oyalanma oluyor. Oradaki 
kadın yapısının, ideolojik yetmezliği yaşaması, yapının yeni 
olması etkili oluyor. Sınıf ve cins savaşımının nasıl yürütüleceği 
konusunda bir netliğe kavuşmasından kaynaklı, 3. Kongre 
aktarımı ve ....... arkadaşın gelmesiyle, bir toparlanma oldu, ancak 
o çalışmanın kendisine has bir özelliği var. İçte birbirine karşı 
sınıf savaşımı yürütmek gerekirken, daha çok kendi sınıfsal 
eğilimleriyle yürüyor. Bazen yer yer geriliklerde koyabiliyor. 
İlişkilenmeler yer yer öğrenci tarzına kayabiliyor. Biz çalışma ile 
yaşam arasındaki tarzı, tam oturtamadık. Bu konuda bir 
çözümleme gerekiyor. Oradaki kadın yapısının katılım biçimine 
yönelik, kadın bakış açısıyla bir çözümlenmeye ihtiyaç var.  

Parçalı duruştan bahsedildi. Katılıyorum. Orada kültür, edebiyat 
ve araştırma, üç bölümden oluşan kadın yapısında, ruhta bir 
parçalılık var. Bir şey paylaşılamıyor. Ayrı çalışmadan kaynaklı 
olduğu kadar,  ortak bir zemin var. Bu çok fazla kullanılmıyor. 
Kadın olarak ortak bir gündem belirlememiz gerekirken, bundan 
biraz uzak, günü birlik ve kendi çalışmalarımızla, gündemimizle 
ilgilendiğimiz için, çalışmaya göre bir ayrışım, cinse göre bir 
ayrışım, ya da cinsin kendisine yönelik bir ayrışım olacakken, 
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çalışmaya göre ayrışım oluyor ve bu daha çok oradaki sistemle 
bağlantılı. Yapının parçalı duruşunu, raporda yapının durumu ile 
açıklama  var. Ben ona fazla katılmıyorum. Edebiyat okulunun 
basınla arasında bir parçalılık varsa, yönetimden kaynaklı bir 
durum yapıyla açıklanır, etkileyicidir. Fakat belirleyici olan 
yönetimdir. Yönetimin kendi içinde parçalı bir duruşu var. 
Başından beri sisteme hakim olma, kendini oturtma yerine, 
varolan o sistemin günlük sorunlarıyla ilgilenerek arkasından 
sürüklenme, sistemin içinde erime gibi bir durum yaşandı. Erkek 
yönetimi açısından adı var ama kendisi yok. Raporlarda da 
belirtilmiş; o çalışmalardaki erkek yönetiminin oldukça pasif, 
çalışmalardan kendisini uzak tutan, katılmayan, yapıyla 
ilgilenmeyen, çalışmaların özüyle ilgilenmeyen bir duruşu var. 
Kendisini sadece tali şeylerle sınırlı tutuyor. 

 ...... arkadaşın duruşuna biraz değinmek istiyorum. 
Çalışmalarda çok yeni olmasının yanında bir istemi de vardı. 
Oradaki erkek yönetimini çalıştırmada zayıf kaldı. Varolan 
sorunlar içerisinde koşuşturma tarzı hakim oldu. Raporda da 
belirtilmiş, orta komuta da fazla yardımcı olmadı. Verdiği emek 
karşılığında kendi tarzını, sistemini oturtabilirdi. Erkek oturttuğu 
sistemiyle kendisini bir engel konumuna getirmiş. Bu sistemi 
yıkmak için yapı-yönetim birlikteliği çok fazla gelişmedi. Kadın 
yapısının yönetimiyle birleşme gibi bir durumu olmadı. Basın 
konferansında, basın konseyi yedi kişi olsun kararı çıkmıştı. Bu 
çalışmalarda iki bayan arkadaşın olması gerektiğini 
düşünüyorum. Bunu öneri olarak geliştiriyorum. Yapı olarak da 
ideolojide derin olmayan arkadaşların olduğunu belirttik. Bu 
çalışmalarda yaşama ve ideolojiye çok büyük hakimiyet ve 
sürekli bir yoğunlaşma gerekiyor. Bunun için de yetkinlik ve 
potansiyel gerekiyor. Diğer konularda da yetkin kadro gerekliliği 
belirtildi. Bu çalışmanın kendine has istediği ölçüleri var. Bu 
konuda kadro seçiminde bir hassasiyet gözlenmiyor. Bu tarz belki 
erkek yönetimi tarafından geliştiriliyor, ancak bayan yönetiminin 
de buna çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu, hem o 
çalışmaya katılan arkadaşın psikolojisi, hem de gerçekten 
çalışmanın sağlıklı yürütülmesi açısından çok önemlidir. Nicel bir 
birikim oluyor, ama nitel bir patlama olamıyor. Nitel patlama için 
istem ve potansiyelin olması gerekiyor. Örneğin ilkokul 2. sınıfı 



  

442  
 

 

bitirmiş bir arkadaş, bilgisayar öğrenecek, günlük gazetede 
sürekli makale yazacak. Bu arkadaş gerçekten kendisini de, bizi 
de zorluyor. Oradaki yapıyı da zorluyor. Her arkadaşın 
potansiyeline göre bir çalışma belirlenebilir. Ya da çalışmaya 
göre arkadaşlar belirlenebilir. Özgünlüklere denk düşebilecek bir 
çalışma da olabilir.  

Çok geniş bir çalışma ve insan özgün örgütlenme de yaratabilir. 
Bu konuda yetmezlikler yaşanıyor. Kışın özgünlük konusunda 
çok ciddi sorunlar yaşamıştık. Gösterilen hassasiyetten dolayı 
sadece bir takımdan dört arkadaş partiden ayrılma önerisi yaptı. 
Bir de bunlar edebiyat çalışmalarına katılıyorlardı. Biz artık 
bırakalım sınıf savaşımını, partiyi nasıl koruyabiliriz, kaygısına 
girmiştik. Bir çok arkadaş tutuculaştığı için  kendi aramızda sınıf 
savaşımını yürütemiyorduk. Çünkü sürekli bir saldırıyla karşı 
karşıyaydık. Bu elbetteki çalışmaları engelliyordu. Orada çalışan 
arkadaşların ruh yapısını etkiledi.  

Bu çalışmalara katılacak olan arkadaşların, ordu çalışmalarında 
bulunmuş ve PJA eğitimi görmüş bireylerden seçilmesi gerekiyor. 
Böyle bir seçim PAM çalışmalarını daha fazla güçlendirecektir. 
Genelde kadın adaylarda bu seçicilik görülmüyor. Erkeklerde bu 
biraz daha ilerdedir. Oradaki kadro politikasında faydacı, kadroyu 
memurvari bir çalışmaya iten, çalışmaların içeriğini 
geliştirmekten çok, “çalışma bitsin de ne olursa olsun” anlayışı 
hakim. Bu anlamda kadroyla da bir uzlaşmaya girme oluyor. 
Benim bütün geriliklerimle uzlaşılabilir, yeter ki ben o çalışmayı 
bitireyim. Bu, erkek yapısı içerisinde çalışmayı mülkleştiren bir 
eğilime de götürebiliyor. Bunun yanında örgütsel çalışma nasıl 
olur, iradesel anlamda örgüt bilinci nasıl yaşamsal kılınır, bu 
savaşımda yetersiz kaldık. Başından beri parti dışı eğilimler 
edebiyat çalışmalarında tartışıldı. Kendi içimizde belli bir 
bütünselliği sağlayamadığımız için bu savaşımda kadın çok cılız 
kaldı. Onunla savaşabilecek ideolojik yetkinliğe de sahip 
değildik. Bu anlamda kadın yapısı olarak belli bir zorlanmayı 
yaşadık. Genel çalışmalara kadın renginin yansıtılması tartışıldı. 
PAM çalışmalarında kadının kendi rengini katması için çok 
uygun bir zemin var. Kendisini bu işe yatırmış, üreten, çalışan, bu 
işi gerçekten yapmak isteyen beş bayan arkadaş yönetim dahi 
olmasa, kendi sistemini oturtur. Bir gün sonra direk kitleye 
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ulaşabilme imkanı var. İstediği kadar kadın üzerine makale 
yazabilir, tartışabilir. Kadını istediği gündeme oturtabilir. Yeter ki 
çalışsın. Bu anlamda kadın kendisini orada çok rahat oturtabilir, 
eğitebilir, yetiştirebilir ve o çalışmaya kendi rengini çok rahat 
katabilir. Buradan hareketle PJA yönetiminin o çalışmaları  özgün 
ele alması gerekiyordu. Özellikle oluşturulan bir sistem var, o 
sistemin gerici yönleri kırılabilir. Ürettikçe insanın kendisine 
hakim olabileceği, etkin kılabileceği bir zemin olduğu için, kadın 
orada bence çok daha rahat etkin olabilir. Bu konuda bir kadro 
aktarımına da ihtiyaç vardır. Edebiyat çalışmaları, onun dışında 
kültür çalışmalarını arkadaş değerlendirebilir. Ama edebiyat ve 
araştırma çalışmaları için oraya aktif bir kadro aktarımı gerekiyor, 
yaşadığımız sorunlar orada üretkensizliğe neden oldu.  

Jina Serbılınd’ı değerlendirmek istiyorum. Önceden böyle çok 
takip etme olanağımız yoktu. Buraya geldikten itibaren belli bir 
süre takip ettik. Gelen eleştiriler katılmakla birlikte, Jina 
Serbılınd’ın gerçekten bir çizgisinin olması gerekiyor. O dergiyi 
eline alan, bilmeli hangi sayfasında, hangi konuda yazılar var. Ya 
da hangi çerçevede ne olabilir. O dergide, her sayısında bir 
sürprizle karşılaşabilirsiniz. Bence Jina Serbılınd’ın kendine has 
bir çizgisinin olabilmesi için Jina Serbılınd’ın salt ideolojik ve 
politik bir dergi olsun, Serxwebun niteliğinde bir dergi olsun. 
Bunu öneriyorum. Kadın için ise kadının kendisine has 
sorunlarının tartışıldığı aktüel bir dergi olabilir. Böyle bir derginin 
kendisini finanse etme sorunu çok fazla olmaz. Daha sonra 
Türkiye’de de yayınlanabilir. Kadın dergileri sayı olarak az fakat 
çok ilgi duyulan dergilerdir. Bizim Ortadoğu ve Avrupa başta 
olmak üzere, hemen hemen her tarafta temsilciliklerimiz var. 
Herbiri kendi bulundukları alanlarda aydın kadınlarla ilişki 
geliştirerek, yazı konusunda destek sağlayabilirler. Aktüel bir 
dergi kadının yaşamını hem çok daha derin inceleyebilir, hem de 
daha etkin olabilir. Yine Jina Serbılınd’ın teknik ve  mizanpaj 
sorunları giderilmeli. Örneğin ideolojik ve politik bir dergiye 
uygun düşmeyen fotoğraflar çıkıyor. Ortaya şöyle bir çelişki 
çıkıyor: Bu ideolojik-politik bir dergi mi, yoksa aktüel bir dergi 
midir? Bunun da netleşmesi gerekiyor.  

Onun dışında buradaki Zilan dergisi için bir şeyler belirtmek 
istiyorum. 2. sayısı yeni çıktı. Bu anlamda çok erken bir 
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değerlendirme de olabilir. Dil olarak, ya da konu seçiminde bana 
kuru ve dogmatik geldi. Daha zengin konular olabilir. Kadroya 
yönelik bir dergi olduğu için, bir çok konuda tartışılabilir. Bizim 
konferansımızda kadın yapısının yaşadığı bir çok konu tartışıldı. 
Anlayışların mahkum edilmesi için, bazı konular daha derinlikli 
ele alınıp, tartışılabilir. Sadece genel geçer konuları işlemek çok 
fazla verici olmuyor. O nedenle çok çeşitli konular işlenebilir. 
Teknik ve redakte sorunları da vardı, ancak çok önemli değil. 
Bunlar aşılabilecek konular.  

Kurumlar arası ilişkiler olarak şunu belirtmek istiyorum: 
Akademi kurumu ile PAM kurumu arasındaki ilişki, örgütsel bağa 
dönüştürülebilir. Haftalık buradan üç yazı, oradan dört yazı, 
toplam yedi yazı kadın sayfası için gidiyor. Örneğin haftalık 
gündem belirlenebilir. Günlük gazeteden, orada tartışılan konuları 
istemiştik, fakat gelmedi. Biz kendi ihtiyacımız yönünde, belli 
sorunlara değindiğimiz için, genel gündemden de kopuk 
kalabiliyoruz. O nedenle eğer oradan bir gündem gelmezse 
buradan bir gündem belirlenebilir. Bir hafta boyunca bir konu 
tartışılsın. O köşeyi okuyan kadında o gündem oturur. Bizim 
böyle bir ilişki ağını geliştirmemiz gerekiyor. Biz bunu daha önce 
de önermiştik. Bu geliştirilmedi. Kadın basın-yayın çalışmasında 
kendisini daha etkin kılabildiği ve yine özü gereği verici bir 
konumda olduğu için, bu çalışmalarda çok fazla bir zorluk 
yaşamıyor. Ama bilgi birikimi ve yorumlama gücü olmadığı ve 
politikaya olan ilgisizliği nedeniyle bu konuda belli bir zorlanma 
var. Bu konularda bir yetkinleşmeyle, basın çalışmalarına hakim 
olabiliriz. 21. yy. bilgi savaşımı, bilgiyle yürüyor. Bizim de belli 
bir düzeye ihtiyacımız var. O noktada sadece bu çalışmaya 
katılacak olan değil, her arkadaşın bu konuda kendisini yetkin bir 
konuma getirmesi gerekiyor. 

-BEN DE bu çalışmalar içerisinde yer alıyorum. Bu anlamda 
değerlendirme gereği duyuyorum. Ayrışma, birbirinden koparma 
değildir, belirlemesi propaganda-ajitasyon  çalışmaları için de 
geçerlidir. Kadronun her alana hazır olması gerekiyor. Önderliğin 
kadroyu hazırlayıp eğitmesi de o boyuttaydı. Bunu aradaki bağı 
kurmak açısından belirtiyorum. Halk hareketinde yer alan bir 
arkadaş propaganda-ajite yapmasını bilmelidir. Propaganda-
ajitasyon görevini alan biri de, halkı örgütlemesini bilmelidir. 
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Askeri eylem vb. faaliyetler de propaganda-ajitasyon kapsamına 
girer. Tek boyutlu, sadece yazılı ve görsel yönden ele almak, 
bizim dar yaklaşımımızı gösterir. Çünkü partide propaganda-
ajitasyonun böyle bir gelişimi yok. Kürdistan ve PKK boyutunda 
daha özgün ele alınıyor ve eylemsel ve kitle boyutu daha zengin. 
Anlam olarak da propaganda-ajitasyon, örgütleme ve eyleme 
geçirme anlamına geliyor. Bu anlamda parti olarak tartıştığımız 
sorunların propaganda-ajitasyonla bağlantısını kuruyorum.  

Dönem stratejisi olarak başlangıçta bu çalışmaların önemi 
yeterince kavranmadı. PJA olarak da bunu fazla kavrayamadık. 
İdeolojilerin savaştığı bir dönemdeyiz. Siyasi ideolojilerin 
propaganda-ajitasyonla ya da kitle iletişim araçlarıyla savaştığı 
bir çağı yaşıyoruz. Bu anlamda Kadın Kurtuluş İdeolojisi’ne 
sahip olan bir parti olarak PJA, propaganda-ajitasyon 
örgütlemesine giderek bu çalışmaları geliştirmeyi çok fazla 
gündemimize almadık. Dönem stratejisinde bu vardı, ama önemi 
yeterince kavranmadığı için fazla geliştirilemedi. Ona denk bir 
örgütlenme ve çalışma geliştirilmedi. Tartışmalarda genel işlerin 
peşinde sürekli bir koşuşturma sonucu, özgünlüğümüzü genel 
çalışmalar içerisinde unutmamız, gereken önemi vermememiz, 
tali ve esas noktaları birbirine karıştırma boyutumuz eleştirildi. 
Bu anlamda bir manifesto çalışması vardı ve belki bu Konferansa 
sunulup onaylanacak, ama ben oldukça geç kalmış bir çalışma 
olarak görüyorum. Bu manifesto çalışmasını da bu çalışmaların 
bir parçası olarak gördüğümden dolayı, burada eleştirme gereğini 
duyuyorum. Bu anlamda bu çalışmaların önemine denk bir 
pratiğin içine girilmedi.  

Yaşanan sorunlar boyutuyla 3. Kongre’de belli bir netleşme 
sağlandı. Ancak biraz da kendi iç sorunlarıyla uğraşma, sürecin 
gerektirdiği çalışmalardan bizi alıkoydu. Her hafta gelen görüşme 
notlarıyla birçok şey önümüze konuluyor. Kadın hareketi olarak 
da birçok şey bekleniyor. Sürecin gerektirdiği birçok çalışma var. 
tartışmalarda da belirtildi, oluşan boşluklar, farklı partiler ve 
ideolojiler tarafından dolduruluyor. Bizim geç kalışlarımız, 
yeterince kendimizi katmayışımız bu ideolojilerin boşluğu 
doldurmasını getiriyor. Örneğin, Parti Önderliği kadın 
çalışmalarına ilişkin bir şey belirtiyor, buna Türkiye’deki farklı 
partiler hemen el atıyor. Bizim geç kalışlarımızın, 
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anlamayışımızın sonucunda bunlar gelişiyor. Bu noktada bu tür 
çalışmalar belli bir örgütlülük düzeyini gerektiriyor. Böyle 
parçalı, birbirinden kopuk, ayrı ayrı yerlerde, birbirinden haberi 
olmayan, merkezi bir örgütlenmeye sahip olmayan çalışmalar çok 
fazla verim elde etmiyor. Türkiye, Avrupa, Ortadoğu, ülke başta 
olmak üzere hemen her alana baktığımızda, bu çalışmaların PJA 
boyutunda dağınık olduğunu, birbiriyle iletişiminin olmadığını 
belirtebiliriz. Bu anlamda bu çalışmalar açısından merkezi bir 
örgütlenmeye gidilmesine ben de katılıyorum. Konferans boyunca 
kitleselleşme, siyasallaşma tartışıldı. Bu yönlü açılımların 
yapılması gerektiği konuldu. Bu anlamda bunların 
örgütlendirilmesi de bu çalışmalardan geçiyor. Çünkü hem kitleye 
inebilmek, hem o yayın organlarını kullanabilmek, hem de halkı 
örgütleyebilmek için o dile sahip olmak gerekiyor. Kadının bu 
noktada rolünü oynayamaması, yeterince bilince çıkaramaması ve 
bu çalışmaların önemini çok fazla görmemesinden  
kaynaklanmaktadır.  

Ülke boyutunda 7. Kongreyle beraber bu çalışmaların önemi 
belirtildi. Parti, stratejik bir çalışma olarak önüne koydu. Bunun 
örgütlenmesine gidildi. Bayan ve erkek arkadaşların birlikte 
bulunduğu çalışma ortamlarıdır. Edebiyat, basın, kültür okulları 
açıldı. En son propaganda-ajitasyon merkezi olarak 
örgütlendirildi. Geçtiğimiz günlerde konferansını da yaptı. 
Konferansta Avrupa’dan Türkiye’den gelen arkadaşlar da vardı. 
Sorunlar epeyce tartışıldı. Alanın genel sorunlarının çözümüne ve 
kararlaşma düzeyine gidildi. Ancak burada ele alınması gereken, 
orada özgünlüğün ne kadar sağlandığı ve kadının bu çalışmalara 
kendini ne kadar kattığıdır. 7. Kongreden sonra bu çalışmalar 
örgütlendirildi ama ilk başlarda belli anlayışlar yaşandı. Genel 
çalışmaları erkeğe ait görme yaklaşımı eskiden çok yoğun 
yaşanıyordu. 3. Kongre’de genel çalışmalara kendini katma, o 
sorumluluğu gösterme boyutu çözümlendi. Ama pratikte bu süreç 
boyunca ortadan kalkmadı. Bu anlamda ilk başlarda bu çalışmalar 
da  örgütlendirilirken bayan arkadaşlar o çalışmalara yönelik 
düzenlemelere fazla karışmıyorlardı. Zaten 6 ay edebiyat 
okulunda kaldım. Ama merkezi düzeyde arkadaşlar fazla 
ilgilenmediler. Çünkü genel bir çalışma olduğu için erkeğe ait 
görme, kendini fazla katmama yaklaşımı vardı. Üstteki ilgi düzeyi 
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ilk başlarda zayıftı, ama daha sonra gelişti, bunu da belirtmek 
gerekiyor. Özellikle 3. Kongre’den ve II. Meclis toplantısından 
sonra bu çalışmanın üzerine merkezi düzeyde arkadaşlar verildi. 
Önce ...... arkadaş, sonra da ...... arkadaş yönetimde yer aldılar. 
Bir süre sonra kadının kendini bu çalışma içerisinde görmesi ve 
katma durumu oldu ama ilk başta dışında kalındı. Bu da o 
alandaki arkadaşların bazı sorunları yaşamasına, daha güçlü bir 
gelişmenin olmamasına yol açtı. Tümden neden olarak 
göstermiyorum ama bu bir eksiklikti. Bence bu sadece üstten 
kaynaklanmıyor; o alanda çalışan arkadaşlarda da, genel bir 
çalışma olduğu için kendini katmaktan çekinme, bunu erkeğe ait 
bir çalışma olarak görme yaklaşımı vardı. Bu da kendini yeterince 
katmamayı getirdi. Arkadaşlar belirttiler. Kadının genel 
çalışmalara çok daha fazla kendini katması ve aslında hakim 
olması ya da kendi rengini hakim kılması gerekirken, bizde daha 
çok kendimizi sınırlayarak, genel ortam içerisinde kendini 
kapatma yaşandı. Bunda sürecin netsizliğinin ve tarzın belirsiz 
olmasının da etkisi var. Bu anlamda bir kapalılık yaşandı. 

 Genel çalışma alanı olarak da bakıldığında ilişkilenme ve 
yaşam tarzında belli bir bilinç gelişimi var. Bu anlamda kadında 
cins bilincinin gelişimiyle, erkeğe karşı bir savaşım da vardı, 
ancak yaşam ve ilişkilenme ölçüleri olarak bakıldığında, küçük 
burjuva öğrenci ya da yarı aydın tarzına sahip olundu. O 
çalışmalarda biraz da bu sınıf özellikleri kendini hakim kıldı. 
İlişkilenme tarzına da bu yansıdı. Kadının kendini bu çalışmalara 
katması genel ortam içerisinde de önemli. Çünkü sadece PJA 
karargahı bizim özgün çalışmamız değildir. Genel içinde de 
özgünlüğünü korumak ve yaygınlaştırmak da önemlidir. O 
anlamda bu çalışma sahası kadının hakim olması ve çok aktif 
katılması gereken bir sahadır. Kültür, sanat, edebiyat olsun, yazım 
ve yayımcılık olsun, bayan arkadaşların daha yatkın olduğu 
çalışmalardır. Kadının özünde yaratıcılık var diyorsak, bu alanda 
kadının kendi rengini katması gerekir. Çünkü yaratıcılık 
noktasında tekniki kalma gibi belli zayıflıklar yaşanıyor.  

Bizim sürecimizde yaşanan en büyük sorun bu çalışmaları 
yaparken, çalışmanın ideolojiyle bağını koparma oldu. Bazı 
bireylerin alttan alta tartıştırdığı bir konuydu. Belli bir ideoloji 
içerisinde yazı yazılamayacağı, bir edebi çalışma yapılamayacağı 
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söyleniyordu. Bu gibi faaliyetlerin bir örgüt disiplini ve örgüt 
militanlığı ölçülerinde, asker olmayla ve örgüt kurallarına 
gelmeyle zıt, ters şeyler olduğu, bunların bir arada olamayacağı 
biçiminde tartıştırıyorlardı. Şayet ideolojiye özde bir bağlılık 
varsa, kadın bu noktada onun savaşımını vermeliydi. Bu anlamda 
kadının katılımı önemliydi. Hem bağlılık, hem de yaratıcılık 
boyutunda kendi rengini katması gerekiyordu. Bu tür ortamlarda 
yaşanan genel örgütsel sorunlar karşısında ve bunlarla savaşımda 
bizim yaklaşımımız önemli. Bu tür çalışmalarda sınıf kökeninden 
kaynaklanan yoğun bireysellikler toplumdan, bulunduğun 
ortamdaki arkadaşlardan koparıyor. Örneğin, edebiyat okulunda 
herkesin kendi çalışmasıyla ilgilenmesi, bireyi yanındakinden, 
diğer arkadaşlardan koparıyor, bu durumda halka ne kadar 
inilebilir, halk ne hissedilebilir. Bu çok zor, çünkü yanımızdaki 
yoldaşımızı bile hissedemiyoruz. O anlamda müthiş bir bencillik, 
bireysellik yaşanıyor. Kadının toplumsallığa geçiş noktasında da 
topluma öncülük etmesi gerekiyor. Ancak bu konuda bayan 
arkadaşlarımızda da yoğun bir bireysellik yaşanıyor. Bu durum 
kadının özüne terstir ve bunun kırılması gerekiyor. Kendi 
özgünlüğü ile bu çalışmalara katılma ve onun savaşını vermede 
paylaşımcı olmak gerekiyor, ama bu konuda da müthiş bireycilik 
var. O paylaşımcı öz kadında var ama bunlar çalışmalara 
yansıtılamıyor. Çünkü kadın kendi özüyle ve özgünlüğüyle 
katılmada zorlanıyor. Burada erkek yaklaşımlarının payı da var. 
Genel çalışma ortamları, biraz da erkeğin kendine ait gördüğü 
çalışmalar oluyor. Bu anlamda kadının katılımını sınırlı tutma 
durumu var. katılım sınırlarını kadın kendisi çizmeye, kendine 
göre belirlemeye çalışıyor. Erkek kadının gündemini de kendisi 
belirlemeye çalışıyor. Bu tür yaklaşımlar da var. Erkek hakim 
olmaya çalışıyor, ki yönetim düzeyinde de, genel çalışmalara 
katılan arkadaşlarda da hakim olma, egemen olma yaklaşımları 
oldukça yansıyor. Bunun savaşımı da daha çok küçük-burjuva, 
yarı aydın bir tarzda yürütülüyor. Söylemde olan ama pratik 
tavırda zayıf kalan sağ liberal bir eğilim bu çalışmalarda da vardı. 
Zaten sınıf olarak da kaynağını buluyor.  

Kadının genel faaliyetlere katılımı, özgünlüğünü 
yitirtmemelidir. Ama bunlar olabiliyordu. Eğilimi genel işlerin 
peşinde koşuşturma biçimindeydi. Kendi özgünlüğünü yeterince 
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ele almamayı ve bunun üzerinde durmamayı getirdi. Örgütsel 
parçalılık boyutu da konferans boyunca tartışıldı. Erkeğin 
parçalayıcı yaklaşımları da var, ama kadının kendi içinde örgüt 
olmayışının, birliğini koruyamayışının özeleştirisinin verilmesi 
gerekiyor. Mesela benim bulunduğum çalışma itibariyle bir 
manga bayan arkadaşız ama birlik olan bir duruşa sahip olamadık. 
Bizim de kendi içimizde parçalı bir duruşumuz oldu. Erkeğin 
bunu kullanma durumu elbette oluyor. Bunu yaratmaya çalışan da 
odur. Erkeğin parçalama yaklaşımını göremeyişimiz, bu 
politikliğe sahip olmayışımız ve kendi geriliklerimiz o parçalı 
duruma yol açabiliyor. Genel çalışmalar içinde koşuşturma, kendi 
özgünlüğünü yitirme noktasına getiriyor, gerçekten. Ancak 
formalite olarak, kural-kaide olarak özgünlüğün korunması 
gerekir. Örneğin toplantı yapma serbestliği vardır. Özgün 
çalışmalar için zaman ayrıyetten verilmese de özgünlük 
korunabilir. Ama diğer çalışmalara kendini kaptırdığın zaman 
bunun içinde boğulma, özgünlükten kopuşu ya da çok fazla 
geliştirmemesini getiriyor. Bu durum çok subjektif olarak 
doğmuyor. Objektif koşullarla birlikte kendini bu koşullara teslim 
etme ve çok fazla o koşulları zorlamama planlı olamayışı 
getiriyor. Amaçta esas almamız gereken nedir, onu yakalayıp 
kendini ona göre planlamayışımız bizleri küçük, basit sorunlara 
kapatabiliyor. Böylece asıl çalışma unutuluyor.  

Dönem itibariyle bu çalışmaların önemini koyduk ama mesela 
hiçbirimiz bir gün oturup bir yazı yazmadık. Bu kadar yayınımız, 
dergi ve gazetelerimiz var. Buraların zayıf oluşunu eleştireceğiz, 
eleştirmekte gerekiyor. Bunun özeleştirisini de bütün kadın 
militanlar olarak vermemiz gerekiyor. Yazı yazmayarak, bu 
yayınlarımızı beslemeyerek bir anlamda çok fazla destekleyici 
olamıyoruz. Biraz takip etme durumumuz oldu ama en fazla 
merkezdeki arkadaşlar yazıyorlar. Yapı içinde yazan arkadaşlar 
çok az. Bence bu noktada sorumluluğu kendinde görmek 
gerekiyor. Bunu sadece birilerinin sorunu olarak görmemek 
gerekiyor. Bu mücadeleyi birilerine ait görmemek gerekiyor. Bu 
noktada kadının sahiplenmesi gerekiyor. Bu çalışma sadece yazı 
yazmak da değildir. Bunun parti içi kadrosal boyutları da vardır. 
Propaganda-ajistasyon sadece kitleye, dışa yönelik bir çalışma da 
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değil, bunu sahiplenmek gerekiyor. Bu noktada da zayıflıklar 
yaşanıyor, bir kesime ait görme var. Bu da yanılgılı bir yaklaşım.  

Jina Serbılınd dergisini arkadaşlar eleştirdi zaten. Basın 
konferansında da eleştirilmişti. Kendimizin de takip etme durumu 
var. Arkadaşların getirdiği görüşlere katılıyorum. Halka mı yoksa 
kadroya mı hitap ettiği noktasında ayrıştırılması gerekiyor. İç içe 
olması halkın anlamamasına yol açıyor, çünkü fazla ideolojik 
olunca halka soyut geliyor, kavrayamıyor. Halk kendini çok 
doğrudan içinde göremediği için ilgi de göstermiyor. O anlamda 
bazı yazı ve çalışmalarımız üstte kalıyor. Halka inebilmek için 
daha somut ve güncel bir dil yakalamak gerekiyor. Biz de biraz 
mitolojiler dönemiyle sınırlı kalmıştık. Genelde tarihin belli 
kesitlerine gelip takılıyoruz. Biraz bugünü ve geleceği daha iyi 
anlayabilmek için gerekiyor ama bizim dilimiz çok soyut kalıyor, 
güncelle bağını kuramıyoruz. Günümüzde yaşanan sorunlarla, 
halkın, kadının yaşadığı sorunlarla bağını kuramıyoruz, bu boyut 
zayıf kalıyor. Bu da ilgiyi azaltıyor.  

Türkiye’de Özgür Kadın dergisi var. Bu dergiyle birlikte 
Türkiye’den bir çok kadın dergisi geldi. Piyasada bir sürü kadın 
dergisi var; feministi, anarşisti var. Türk solunun, burjuva 
partilerinin ve devletin çıkardığı kadın dergileri var. Bunların 
içerisinde tabi ki çizgi savaşı var. Herkes kadın adına konuşuyor. 
Bizim de Özgür Kadın dergimiz var, ama içerik olarak çok zayıf. 
İdeolojik olarak, çizgi boyutunda bakıldığında temsil etme düzeyi 
çok zayıf. Hitap ettiği kesim çok dar. Açılımı gerçekleştiremiyor. 
Bu noktada Türkiye kadınıyla Kürdistan kadınını buluşturarak, 
demokrasi ve barış mücadelesinde bir açılım sağlaması gerekir. 
Buradan besleyerek bunlar giderilebilir. Bu kısmi oranda var; 
sadece merkezi arkadaşlarla röportaj ve onların yazılarıyla 
besleniyor. Bu da az ve yetersiz kalıyor. Ancak sonuçta süreç 
anlamında bizi fazla yansıtamıyor ve yetmiyor, cevap olamıyor. 
Bunun eleştirilmesi gerekiyor.  

Diğer alanlarımız belki arkadaşlar açarlar, ama bütün bu 
alanlarda özgünlüğü geliştirme zayıf. Özgün programlar ve 
saatleri planlamada çok yetersiz, dar kalınıyor. Paneller bile 
arkadaşların söylemiyle gerçekleştiriliyor. Arkadaşlar panellere 
zorla getiriliyor. Temel ideolojik çalışmalarımızdan biridir, ama 
buna ilgi, eğilim, katılım boyutu çok zayıf. Dönemin gerektirdiği 
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sanatsal, kültürel çalışmalar var. TV’de bu tür programların 
yapılması da çok zayıf kaldı. Sadece siyasal değil, halkın daha 
farklı sanatsal, kültürel, eğitici programlarla ihtiyacı 
giderilebilinmeli, bu boyutta oldukça zayıftır. Önderlik bu 
noktada kadını geliştirmek istedi; dil, yazım boyutu ve düşünce 
derinliği anlamında kadını geliştirmek istiyor. Hala o yönlü 
talimatları geliyor. Önceki yıllarda bu çalışmalar üzerinde en çok 
bayan arkadaşlar duruyordu. Biraz daha kadının renginin hakim 
olduğu bir çalışma alanıdır. Hem TV, hem de gazete gibi çalışma 
alanları bizim kendimizi çok fazla iç sorunlarımızla 
uğraştırmamız, gereken ölçüde katmamız ve erkeğin egemen 
yaklaşımları, bu alanda gelişmemizi engelledi. Şimdi o 
çalışmaların başında erkek arkadaşlar duruyor, belki bu çok kaba 
bir saptama ama bence bütün bunların sonucu ve göstergesidir. 
Kadının bu konuda gücünü çok daha örgütlü koyması 
gerekiyordu. Son olarak ilk belirttiğim şeyi söyleyeceğim. Sadece 
bu çalışma açısından değil, PJA boyutunda bu çalışmaların 
merkezileştirmesi, örgütlendirilmesi, en temelde yapılması 
gereken çalışmadır. 

  
-HALK hareketinde de, ordu da sorunumuz, çizgi sorunudur. Basın çalışmalarında 

da aynı nokta dile geldi. O çalışmada yer alanlar yeteneksiz  arkadaşlar değillerdir. 
Ama yetenekler ne kadar çizgiye göre kullanılıyor, bu önemlidir. Kadın için de 
geçerlidir. Bir arkadaş konuşmasında ‘o çalışmada yer alan erkek pasiftir, işe 
yaramıyor’ dedi. Bana göre çok terstir. Bu küçük-burjuva bir yaklaşımdır. Küçük-
burjuva erkek ince tarzda egemenliğini dayatır. Onun tarzı kaba red erkekten daha 
tehlikelidir. Çünkü ince tarzla kadının duygularını, düşüncelerini etkileyerek 
egemenliğini hakim kılıyor. Egemen erkeğin hakimiyeti orada yoktur, dersek 
kendimizi kandırmış olacağız. Bu küçük-burjuva kurnazlığıdır. Uzlaşma yaratmak 
istiyor, biraz yumuşatıyor. Kadının cins çelişkisinde savaşacağı malzemeleri elinden 
alıyor. Erkeğin mantığını ele alırken bu noktayı iyi tahlil etmeliyiz. Çünkü tehlikeli bir 
çizgidir. Kadının savaşmasının önüne geçmek için yürütülen ince bir tarzdır. Buna 
karşı hassas olmalıyız.  

Avrupa, Türkiye, Lübnan sahalarında sanat, kültürün geliştirilme zemini var. Fakat 
oralarda kendini yaşatma çok gelişmiştir. Yönetim ve kadro da bu çıkıyor. 7. 
Kongre’den sonra PAM çalışmalarını ele alacağım. Ama öncelikle kadın kurumsal 
çalışmaları kendine esas almıyor. Yönetim bu çalışma genelindir, örgüt yürütüyor 
anlayışıyla yaklaştığı için, kadınla yapı arasında bir kopukluk çıkıyor. Edebiyat 
okulundaki yönetimin tarzı onun dağıtılmasına neden oldu.  

7. Kongre’den sonra kadının, heval Nasır’ın bir de basında ve 
kültürde ideolojik sapma yaşanıyordu. Nasıl yaşanıyordu? Bizim 
arkadaşlar şunu dayatıyordu: “edebiyatla uğraşmamız için bize 
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bağımsız düşünce gerekli” yaklaşımıyla partinin görüşleri 
mutlaka kabul edilmiyordu. O dönemin tutanakları incelenebilir. 
Bunlar iyi değerlendirilmelidir. Çizgiye girmemek için ne kadar 
direnç yöntemi varsa uygulandı. Bu anlayışların sonucunda o yapı 
dağıtıldı. Eğer bizim konferansımız radikal bir konferans diyorsak 
iyi tahlil yapmalıyız. Strateji değişti, sanki ideolojimiz de değişti. 
Bazı arkadaşlar müstakbel evlilikler yapabiliriz, dediler. Bu 
resmiyette dile getirildi.  İlgisizliğin olduğu söylenildi. Oysa öyle 
bir ilgisizlik durumu yoktu. ..... arkadaş, bizzat kendisi beş kez 
toplantı yaptı. O yönlü bir emek harcandı.  

Yönetimdeki arkadaşlar değerlendirme yapıyorlar ama 
kendilerini değerlendirmiyorlar. Bu doğru değildir. Gerçekten bu 
duruşun sorumlusu kadro mudur? Sadece o sorun mu vardı? 
Yönetim kendisinden beklenilenleri yerine getirmedi. Parti 
çizgisini oturtamadı. Tam tersi küçük burjuva özellikleri ile 
didişme ve boğulma yaşadı. Bir takım bayan arkadaştı, fakat 
sorunları bir alan sorunu kadardı. Bu duruş ve yaklaşım kadın 
çalışmaları açısından pek olumlu olmadığı gibi, yargılanmalıdır 
da. Üst düzeyde Başkanlık Konseyi çalışma yürüttü. ...... arkadaş 
orayla çok ilgilenmedi. PJA meclisinde bir daha ortaya çıktı ki, 
arkadaşlar çalışmalarına sahip çıkmadılar. Orada gelişmeye açık 
arkadaşlar var. Fakat ya yeniler, ya da ortamda yeniler. O nedenle 
zorlanma oluyor. Onlara iyi bir doğrultu konulamıyor. ....... 
arkadaş basın konseyindeydi ama onu bir gün bile görmedik. 
Kadının temsilcisidir ama bir gün bile bize toplantı yapmadı. 
Toplantılarda yapı, “rica ediyoruz, yönetim bize sahip çıksın” 
diyorlardı. Kopukluk ve uzaklık vardı. Orada olan bir takım 
bayan arkadaş, temel işleri yürütüyorlar ama kimlikleri ortaya 
çıkmıyordu. Sorun esasta yönetimdedir. Bu da stratejik 
dönüşümde netsizlikten ileri geliyor. Bir takım edebiyat 
okulunda, bir takım kültürde, bir manga da araştırma 
grubundaydı, ama birbirimize ‘merhaba’ bile demiyorduk. 
İlişkiler kopuktu. Keşke sorunumuz Jına Serbılınd’ı güçlendirmek 
olsaydı. Esas sorunumuz; ne kadar çizgide net, özgürlükte ileri 
olduğumuzdur. Yetenekli arkadaşlar da var, fakat bazen en 
yetenekli bir arkadaş, en sorunlu olabiliyor. Eğer çizgide tam 
yürüyüş olmazsa, kendimizi bu noktada yine kandırmış olacağız. 
O arkadaşların hiç çalışmadığını söylersek, bu da abartılı olur. 
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Gerilla anıları kitabını bayan arkadaşlar çıkardı. Şiir vb kitaplar  
çıkarıldı. Çalışma var ama esas olan kadının adıyla olmasıdır. ...... 
arkadaş geldiğinden beri derin bir çalışma yürütüyor. İnsan saygı 
duyuyor. Destek sunmak istiyor ama eğer bir arkadaşın çevresi 
güçlü değilse, kendisi ne kadar güçlü de olsa başarılı olamaz. O 
alanda koordineli bir çalışma olmalıdır. Yalnız başına kalırsa, 
kısa sürede tıkanır. Kadın akademisi ile de irtibat içinde olmalıdır. 
Stratejiyi halka yaymak istiyorsak çizgide net olmamız gerekiyor. 
Tüm arkadaşlar olmasa da, bu çalışmada yer alan arkadaşların 
PJA akademisinden geçmesi gerekir.  

-OLUŞTURULAN çalışma açısından çok fazla bilgim yok. 
Fakat halk hareketlerinde yaşadığımız bir yanılgıyı yaşamayalım. 
Sorunu sadece PAM çalışmalarına kilitlemeyelim. Ajite-
propaganda çalışması, en derinlikli ideolojik çalışma demektir. 
İdeolojiye hakim olmayan, bu çalışmayı yürütemez. Yeni 
oluşturulan bir çalışmadır, ve okulun öğrencileri var. Yıllardır 
ajite-propaganda, en eksik olan yanımızdır. Ajite-propaganda 
ideolojinin en hızlı, en akıcı, en etkili biçimde kitleye, 
kamuoyuna yansıtılma aracıdır. Bunu sadece dergi, TV gibi 
boyutlarda daraltmamak gerekiyor. Biz kitleye hitap etmede dahi 
zorlanıyoruz. Kadro reel sosyalizmde yaşanan bir durumla karşı 
karşıyadır. Belki bu sadece bir boyutudur, farklı boyutları da 
tartışılıyor. Bu anlamda üstte kalıyoruz; halkın sorunlarını dile 
getirip örgütlülüğe dönüştürme konusunda ciddi problemler 
yaşıyoruz. Mesela bizim panellerimiz eleştiriliyordu. Ajite-
propagandanın en etkili çalışmasıdır. Uzun süre yoğunlaştık, 
kendimizi o kitlenin yerine koyduk, alacağımız hiçbir şeyin 
olmadığını gördük. İdeolojik olarak da çok üstte kalıyoruz. Bu 
anlamda hem köylü kadını, hem küçük burjuva, hem de sıradan 
problem yaşayan ev kadını için bütünün içinde kendisini bulacağı 
bir hitap gerekiyor. İdeoloji halka hitap edebilmeli. Arkadaşlar 
bunu ayrıştırabilir. Örneğin ayda bir ideolojik çalışma gerekiyor. 
PKK’nin kendi kadrolarına yönelik de bir çalışması da olmak 
durumunda. Serxwebun buna örnektir. Bazı somut kararlar da var. 
Onları arkadaşlar inceleyebilirler. Jına Serbılınd’ın ayrıştırılarak 
ideolojik bir yayın haline getirilmesi konusunda dikkat çekmek 
istediğimiz nokta, kapsamı daraltılmamalı. Çok önemli bir 
noktada ajite-propaganda en kısa, en etkili ve en anlaşılır hitaptır. 
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Bunu başardığımız oranda çok önemli bir mesafe katederiz. 
Mesela Türk Solu’nu ben yıllardır okuyorum. İnsan okuduğunda 
çok fazla şey bulabiliyor, bir sürü teorik, ideolojik değerlendirme 
var, ama orada kendimizi yaşamsallaştırma noktasında çok fazla 
şey bulamıyoruz. Şerafettin Elçi, Melik Fırat’tın çevresi bize karşı 
Ankara’da  Kürt sorunu ve demokrasi konulu bir çalışma 
yapmışlar; çözüm İmralı’da değil, çözüm İmralı’da tıkatılıyor, 
çözüm bizdedir, gibi bir ortam yaratmışlar. Bunu arkadaşlar önü 
alınması, eleştirilmesi gereken bir durum olarak tartışıyorlar. 
Bunlar hiçbir zaman söylediklerini pratikleştiremeyecek bir 
kesim. Ama PKK bu noktada çok fazla ayrışıyor. Ajite-
propagandanın farklı farklı yönleri var. Biz muğlak, demagojik, 
böyle ezop dili ile hareket eden bir hareket değiliz. Ama PKK 
aynı zamanda çözüm ve tahlil gücüyle de en ileri tahlil 
hareketidir. Arkadaşlar daha somut öneri ve değerlendirmeler 
yaparlarsa, bizim açımızdan iyi olur. Rusya’da bir derginin ön 
hazırlığını yapıyorduk, buradan verilen perspektifler oraya 
yetmeyebiliyor. Sadece ideolojik bir çalışma yetmiyor. Öncelikle 
oradaki halkın kendisini içinde bulabileceği, sorunlarına çözüm 
arayabileceği, tartışabileceği, örgütlenebileceği bir zemin 
yaratılması açısından farklı farklı yaklaşımlar gerekiyor. O açıdan 
arkadaşlar biraz daha derli toplu konuşurlarsa iyi olur.  

Kadın açısından şu noktayı eleştiriyorum: Arkadaşlar erkek 
egemenlikli yaklaşımları çok fazla gerekçe yapıyorlar. Arkadaşlar 
bunun psikolojisine girmişler. Bu konuda en rahat, en etkili ve 
erkek egemenlikli yaklaşımı boşa çıkaracağımız saha, bu sahadır. 
Aynı zamanda kadının en etkili, en yaratıcı olduğu bir sahadır. Bu 
konuda da erkek egemenlikli yaklaşımları gerekçe yapıp, bu 
noktada kendimizi zorlamayalım. Parti bunları aşmış, eğer 
MEDYA-TV’de 25 kadro varsa, 20’i kadın olursa parti çok 
demiyor. Bu örgütlendirilmiyor, tedbirleri alınmıyor, fakat bu 
biraz da bizden kaynaklı. Mesela savaşta biz çok fazla gerekçe 
yapıyoruz. Bunun tarihsel bağı var ama özellikle ajite-propaganda 
olayında bu böyle değildir. Bu konuda fazla gerekçe 
oluşturmadan, çok daha net kararlara ulaşma açısından önemlidir.  

 
-GÜNLERDİR tartışılıyor. Aslında basın-yayın alanında 

yaşanan sorunlar  diğer alanlarda yaşananlardan çok farklı  değil. 
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Biz televizyonu, radyosu, günlük yayınları ve dergileri olan bir 
partiyiz. Bu anlamda kitle ile iletişim kurmada çok ciddi sorun 
yaşamıyoruz. Elimizdeki imkanları kullanma sorunumuz var. Her 
şeyden önce, stratejide ne kadar derinleştik, yeni dönemi ne kadar 
anladık? Bunları o sahaya nasıl yansıtabildik? Asıl sorun burada. 
En eski çalışma sahalarımızdan biri olan ajitasyon-propaganda 
çalışmaları, partinin oluşumundan bu yana kitleye ulaşabilmek 
için en yoğun çalıştığımız bir sahadır. Fakat en fazla sorunlar da 
bu alanda yaşanıyor. Bunu biraz daha kadının özgülüne 
indirgemek zorundayız.  
İlk etapta sürece damgasını vurması gereken  kadındır. Bu 

anlamda elimizde bulunan mevzileri nasıl kullandığımız önemli. 
..... arkadaş bir öneri yapmıştı, ona katılıyorum. Basın 
konseyinde, PJA meclisinden iki arkadaşın o sahada olması 
gerekiyor. Salt ülke, Türkiye ve Avrupa ile sınırlı değil, çok 
gelişti. Bu anlamda ister istemez bir arkadaş yetmiyor. Yine 
özellikle kadının ilk etapta rengini vermesi gereken bir çalışma 
olduğu için TV ve dergiye yönelik geliştirilen arkadaşların 
önerilerine katılıyorum. İdeolojik ağırlığımızı koyabileceğimiz, 
kendi rengimizi verebileceğimiz bir dergi için bir daraltma hiçbir 
taraftan dayatılmıyor. Erkek egemenlikli anlayış yok, bizim 
yetersizliğimizdir. Jına Serbılınd yine öyle. Ayrıca ülke sahasında 
çıkan dergiler var. Ajitasyon-propaganda çalışmaları bu anlamda 
çok geniş. Aslında  öz olarak ortaya çıkan her tarafta aynı 
sorunun yaşandığıdır. Yeteri kadar kadro aktarılamıyor. 
Kadrolarda yeterlilik ve nitelik  yok.  Biz bu işi salt teknik 
yönünde ele alırsak çok yanılırız. Hangi sahada olursa olsun, 
hiçbir şekilde teknik anlamda donanımlı kadro ihtiyacını 
duymadık. Bizim ihtiyaç duyduğumuz tek bir şey var, o da en 
azından bir devre eğitim görmüş arkadaşların gelmesi. Biz bunu 
öneriyoruz. Örneğin; kadromuzun yazdığı bir makale, çok abartılı 
olmasın ama yüzlere, binlere ulaşmak durumunda. O anlamda bir 
arkadaşın yanlış bir düşüncesi yüzleri, binleri etkiliyor. Böylesi 
büyük öneme sahip bir çalışma.  

Ben radyo kurumunda çalıştım. Yaşanan sorunlar rapora 
yansımıştı. Pratiğimiz tasfiye pratiği oldu. Bu yansımalarını 
nereden aldı, nasıl yaşandı, tüm bunları arkadaşların da bilmesi 
gerekiyor. Gerillanın Sesi Radyosu yeni kurulan bir radyodur. 
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Ama dar bir alana yayın yapıyor. Eskiden çok geniş bir alana 
yayın yapıyordu. Şimdi ne kadar geniş olursa, bizim için o kadar 
kötü. Çünkü, bu yaşanan sorunlar direk programlara yansıdı, bu 
anlamda da bir tasfiye yaşandı. Belki partinin yayın politikasında 
bir sapmaya götürmedi, çünkü direkt merkezden beslenen bir 
saha. Ama onu zenginleştirme anlamında, özellikle kadına 
yönelik hiçbir renk katamadık. Bu konuda bir perspektifimiz 
olmadı. İstediğimiz kadar kadın programı yapabilirdik, fakat bunu 
yapacak materyalimiz olmadığı gibi bir bakış açısı da 
oluşturulamadı. PJA yönetiminde olan bir arkadaş, pratikte ortaya 
çıkan zorluklardan dolayı istifa etti. Ben PJA ile yürümüyorum, 
dedi. Böylesi bir yönetimin yapısı nasıl olabilir? Açık belirteyim; 
yeni katılan bireyler de bile yaşanmayacak geri kadın 
özelliklerimizin yaşandığı bir saha oldu. Bunlar yayın 
politikamıza nasıl yansıdı? Bazı arkadaşların yazdığı makaleler 
üzerinde uzun süre yayınlayıp, yayınlamama tartışmasını 
yürüttük. Nedeni ise, bir bakış açısına sahip olmamasıydı. Bütün 
alanların olduğu gibi, bizim de perspektife yoğun ihtiyacımız 
vardı. Bu anlamda kadın çalışmalarının geneli bir merkezde 
toplanmalıdır. Bu merkez bütün alanlara bir perspektif ve bakış 
açısını ulaştırmalıdır.  
İkinci bir nokta ise; gönderilen kadroların PJA’ da en azından 

bir devre eğitim görmüş olması gerekiyor. Belli bir pratik 
ardından durumu göz önünde bulundurularak aynı çalışmalarda 
kalıp kalmamasına karar verilmelidir. Kış süreci boyunca, biz 
PJA yönetimi düzeyinde bir arkadaş göremedik. Radyoda 
yaşanan sorunlar oldukça önemliydi. Dedikodu, çekememezlik, 
birbirinin ayağını kaydırma, kendini alanın temel kadrosu olarak 
görmeden dolayı yedeğini hazırlamama ve sonuç olarak ihanete 
gidişler de oldu. Biz burada yaşanılanlarda kendi payımızı da 
görüyoruz. Medya Sipan vardı, partiden istifa etmişti. Kadın 
programlarına da kendisi bakıyordu. O süreçte ...... arkadaşın 
müdahalesi ile görevden alındı. Partiden istifa etmiş birisinin 
böylesi programları sunması düşündürtüyor. Nasıl verebilir? 
Koordinasyon raporunda da geçiyor. Alanda yaşadığı eksikliler 
değil, etkilediği alanlar önemli. Direk etrafa etki yapıyor.  

Genel çalışmalar anlamında kurumlarda PJA’ dan belli bir 
kopukluğu yaşadık. PJA ne yaşıyor, bu anlamda bir kopukluk 
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vardı. Üç ay boyunca özgün eğitim görmedik ya da bir perspektif 
almadık. ...... arkadaş geldi, bir süre kaldı. O süreçte biraz 
toparlanma oldu. Ama arkadaş gittikten sonra yine geçmişe 
döndük. Onun yerine kalan arkadaşın perspektif sunacak durumu 
yoktu. Örgütü oturtma, örgütü işletme anlamında çok gereklilik 
vardı. Zaten erkeğin yaklaşımı, özgün çalışmadasın daha fazla 
özgünlüğe gerek yok, şeklindeydi. Bu doğru değil. Kadın ne 
kadar kendisini bulabiliyorsa, o kadar da belirleyici olabiliyor. 
Önerim, kürtçe eğitim ve okuma geliştirilebilir. Arkadaşlar yazı 
yazmaya teşvik edilebilir. Perspektif sunma anlamında bir 
koordineye ulaşılmalı ve özellikle kadro seçiminde özen 
gösterilmeli. Uzun süre bu çalışmalarda kalınmamalı, uzun süre 
çalıştı mı kazanılan anlayışlar da yansıyor. Elbette bir işte 
uzmanlaşmak gerekli ama en azından denetlenmeli, bir doğrultu 
verilmeli.   

 
-SÜREÇ açısından önemli bir çalışma. Çizginin yürümesi için, 

bir olgunluğun çizgi boyutunda yakalanması önemli. Süreci 
değerlendirirken geçmişten, başlangıcından kopuk ele alma var. 
Bu çalışmaya çok önem verildi. Oluşturulan bileşimin içinde 
farklı bakış açılarından, farklı çizgilerden etkilenen, yeni dünya 
düzeninin etkisinin altına girmiş ve bağını koparamamış insanlar 
vardı. Bunlar kendi anlayışlarını yaşama dayatıyorlardı. Bu 
durumu daha çok erkek arkadaşlar yaşıyordu. Ama bayan yapısı 
olarak da buna zemin verdik. Eksikliklerimizin olmadığını 
söyleyemeyiz. Çizgiye hakim olmayan birisi, onun edebiyatını da 
yapamaz. Geçmişin özeleştirisini vermeyen bir insan, bunun 
kararını da veremez. Heval ....... dile getirdiği bazı noktalara 
katılıyorum. Bu anlamda Konferans çizgisine layık bir özeleştiri 
verilmelidir. Kaldı ki partinin içine girdiği genel yaklaşım budur. 
Bu süreci ilerletecek olan yaklaşım da budur.  

Bazı arkadaşlar bir buçuk yıldır bu çalışmamın içerisindeler, bu 
anlamda  belli katkıları da oldu. Ancak bu arkadaşların çıkardığı 
ürünün toplumda nasıl bir etki yarattığını tartışamayız. Çünkü 
öyle bir durum çok fazla gelişmedi. ....... arkadaş; “bir manga 
edebiyatçı istese toplumu alt üst edebilir. Olumlu olumsuz, farklı 
farklı noktalarda değişik çıkışlar yapabilir“ diyordu. Silahlı 
mücadeleden sonra sanatsal bir devrim de yaratılabilir. Ama biz 
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bunu çok fazla dikkate almadık. Kendimizi tam olarak 
katmamanın özeleştirisini vermemiz gerekiyor. Kendimizi 
ideolojinin savunucusu olarak görmedik. Biraz da genel yaşam 
içerisinde sürüklenme oldu. İlk başlarda tasfiyeci yaklaşımlar 
vardı.  

Okulun bileşimi yarı aydın bir bileşimdi, farklı farklı 
kesimlerden gelen arkadaşlar vardı. bu anlamda onu netleştirecek, 
farklı öneriler geliştirecek bir yaklaşımdan ziyade, sürüklenme 
vardı. Bunun sadece erkek yapısında olduğunu, kadında 
olmadığını söylemek doğru olmaz. Kadın somut olarak yapmadı 
ama zemin sundu. Kadın ortama hakim olamadı. Küçük burjuva, 
partiyi geriye çeken, kendine göre ayarlayan, farklı noktalarda 
kendisini dayatan yaklaşımlar vardı. Edebiyat okulunda özellikle 
küçük burjuva eğilimli yaklaşımlar belirleyici oldu. Bu anlayışlar 
yaşatılmak istenince kadından da bir kopuş oldu. O noktayı da 
görmek gerekiyor. İdeolojide derin olmayanın, o işi derinliğine 
yapamayacağına katılıyorum. Bu ideolojinin sanatını  yapan 
insan, ilk başta ideolojiyi anlamalı. O anlamda bir çıkış yapabilir. 
Topluma ancak öyle inebilir. Bizde böyle bir şey yoktu. Biz 
bunun olduğunu belirtemeyiz. O noktada müthiş bir yüzeysellik 
vardı.  

Genel PJA merkezinin bu çalışmalara yaklaşımı eleştirilmesi 
gereken bir noktadır. Bu çalışmalara sahip çıkmama gibi bir 
durum yaşandı. Kadının öyle bir yaklaşımı var; savaşır, canını 
verir, her şeyini feda eder ama kendi emeğine sahip çıkmaz. Bu 
çalışmalarda da öyle bir durum kendisini tekrarladı. Belki o 
karmaşık durumlardan dolayı ilgilenemediği gibi vakit de 
ayrılmadı. Bizimle bir toplantı dahi yapılmadı. Ama bu bizi 
kendimizi kadın görmeme gibi bir yaklaşıma sürüklememeliydi. 
Bu anlamda biz genel kadroyuz, parti ne derse onu yaparız, 
şeklinde yaklaşımlar vardı. Yapı düzeyinde olmasa da yönetim 
düzeyinde bu yaşandı. O anlamda farklı bakış açıları ve yaşam 
anlayışlarından kaynaklı parçalanmalar oluyordu. Bu noktada 
kadın anlamında bir destek verilmedi. Bir sahipsizlik durumu da 
vardı. 3 mangaydık, kendi yönetimimizi kendimiz düşürdük. 
Sonra arkadaşlara haber verdik. Yaşanan altı aylık bir süreç var. 
Yönetimin dağıtıcı tarzı eleştiriliyor. Kompleksli ve bireysel 
yaklaşımlar yapıyı olumsuz etkiledi. ....... arkadaş kalkıp 
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konuşuyor ama özeleştirisini vermedi. Konferans çizgisine 
katılım anlamında, yanlış bir tavırdır. Verilmesi gerektiğine 
inanıyorum. Yine kadının yaratıcılığı noktasında değerlendirildi. 
Toplumla buluşacak, toplumsal konular olmalıdır. Biz bireysel 
çelişkilerimizi genel yaşanan çelişkilere katıp karmaşıklıktan 
başka bir şey yapmadık. Ama en çok üretim sağlayabileceğimiz, 
topluma iletebileceğimiz, farklı noktalarda çelişki yaratacağımız 
bir sahaydı. Temel sorun devrimci yaşama katılmamaydı. Küçük 
burjuva eğilimlerimiz kadına yanılgılı yaklaşımları getirdi. Küçük 
burjuva doğallığımızla, bazı noktalarda farklı yaklaşımlar 
sergileyebildik. Bütün sorunlar kaynağını geri kişilik 
özelliklerimizden alıyor. Düzenlemelerde bu noktaya fazla dikkat 
edilmedi. Bu çalışmayı yürütmek için gerçekten müthiş bir 
düzeyin olması gerekiyor. Bu eksikliği ve ezikliği ben çok fazla 
yaşadım. Zorlanma oluyor, ama geliştirilebilir. Sürece cevap 
olunmak isteniyorsa, yapabilecek arkadaşların ilk elden devreye 
konulması gerekiyor. Yine bu son süreci olumlu görüyorum. 
Özellikle ........ arkadaşın gelmesi ile belli bir toparlanma yaşandı. 
Kadının da bu işte varolduğunun belirtileri ortaya çıktı. Çok fazla 
bunu düşünmüyorduk. Önderlikle buluşma, kadınla buluşma 
noktalarında belli yoğunlaşmalarımız vardı ama çok derin değildi. 
Son süreçte yaşanılanlardan çıkarılan sonuçlarla kişilik anlamında 
da bir toparlanma yaşandı. 

 Basın konferansında alınan kararlar var. Verdiğimiz emeğe 
sahip çıkmalıyız. Kadro veriliyor, eğitiliyor, farklı noktalarda 
geliştiriliyor ama çok fazla emeğe sahip çıkılmıyor. Bunu 
eleştirmek istiyorum. Son süreçte yapılması gereken, parti 
edebiyatını geliştirmek. Belki bu çok uzun sürebilir; derinliğine 
yoğunlaşılması, düşünülmesi, zemininin hazırlanması gereken bir 
iş, ama yapılmak istenen de biraz bu. Kadın açısından da 
temelden bir başlangıcın olması şarttır. Kadının da o anlamda 
kendini katması ve partinin edebiyatını devrimin değerleri 
üzerinde yükseltmesi gerekiyor. Edebiyata bakış, topluma 
yansıtma ve parti edebiyatını geliştirme anlamında yeni bir 
girişim ve bu girişimde kadının da yerinin olması gerekiyor.  

Diğer bir nokta kadın özgünlüğünde bazı çalışmaların temelini 
atıp sonradan geliştirilmesi açısından bazı girişimlerin olması 
gerekiyor. Sadece edebiyat değil, farklı dallarda da bu girişimler 
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olmalı. Topluma yansıtmada cılız kalma var. Türkiye 
çalışmalarına giden arkadaşlar bu çalışmaları direkt oradan 
izleyip topluma aktarabilir. Sadece Türkiye için değil, Ortadoğu 
için de gerekli olan kadının sesini duyurabilmektir. Toplumdaki 
kadına yansıtabilmek için böyle bir çalışmanın şart olduğunu 
düşünüyorum. Böyle çalışmaların Türkiye’de, Ortadoğu’da farklı 
alanlarda kurumlaşması ve müdahalelerin gerçekleşmesi 
gerekiyor. Ancak temel olarak dağda uzmanlaşma anlamında, 
kurumlaşmaların kolları anlamında öyle bir şeyin gerekliliğine 
inanıyorum.  

 
-BAŞTA şunu dile getirmek istiyorum. Kurumlar, içerisinde 

bulunduğumuz süreç açısından en fazla rol oynayacak organlar 
oluyor. Bunun yanında bir o kadar da Parti Önderliği’nin bir çok 
görüşme notunda belirttiği gibi, kurumlar rollerini oynamıyorlar, 
bu konuda müthiş zayıf kalıyorlar. Bu konuda parti 
talimatlarında, basın konferansında ve diğer konferanslarda da 
dile getirildiği gibi temel sorun, kadro sorunudur. Bizim de 
divanın da dile getirdiği gibi diğer alanların da değerlendirilmesi 
gerekiyor. Ancak biz nerede, hangi dergimiz var, gazetemizin adı 
nedir, daha onu bile bilmiyoruz. Bu gerçeklikte var. Bu anlamda 
kendi kurumlarımız hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. 
Belki burada hareketin kadrolarıyız ama bizim dış alanlarımızda 
nasıl temsil edildiğimizi ya da hangi kurumlar bizi temsil ediyor, 
bunu çok fazla bilmiyoruz. Suriye’de, Lübnan’da, İstanbul’da, 
Avrupa’da bazı dergilerimizin olduğunu biliyoruz ama bunun 
nasıl yönetildiği, neler işlendiği konusunda çok fazla bilgimiz 
yok. Bu nedenle değerlendirme boyutumuz ve kendimizi 
hazırlama boyutumuz çok zayıf kalıyor. Bununla birlikte temel 
noktalardan birisi de, kadronun ideolojide yaşadığı yetersizlik ve 
bu noktada kendini çok fazla yenileyememe durumu. Biz hiçbir 
şeyi içerisinde bulunduğumuz hareketten bağımsız ele alamayız. 

 Kadın hareketi çok çeşitli zorlanmalar yaşadı. Son bir yıldır, 
içine girilen zorlanmaları, kendisini netleştirme süreçleri olarak 
dile getiriyoruz. Bu durumlar genel kurumlara da yansıdı. Çünkü 
kurumlarda olanlar genelde kadınlardır. Burada en fazla dile 
getirilenler ne? Kurumlarda ağırlıklı olarak yeni arkadaşların yer 
almasından dolayı kadının kendi rengini katamadığı, kendisini 
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çok fazla var edemediği belirtildi. Ben genel olarak örgüte en 
yakın yerlerden başlayarak belirtmek istiyorum. Çünkü örgüte en 
yakın yer dile getirildiğinde, dışarısı da ortaya çıkar. Dışarı daha 
çok buradan etkileniyor. Hepimiz genel anlamda kurumlarda yer 
alan arkadaşlar olarak örgütün en yakınındaydık,  ama örgütün en 
uzağında yaşayanlar da yine biz olduk. Çünkü hepimiz kendimizi 
kadın hareketinden bağımsız ele aldık. Yani ben sadece ......’yım. 
Nereye bağlıyım, ...... yaşamını neye göre belirliyor? Biz bunu 
işleyemedik. Hareketten kopuk olan değerlendirme, doğal olarak 
çözümden çok uzak oluyor. Genel kurumlarda da yaşanan temel 
sorunlardan bir tanesi bu. Mesela bizim küçük çaplı terzihane vb 
küçük kurumlarımız da var. Bu biçimdeki kurumlarımızda 
yaşanan sorunlar var. Ben kadının hiçbir kurumda bir örgütlülük 
yakalayamadığına inanıyorum. Biz oralarda örgütsüzlüğü 
dayattık. Kendi sınıf eğilimlerimiz, anlayışlarımız vardı. İş 
yapıyoruz mantığı ile örgütlülüğe gelmeme vardı. Bu anlamda 
kendi yeteneklerini sermaye haline getirme mantığı vardı. Avrupa 
ve Türkiye gibi dış alanlarda da bu durum yaşanıyordu.  

Belli bir süre basın çalışmalarında kaldım. Gelişmeleri sıcağı 
sıcağına alıyorduk. Temel noktalardan birisi de  kişinin 
yeteneklerini sermaye haline getirmesidir. “sen bana para 
vermediğin sürece ben bu örgüte çalışmam, şu bayanla  ya da şu 
erkekle evlenmeme izin vermezsen ben bu örgüt için çalışmam. ” 
dayatmasında bulunuluyor. Parti bir süre mecburdu, o insanı 
devrim için çalıştırdı, çünkü yedekler, kadro yoktu. Ama  kadrosu 
belli bir düzeye geldikten sonra “hadi sen istediğin yere 
gidebilirsin. Sen ya örgüte çalışacaksın ya da hiç olmayacaksın” 
dedi. Bizim kurumlarımızın bundan çok fazla haberi yok. Çünkü 
kendimizde aynısını yaşıyoruz. Bu noktada her birey kendinden 
bir başlangıç yapabilmeli. Bunun zayıflığını yaşadığımız için çok 
fazla gelişme de kaydetmedik. Kadın yönetimi bunda çok ciddi 
eksiklik yaşadı. Kadın yönetiminin kurumlarda bulunan bayan 
arkadaşlara sahip çıkması gerekiyordu. Daha çok ürkek yaklaşma, 
çok fazla içerisine girmeme, oradaki kadın yapımız rolünü nasıl 
oynayacak, bu noktada çok fazla perspektif sunma durumu 
olmadı. Genel anlamda bunu belirtiyorum.  
İçerisine girilen en temel noktalardan birisi de kadın rengi ve 

yaratıcılık denildi. Kadın bir şeyler yaratıyor, ama emeğine sahip 
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çıkmada zayıf kalıyor. Sahip çıkılmayan emeğe de başkaları sahip 
çıkıyor ve kadın orada diyor, nasıl olsa genel iştir, ben kendi işimi 
yaparım biter gider. Aslında özgünlüğü en fazla oturtmamız 
gereken yer genelin içiydi. Bizim yaptığımız genelleşme değildi, 
kendi özümüzden uzaklaşmayı yaşadık. Çok tekniki kaldık. 
Örneğin ben basında yer alıyordum, önüme verilen görevi 
yaparım, diğeri beni çok fazla bağlamaz. Sadece yazma, bir 
makinesin, yani kendini o konuma getiriyorsun. Kimse seni o 
konuma sokmuyor. Beni bir üstteki arkadaşlar o hale getirmedi, 
ben kendi kendimi o hale getirdim. Bizde dile getirme boyutunda 
bir sorun yok, ama uygulamada ciddi sorunlar yaşıyoruz. 
Kurumlarda yer alan arkadaşların yaratıcılıklarını, örgütün onlara 
sunduğu zemini ve imkanları iyi kullanarak  örgütün hizmetine 
sokması gerekiyor. Ama biz daha çok kendi hizmetimize soktuk. 
Çok fazla eleştirilen, dile getirilen ve mahkum edilen bir nokta 
vardı; birey “gerilla olmadan önce ben kültürcüydüm ya da 
basıncıydım” diyerek örgütün ona verdiği değeri, o kendisini ön 
plana çıkarmak için kullanıyor. Hayır, sen önce bir gerillasın, sen 
önce bir militansın. İşte biz bunu yapamadık. Bu anlayış mahkum 
edildi, ancak yaşama indirgeme boyutu zayıf kaldı. Bir çok alanda 
bu anlayış inceden inceye kendisini yaşatıyor. Böylesi 
kurumlarda yaşanan bir diğer nokta ise; örgütten aldığı dili örgüte 
karşı kullanma yaklaşımı çok hakim. Ben aydınım, ben geliştim 
adı altında, aslında örgütten aldığını örgüte karşı kullanıyor. Çeşit 
çeşit anlayışların çıkması bundan kaynaklıydı ve kafaların 
muğlaklaştığı noktalar bunlardı. Kadının örgüt haline 
gelememesinden bahsettik. Örgütlü bir güç haline gelemediği için 
kendi rengini katamadığını söyledik. Bu zemini kullanan erkek 
oldu. Yetmezliklerimizi kesinlikle erkekle gerekçelendirmiyorum. 
O mantığa girmek de istemiyorum. Ama kadının parçalı olduğu 
ortamda, erkek tabii ki damgasını vuracak. Biz bunu geçmişte de 
çok fazla yaşadık. İçerisinde bulunduğumuz süreçte belki el atıldı, 
düzenlemeler oldu. Bu hangi çerçevede oldu. Kadın hareketi belli 
bir toparlanmayı yaşadıkça bu doğal olarak diğer alanlara da 
yansıdı.  

Özellikle konferans bileşimi önünde özeleştirimi vermek 
istiyorum. Örgüte en yakın olduğum yerde en uzak olma 
durumunu yaşadım. Direk .......... basınında yer alıyordum. Yani 
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merkezdeydim. Ama en uzağında yaşayan yine ben oldum. 
Kendimizi tekniki konumda tutma yine bizde yaşandı. Bunun 
çeşitli nedenleri vardı. Sadece bilmemekle açıklamayacağım ama 
gerçekten tanımama boyutu çok fazlaydı. Ben örgütü tanıyorum 
diyorsun ama bakıyorsun ki örgütün karşısında bir cücesin. Onu 
gerçekten tanımıyorsun. Biraz kendini kandırma mantığı ile 
hareket, o mantıkla olayların içine girme ve bu beraberinde öyle 
bir alt-üst oluşu getiriyor ki, sen diyorsun ki tamam örgüt bana ne 
derse ben onu yaparım. Kadın ya da erkek bizim için çok sorun 
değil. Ben bana verilen görevi yaparım biter gider. Ondan sonra 
öyle bir çember çiziliyor, genel işleri yapacaksın, kadın 
özgünlüğü diye bir şey yok. Sen kadını tanımadığın sürece onun 
özü ile yaşama katılamazsın. Ben yaklaşık bir aydır PJA’ya 
geldim. Burada belli bir yoğunlaşma düzeyi yakaladım. 
Sorgulama daha fazla gelişiyor, önce tanıyıp daha sonra katmak 
gerekiyor. Kadının kendini tanıma boyutu akademide başladı 
diyebilirim. Belli düzeylerde kendini tanıma vardı ama 
akademide bunun teorik yönden bilincini alması, geçmişi 
sorgulama gücü, kendisini nasıl sorgulaması gerektiğini, 3. 
Kongre çizgisi temelinde bunun nasıl yaşamsallaştırılması 
gerektiğini buradaki eğitimle kadın yapısı anlamaya başladı. 
Buradaki eğitimle yaygınlaşacak, bir düzey yakalanacak. Ben 
buna sonuna kadar inanıyorum ve belirttiğim gibi kurumların her 
şeyden önce kendi içerisinde bir bütünlüğü, örgütlülüğü 
yakalaması gerekiyor. Ve kadının rengini de ancak bu şekilde 
katabileceğine inanıyorum.  

Kurumlar içerisine giden arkadaşların bir devre askeri ve siyasi 
eğitimden geçmesi gerektiği önerildi, buna katılıyorum. Partiye 
bağlı tüm kurumların en az iki ayda bir merkeze rapor sunması ve 
kurumların genel çalışmalarının uygun biçimlerde diğer 
kurumlarla paylaşılması, bu çerçevede birbirine destek sunması 
biçiminde toplantıların geliştirilmesini öneriyorum.  

-BAZI noktalarda katılmıyorum. Ben de basın ve edebiyat 
çalışmalarında yer aldım. İntişar süreciydi ve biz çalışma 
yürütemedik. Kadın boyutunda yüzeysel yaklaşım var. Çevredeki 
arkadaşlar da o kurumlarla alay ediyorlar. Radyo kurumunu ne 
kadar ciddiye aldıklarını gördüm. Radyo, Dole Kuke ile sınırlı 
kaldı. Savaş ve diğer güçler dinlemiyor. Halka da fazla 
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taşırılmıyor. Orada görevlendirilenlerin durumu önemlidir. PJA 
meclisi bunu gözden geçirmelidir. Kadro iyi seçilmelidir. Kadının 
kurumlardaki duruşu çok önemlidir. Etkiliyor. Bayan arkadaşların 
birlikteliği yoktu. Birbiri ile didişme, kariyer savaşı, sonuna kadar 
kendi yerini yapma vardı. Onun için bu durumlar çıktı. Parti 
bunlar üzerinde durdu. Arkadaşların önerisine ben de katılıyorum. 
Bunlara bağlı olarak kişilikler daha iyi ele alınmalı. Yedek 
hazırlanmalı, çünkü orada bir arkadaş gidiyor, başka bir arkadaş 
geliyor. 

-GENELDE propaganda biraz ön yargıyla, itirazla karşılandı. 
Bu yönlü çok kaba anlaşılıyor. Bizim parti tarihimizde 
propagandayı yapan ve bizzat yürüten kişi Parti Önderliği’dir. 
Yirmi yıllık mücadele boyunca, hem savaş sürecinde hem de daha 
sonra en etkili, yeni stratejinin propagandasını yapan ve bunun 
insanını yaratmaya çalışan yine Parti Önderliği oldu. Bu, kadın 
ideolojisi açısından da öyle. Örneğin; 8 Mart’ta Parti Önderliği 
TV’de kadın özgürlük ideolojisini açıkladı. Bu en büyük 
propagandaydı. Bundan sonra kadın katılımında daha fazla 
nicelik artışı oldu. Parti Önderliği’nin bizzat propagandası tüm 
sahaları, katılımları ve kadın çalışmalarını etkiledi. Ve biz hala 
Parti Önderliği’nin o propaganda da çizdiği çerçeve ile hareket 
ediyoruz. Bu konuda bizim yaklaşımımız fazla yeterli olmuyor. 
Bu alan çalışmalarına yaklaşımımız biraz kaba ve geçici görme 
biçiminde oluyor. Kaldı ki Parti Önderliği diyor; “benim en 
büyük silahım dilimdir.” Bununla bu çalışmaların önemini de 
vurguluyor. Bizim bunlara anlam yüklememiz önemli.  

Genel basın konferansında mahkum edilen anlayışlar oldu. 
Özellikle alan için açılan edebiyat okulu ve diğer okul 
çalışmalarına daha çok siyasal amaçlı yaklaşılması, kadroların bu 
şekilde seçilmesi, daha çok geçici, dönemi kurtaracak alanlar 
olarak ele alınmasının yarattığı olumsuzluklar oldu. Sonbaharda 
yapılan toplantıdan sonra, bu yaklaşım biraz değişti. Daha çok, 
ürün çıkarması gereken bir çalışma haline geldi. Arkadaşlar genel 
olarak kadının durumunu ele aldılar. Orada yürütülen bazı 
çalışmalar var ve bu çalışmalarda kadına özgün alınan kararlar 
yok. Araştırma merkezi bünyesinde yapılan böyle bir araştırma 
var. Kadını konu alan bir araştırma. Bu, genel çalışmalar içinde 
yürütülen ve bunun tüm ürününü yapan kadın olsa da, çalışmaları 
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olumsuz etkiliyor. Bu nedenle  somut kadın projeleri çıkarmamız 
lazım. Bizim orada yaşadığımız bir problem vardı. Bu da daha 
çok bundan kaynaklanıyordu. Biz bir çalışma yapıyoruz ama aynı 
çalışma PJA’da da yapılıyor. O zaman nasıl bir bağlantı 
kurabiliriz? Mesela kadın anıları toplamak, kadına ilişkin yazılar 
yazmak vb. çok fazla bunun çabası yok. Edebiyat ya da sanat 
bünyesinde sadece kadına yönelik çalışma yapma gibi bir 
imkanımız yok. Bu sadece araştırma merkezinde somut bir konu 
üzerinde olabilir. Orada kadın için sunulan genel destek nedir? 
Gazete için makaleler vb. bu tür çalışmalardır. Onun dışında 
kadına somut olarak iletilen çalışmalar yok. Bunun için ilk başta 
PJA karargahı ile PAM karargahı arasındaki iletişimin 
güçlendirilmesi lazım. Arkadaşlar orası için iki arkadaş önerdiler. 
Böyle bir çalışma olabilir ve burada da genel basın ve bu tür 
çalışmalara bakan bir arkadaş oluyor. Bunun için iki aylık somut 
hedefler belirlenerek her iki kurumda yer alan arkadaşlar ortak 
toplantılar yapabilir ve bir takım somut çalışmalara gidebilirler. 
Önceden planlanarak bir takım şeyler yapılabilir.  

Üzerinde durulması gereken konulardan birisi de kültür-sanat 
bünyesinde bir tiyatronun oluşturulması. Örneğin Zilan arkadaş 
için bir anma düzenlendi. Bu tiyatroyu yazan bir erkek arkadaştı, 
doğal olarak çok fazla bizi yansıtmayabilir. Biz tiyatro metnini iki 
defa okuduk, eleştirdik. Bir bayan arkadaş onu yazsa çok daha 
farklı olabilirdi. Belki o da geçmiş bir gündü ama şimdiden onun 
hazırlığını yapmak gerekiyor. Bir arkadaş tüm mektupları okuyup 
yoğunlaşabilir. İki ayda, bir tiyatro çalışması ortaya çıkarabilir. 
Ya da 8 Mart sadece bir günle sınırlı değil. Üç ay öncesinden bir 
tiyatro yazılabilir. Bu konularda aceleci ve günü kurtarıcı 
yaklaşımlar çalışmaların derin olmasını engelliyor. Bu tür 
çalışmalarda etki, ideolojik ağırlıkla ölçülüyor.  

PJA bünyesinde çıkarılan bir dergi var, özel ek yapabilir. 15 
Ağustos geliyor, özel ek yapılabilir. 15 Ağustos’ta kadın 
ordulaşmasına ilişkin bir değerlendirme olabilir. Bizim açımızdan 
önemi vurgulanmalı. PJA olarak ilk hedefimiz mücadelenin 
değerlerini toplamak olmalı. Bizim açılmamız gereken bir çok 
saha var ve bunlar hem zemini hazırlanması gereken hem de uzun 
vadeli yürütülmesi gereken çalışmalar. Daha önceden özgün 
eğitim birliklerinin tuttuğu anı birlikleri, günlükler var. O 
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günlükler toplanarak, bir bayan bölüğünün bir aylık yaşamı bir 
roman haline getirilerek, değişik dillerde, değişik kesimlere de 
sunulabilir. Bu tür çalışmaları kadrosal gelişme açısından 
kullanmamız gerekir. Mesela Çernişevski’nin “Nasıl Yapmalı” 
romanı var. O dönem için topluma bir özgür ilişki perspektifi 
veriliyor. Bizim için şu anda olmasa bile böyle bir çalışma 
yaparak şunu diyebiliriz; “bizimle küçük burjuva kadın arasındaki 
fark nedir?” bunu ortaya koyabiliriz. Topluma bir yaşam 
perspektifi verebilmeyiz. Günümüzde toplumda kuşaklar arası 
çatışmalar, intihar gibi bir çok şeye yol açıyor. Bizim bu konuda 
günlük propagandalarla, yeni kuşağa seçeceği yaşam için yöntem 
ve perspektiflerimiz olmalıdır. Yoksa sadece bir tane öykü 
yazarız, gazeteye göndeririz bir defa yayınlanır, 2 ay sonra bir 
daha yayınlanır. O şekilde çok fazla bir kitleyi yürütüp yön verme 
imkanımız olmayabilir.  

PJA bünyesinde en çok hedeflenmesi gereken çalışmalardan 
biri de Kürdistan parçalarındaki kadınları birbirine tanıtmak 
olmalı. Kuzeydeki kadın, güneydekini tanıyabilmeli. Bu konuda 
yazılan çok küçük broşürler bile olsa, bunlar o dillere çevrilerek 
ya da direkt o dillerde yazılarak Kürdistan parçalarındaki 
kadınlara dağıtılabilir. Böylece Kürdistan’daki kadınlar arasında 
birliği güçlendirebilecek, birbirlerinin problemlerini 
öğrenebilecek bir ortam yaratılabilir. Özellikle Kuzey Kürdistan 
açısından bu çok daha geçerli. Hem onu tanımak ve özellikle de o 
parçadaki kadınlara başka kadınları tanıtabilmek önemlidir. Bu 
şekilde öncelikle Kürdistan’ı, Ortadoğu’yu ve bizim kadro 
yapımızı daha sonra da tüm Kürdistan’daki kadınları 
hedefleyecek böyle bir çalışma ağı oluşturulmalı. Yine çok küçük 
de olsa dünyadaki kadınlara yönelmek için, onların çalışmalarını 
da etkileyebilmek açısından bir takım girişimlerimiz olabilmeli. 
Şu ana kadar başka kadın hareketlerinin bize duyduğu bir ilgi 
varsa en büyük nedenlerinden birisi de bizim silahlı bir kadın 
gücü olmamızdır. Bizi diğer kadın örgütlerinden ayıran en büyük 
fark bu ve biz bu avantajı çok iyi kullanabiliriz. Şehit kadın 
yoldaşlar için yazılmış yazılar, öyküler, anılar vb. farklı dillere 
çevrilebilir. Örneğin; “Kavalın Ezgisi” belki çok eleştirilecek 
yönü de var, ama farklı dillerde ilgi çeken bir kitap haline gelmiş. 
Ayrıca amacımız  sadece kendimize bir sempati yaratmak da 
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değil. O kadınların yaşadığı sorunlar hakkında da bizim partimiz 
ne düşünüyor, bunu da koyabilmeliyiz. Örneğin, onlar reformist 
bir çizgiye kaymışlar, biz ne düşünüyoruz. Ya da onların 
ideolojileri hakkında ne düşünüyoruz? Bizim başka kadınlarla 
yapacağımız ittifaklarda ilk mevzi olarak kullanacağımız 
yerlerden biri de mülteci kadınların durumudur. Bunu özellikle 
güçlü ele alabilmemiz lazım. Filistin, G. Afrika ve değişik ülke 
kadınları, hatta Avrupa’da Kürt halkından daha fazla ezilen 
dağınık, emperyalizmin aleti haline gelen kadınlardır. Bunlar için 
yapabileceğimiz propaganda nedir? Uzun vadede hedeflenecek 
bir şey olabilir, ama bunlar ilk başta kısa vadede mesela 2 aylık 
hedefler koyarak başta çok küçük çalışmalar bile olsa somut 
ürünler verebilecek şeyler yaratma ve daha sonra bunlar 
büyütülecek bir şey olmalı. Bu da her ne kadar bir kurumlaşma 
bile olsa bizzat örgütün en üst yönetimi yani koordinasyonunun 
yürütmesi gereken bir faaliyet oluyor. Bizzat yürütme anlamında 
değil, ama bu döneme ne gerekiyor, ne söylenmesi gerekiyor? 
bunu belirleyerek bunun nasıl propagandasının yapılacağını 
tasarlamak ve yaygınlaştırmak gerekiyor. 

 Biz siyaset yapmak istiyoruz. Siyaset için de başta bir takım 
ürünlerimizin olması lazım. O yüzden, 6 aylık bir süreç içerisinde 
bir manifesto hazırlandı ki, geniş bir perspektif ama bunun 
dışında da bir takım somut, yazılı ürünlerimizin de ortaya çıkarak, 
bu manifestoya bağlı olarak, bizim  yaşamı nasıl 
düzenleyeceğimiz konusunda daha somut hedefler koymamız 
gerekir. Çok kapsamlı konular var. Bizim bunları çok kapmalı ele 
almamız lazım. Arkadaşlar kadro sorununu dile getirdiler. 
Geçmişte yaşanan ciddi problemler vardı. Bu çalışmalar içinde 
çıkan iki eğilim var. Bunlara müdahaleyi kadın yapacak. 
Birincisi, sanat ve kültürel faaliyetleri örgütten koparma 
yaklaşımıdır. İkincisi, bu çalışmalar içinde varolan, ilkel 
milliyetçi eğilimdir. Bunlar, propaganda vb. çalışmalarda partiyi 
biraz zorluyor. Bunun  karşısında kadının yurtseverliği, kadının 
özünden kaynaklı toprağa bağlılığı gerçekliği var. Bu iki yanlış 
anlayış karşısında ciddi bir müdahale olabilir. Doğru çizgiye 
çekebilir. Böyle kadrosal problemler var. Kendimizde uzun süre 
çalışmaların içinde kaldığımız halde, çalışmalarda çok fazla ürün 
vermekten ziyade, yoğunlaştığımız konu bu oldu. “Ben niye bu 
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çalışmalar içindeyim, bu çalışmalara daha çok problemli 
arkadaşlar geldiği halde, ben niye buraya geldim, niye örgüt bize 
böyle yaptı” vb. kaygılar, bu tür bireysel yaklaşımlar, kendini 
çalışmaya adamamanın, çalışmalar içinde somut ürün 
vermemenin, kendini çalışmaya katma noktasında pasifliğin 
nedeni oldu. Bunun özeleştirisini basın konferansında yaptık.  

Ayrıca bizim Türkiye’deki kültür merkezimizin faaliyetleri var. 
Oradaki çalışmaları kadın adına yönlendirmek, bizim açımızdan 
önemlidir. Orada  kadın müzik grubu vardı. Bu grup için 
yönlendirme açısından bir şeyler yapılmalı. Geçen gün 
Batman’daki programda gördük, kadınlar çok büyük ilgi 
gösterdiler. Gerekirse, sözleri burada yazılan şehit arkadaşlar için 
hazırlanmış bir kaset olabilir. Bu tür çalışmalarla hem 
devrimimizin değerleri somutlaşır, hem de bizim kendi kitlemize 
direkt ulaşmamız açısından atılacak adımlar güçlendirilmiş olur. 
Bu tür günlerin planlamasında ortaya çıkan ürüne, hakim olmak, 
hem ürününü, düşüncesini yaratmak, hem eylemcisi olmak, bizim 
açımızdan önemlidir. Dünyada bilim, erkek damgalı oldu. Siyaset 
erkeğin güdümüne girdi. Ama özellikle edebiyat ve sanat gibi 
sosyal etkinlikler, henüz bir cinsin etkisine girmemiş alanlardır. 
Gerçi bugün dünyada bu alanlarda en az çalışan kadınlardır, ama 
yine de bunu kendi açımızdan gidererek, şu anki mevcut nitelik 
ve niceliğimizi bir avantaj durumuna dönüştürmek, bir 
yoğunlaşmaya, planlamaya gitmek gerekiyor.  

 
-ORDU ve siyasi cephede yaşanan sıkıntıların kaynağı, son 4-5 

günlük tartışmalarda çok bariz ortaya çıktı. İdeolojik anlamda 
derinliğin eksikliği bütün alanlara yansıyor. Burayı dinlediğimde, 
alanımızın sorunlarını aktarıp-aktarmamakta bir an düşündüm. 
Çünkü gerçekten ciddi sıkıntı ve sorunlar var. Bir an oradan 
geldiğimi unuttum. Bu alan içinden biri gibi, “niye müdahale 
etmedim, niye ben orada yoktum” gibi düşüncelere kaydım. 
Gazete ve diğer kurumlarda ağırlıklı olarak çalışan kadınlar 
olmasına rağmen, kendisini hissettirmeyenler de kadınlar 
olmaktadır. Gazete boyutuyla şunu çok net görüyorum ki; uzun 
bir dönem sıcak  savaş vardı, her gün yanımızda birileri ölüyordu, 
anında bürolarımız basılıyordu. Ciddi kan kaybı da vardı. Onlarca 
arkadaşımız da şehit düştü. O tarihlerde iç çelişkilerimizi çok net 
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göstermiyorduk, çünkü kaba da olsa, bir düşman kavramı  ve 
onun karşısında da, topluca bir direniş vardı. Ama dönem değişti. 
Özellikle de son döneme gelindiğinde  çok daha bariz 
sorunlarımız gündeme geliyor. Demokratik Cumhuriyet çok fazla 
tartışılmadı, kavranmadı. Dönem değişti, ama çizgi olarak 
değişmemesi konusunda bir direniş de oldu. Bu çok büyük, 
bilinçli bir direniş değildi, ama varolan geçmişi devam ettirme 
konusunda yaşanan bir takım tutuculuklar vardı. Alışılmış haber 
tarzı, haber ağı, ilişkiye geçilen kurumlar, bireyler, anlayışlar bir 
bütün olarak çalışmaları kapsamıştı. Bir örnek vermek istiyorum; 
süreç değişti, Parti Önderliği’nin yaptığı bayramlara ve 
kutlamalara katılma noktasında açıklamalar vardı. Bir bayramda 
7-8 tane karakol ziyaret edildi. Bu, demokratik cumhuriyet adı 
altında yapıldı. Ya da kaymakamlığa gidiyor, görüşme kabul 
edilmiyor, valiliğe gidiyor, HADEP’liler kabul edilmiyor.  Bunda 
yaşanan kırgınlıklar ya da duruşmalar başladı, AİHM’de dosya 
ele alınacak, bir takım hareketlilikler olması lazım, yaşanan 
kaygılar eylem yapılırsa sürece ters düşüleceği kaygıları, yani 
sürece ne terstir, ne ters değildir, ne yapılacak? Bu noktalarda 
müthiş bir muğlaklık yaşandı. Demokratik cumhuriyet, daha önce 
tartışılmış bir konu da değil. Parti Önderliği  dile getirdikten 
sonra, bir sürü bilim adamı eline aldı, inceliyor. Tezler hazırlıyor, 
ama halkta bu anlamda bir boşluk var. Güvensizlik anlamında 
söylemiyorum. Nerede, hangi eylemi, hangi koşullarda yapma 
konusunda bir yetersizlik var. Bu konuda tabi ki iş kadrolara  
düşüyor. Gazete ya da kadın boyutuyla  çok fazla yok, özgün 
eğitim boyutu, bireysel yoğunlaşma yapılıyor, ama çok kapsamlı 
değil.  

8 Mart olduğu zaman tüm bayan arkadaşların tek fikri, 
dışarıdaki eylemlere katılmaktır. Biz 8 Mart’ta hepimiz eyleme 
gideriz ve o gün gazeteyi erkekler çıkarır. Böyle bir durum var. 
En çok rengimizi katmamız gereken günde, biz eyleme gideriz, 
sokağa çıkarız, o gün gazeteyi erkekler çıkarır ve gelince bakarız 
ki, haberler harap olmuş, kızarız ama orada kendimizi görmeyiz. 
Aslında o gün daha fazla o kurumu sahiplenmemiz lazım. Hiç 
yapmamamız gereken bir eylemi yaparız, arkadaşlarımız 
tutuklanır, Başkanlık Konseyi’nin karardır diye, yönetici bayan 
arkadaşlarımız bir şey yaptırır. Eylemde pankart taşıtır, gazetenin 
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böyle bir şeyi yapmaması lazım, ama karardır diye yaptırır, 
tutuklamalar olur. Konsey, “siz ne yapıyorsunuz, biz böyle bir şey 
söylemedik” der, verilen talimatı algılamama durumu gündeme 
giriyor. Kadın rengiyle de, çizgi boyutuyla da algılayamama var. 
Son zamanlarda Konsey’in direkt devreye girmesiyle belli bir 
şekillenme var. Avrupa ve Balkanlar’ın yönlendirmesi 
konusunda, yaşadığımız bir çok sıkıntı oldu. Bu konuların basına 
bir şekilde yansıtılması lazım, röportajın yapılması, dizgilerin 
hazırlanması gerekiyor. Toplumsal sözleşmenin ele alınması 
lazım. Bu konuların hepsi, başlı başına hukuk konuları. Hukuki 
problemlerimiz var. Başkanın bir fotoğrafının yayınlanması, 
gazetenin kapatılması için bir gerekçe, ya da bir haberin 3 kez üst 
üste yayınlanması terörle mücadelenin yardım yataklık ya da 
örgüt üyeliği kapsamında ele alınan bir şey. Hukuk noktasında da 
çok fazla bilgimiz yok. Direkt PKK Genel Başkanı değil de 
“Özgürlük Güneşimiz”gibi daha dolaylı şeyler kullanmamız 
lazım. Ama bize gelen yazıların çoğu, aslında dokunamamamız 
gereken yazılar. Dokunmadığımız taktirde de anında kapatılmaya 
davetiye çıkarmış oluyoruz. Bu tür şeyleri de netleştirmemiz 
gerekiyor.  

Bir tarih yazılıyor, ama bu tarihi yazanlardan biri olarak, bunun 
ağırlığını çok fazla hissetmiyoruz. Teknik işler içinde boğulma 
var. Bu anlamda ağırlığını yeterince hissetmeme, rengini 
katamama var. Aslında çok fazla olanakta var. Özellikle de legal 
sahada ki çalışmalar için, ilkede katılık, politikada esneklik 
ilkesini hayata geçiremiyoruz. Biz çok rahat insanlar değiliz.  

Partiye katılmadan önce de başka gazetelerde çalıştım. Gazete 
tecrübem var. Ama bugün geldiğim nokta itibariyle güvensizlik 
de var. Bir gazeteyi tek başına çıkaracak kadar birikim var, ama 
güvensizlik de var. Bunun altını doldurmak lazım. Bunun 
kaynağının, ideolojik derinlikteki yetersizlik olduğunu biliyorum, 
ama bu da hemen bir patlamayla olmuyor. Zamanla gündeme 
geliyor, teknik işler içinde bir boğulma da var. Legal sahalarda 
ilişki kurabileceğimiz kurumlar var.  Af örgütü, BM vb. bunlar 
bizim için çok önemli. Af örgütü belki Türkiye’de, Türkiye ve 
Kürdistan için kampanya yapamıyor, ama bizim orada 
kuracağımız herhangi bir ilişki, Almanya’da yeni bir kampanya 
başlaması için bir vesiledir. Med-TV ve Politika’daki bayan ve 
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erkek arkadaşlarla da yaptığımız tartışmalar sonucunda, bu tür 
kurumlarla ilişkimiz olmadığı gerçekliği çok açık olarak ortaya 
çıktı. UNESCO’dur, BM’dir bizi daha net zeminlerde 
tanıtabilecek, uluslar arası savaş mahkemeleri boyutuyla ele 
alabilecek, uluslararası savaş mahkemesinde Parti Önderliğinin 
durumunu ele alıp, yankı uyandırabilecek kurumlardır. Bu da, 
kadın tarihi açsından da, Kürt tarihi açısından da  önemliydi. Ama 
biz bunun  için gerekli çabayı gösteremedik, Avrupa’da da çok 
fazla bir çalışma olmadı. Eylemlerde öne çıkan  kadın, ama 
yönlendirme konusunda ciddi eksiklikler var. Özellikle süreç 
konusunda yaşanan çok ciddi sıkıntılar var. Buradan gidecek 
perspektifler çok önemli. Dergiler boyutuyla ise, orada bulunan 
arkadaşların yaşı çok genç ve ideolojik anlamda çok derin 
değiller. Bu nedenle muhatap görülme noktasında sıkıntılar var.  

Kurumlar birbirinden ayrı, şehir büyük ve yan yana gelme gibi 
bir sorun da var. Ama yan yana gelindiği zaman da, çizgide 
bütünleşme sorunu var. Ortak payda yok. Varolan paydalar 
aşındırılmış. Kadın dergisine gönderilecek yazılar konusunda, 
arkadaşların mizah, kara mizah ya da deneme inceleme türünde 
yazılar göndermesi, o sayfaları daha da renklendirecektir diye 
düşünüyorum.  

 
-ARKADAŞLARIN değerlendirmelerinde sanki başka bir 

yerden öğrenilmesi gerekiyormuş yönünde bir düşünce hakim. 
Şöyle bir düşünce ortaya çıkıyor; bir yerden eğitilip, gönderilsin 
deniliyor. Sanki partinin fabrikası var. Bu düşünceye 
katılmıyorum. Bence parti çalışma sahalarında bu  yapılmalı. 
Örneğin, PAB için söylemek istiyorum. Arkadaş biraz önce 
“kadro eğitilip gönderilsin” dedi. Oraya direkt Konsey'deki 
arkadaşlar bakıyor. PJA ve parti merkezinde arkadaşlar bakıyor. 
Başka bir yerde eğitilsin demek doğru değil. Parti sanki sadece 
karargahtır. Ucuz bir yaklaşım. Kendi yükünü başkasının üzerine 
atma yaklaşımı. İdeolojide zayıf olduğumuz doğrudur, ama 
ideolojik derinliği burada yakalayabiliriz. Herkesin gelip PJA 
eğitiminden geçmesi gerektiği düşüncesi doğru değil. O zaman 
Türkiye, Avrupa ve diğer alanlardan gelip, karargah eğitiminden 
geçip, ondan sonra çalışma yürütmesini söylemek doğru değil. 
Partinin çizgisi bellidir. Kendimizi ölçeceğimiz ölçülerde belli, 
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Önderlik çizgisi ve çalışma tarzı hepsi nettir. Burada yeniden 
belirtmek gerekmiyor. Ancak çalışmalar içinde insan ideolojik, 
örgütsel, mesleki ihtiyaçlarını tespit edebilir. Ben böyle bir 
çalışmanın içine girdikten, somut olarak bir tiyatro oyununu 
yazdıktan sonra, parti çizgisindeki derinleşme düzeyimi, yine 
ideolojik çizginin ne kadar yeterli veya yetersiz olduğunu, en 
kültürel yöntemlerimi bu çalışma içinde tespit ediyorum.  Bir 
arkadaş bir yerde bir yıl kalmış, değiştirilmesi gerektiğini 
söylüyor. Ben buna katılmıyorum. Bizim zaten bir uzmanlaşma 
sorunumuz var. Bu görüş bunu ortadan kaldırıyor. Bir arkadaş bir 
alanda bir çalışma yürütüyor, onu buradan alıp başka bir alana 
verince, sıfırdan başlıyor. Bana göre kaldığı yerde ideolojik, 
örgütsel ve  mesleki eğitimini almalı. Böyle bir sorunumuz var. 
Şuan kaldığımız alanda, bizden daha çok pratik ürünler isteniyor. 
Fakat ideolojik eğitim, mesleki eğitim üzerinde çok fazla 
durulmuyor. Bunda eksiklik var. İmkanlar var. Bunu kullanma 
zemini de var. Pratik ürünleri çıkarma zemini de var. Eğer bir 
programa ulaşılırsa, insan eğitimini de görebilir. Çünkü alan 
kadın çalışmalarından çok uzak bir alan değil. ...... arkadaş kadın 
yaşamına ilişkin bir ürün çıkaramadığımızı söyledi, bu zaten 
kadın çalışmasıdır. Kimse ‘yapmasın’ demiyor. Örneğin ben 
kadın yaşamına ilişkin bir tiyatro yazarsam, kimse yazma 
diyemez. Eğer ben böyle bir şey yaparsam mutlaka dağıtılır da, 
gösterilir de. Eğer nitelik varsa, hiçbir engel yoktur. Biz 
kendimizi kandırıyoruz.  

Rapor sınırlı kalmış. Yazan birkaç arkadaşın görüşü ile sınırlı 
kalmış. Bir abartı görüyorum. Okullar ve kurumlar ilk 
oluşturulduğunda, genel parti sorunları yaşanıyordu, netsizlik 
yaşanıyordu. O dönemlerde aynı şey bu kurumlarda da 
yaşanıyordu. Kadrolarda netsizlik vardı. Yani parti netsizliği 
yaşamıyordu. Net olmasaydı bu kurumları kuramazdı. Kadro nasıl 
net değildi? Çalışmaların önemi net olarak bilinmiyordu, bundan 
dolayı da daha fazla bireysel sorunlar ön plana çıktı. İkinci bir 
kez, bazı kurumlar kurulduğunda, bu eksiklikler kısmi olarak 
ortadan kalktı. Bu kurumların amacı, kadrolarda netleşmeyi 
sağlamaktı. Fakat kültür politikası üzerine zayıflıklar halen 
devam ediyor. Bu da ideolojik derinleşmemeden kaynağını alıyor. 
Ağırlıklı olarak yeni arkadaşlardır. Fakat bir o kadar da eğitime 
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açıktırlar. Burada varolan imkanların yeterince kullanılmaması 
var. ...... arkadaş üzerinde duruyor, belli bir çaba var, fakat 
imkanlar değerlendirilmiyor. Bunda eksiklik görüyorum. Bir iki 
toplantıyla sorunlar çözülmez. Eğitim gerekir. Kaç aydır 
buradayız. Hiç eğitim almadık . Ne parti boyutunda, ne de özgün 
hiçbir eğitim almadık. Pratik ürünler bir daralmayı, tıkanmayı 
beraberinde getiriyor. Daha çok buna ağırlık veriliyor. Hazır 
kadro bekleme yaklaşımı yönetimimizde de var. Eğitime ihtiyaç 
var denildiği zaman, “PJA karargahına eğitimine gitsin” diye bir 
yaklaşım var. Bu yaklaşımı rahatçı bir yaklaşım olarak 
değerlendiriyorum.  

Her şeyin, erkeğin yaklaşımlarıyla izah edilmesini doğru 
bulmuyorum. Raporda kendilerini geriye çeken bazı 
arkadaşlardan söz edildi, bunlar erkek arkadaşlardır. Tamam 
bütün çalışmalarda birlikte çalışıyorlar, ama bir kadın  konferansı 
için bu değerlendirmeleri doğru bulmuyorum. Oradaki kadın 
yapısında bir kopukluk var. Bu olunca da, ne düşünce de, ne de 
duyguda bir alış-veriş olmuyor.  Bu durum engel yaratıyor. Bir 
ilişkilenmenin sağlanması gerekiyor. Yine arkadaşlar iki PJA 
merkezisinin bu çalışmalar için olması gerektiğini önderdiler. 
Eğer insan istiyorsa, bir kişi de yapabilir. İki merkezi orada 
olursa, o zaman bölük ve takım komutanlarının işi ne olacak? 
Sadece merkezdeki arkadaşlar yürütür. Bu yaklaşımları doğru 
bulmuyorum. Oradaki arkadaşlar, görevlerini tam olarak yerine 
getirmiyorlar. Şimdiden böyle bir çalışma yapılmalı. Bu dönemde 
kadına ilişkin projelerden, toplumsal sözleşme üzerine şimdiden 
bir grup örgütlenip, film seneryosu çıkarabilir. Bu, ideolojinin  en 
kısa yoldan  topluma ulaşma biçimidir. Yine tiyatro, müzik, 
yazım çalışmaları için şimdiden bu toparlanma çok daha iyi olur.  

 
-BU SÜREÇ için bazı şeyler belirtmek istiyorum. Savaş 

pratiğimizi değerlendirdiğimizde, çok kapsamlı çözümlemeler 
yapıldı. Fakat bu sahaya belli bir yabancılığımızın olduğu kesin. 
Aslında bu da kendi içinde çıktı,  eleştirilmesi gereken bir konu, 
yani bu kadar ideolojik düşünsel bir hareket, özellikle bunun 
formüle edilip, yazımsal ya da düşünsel olgunun pratikleşmesi 
konusunda, bu kadar ters bir durumu yaşamamız bu konferans 
tarafından eleştirilmesi gereken bir durum. Önderliğin son 



  

474  
 

 

günlerde ki bir belirlemesinde, “Büyük acılar cehaletten 
kaynaklandığı gibi büyük sevgilerde bilgi ve bilinç derinliğinden 
kaynaklanır.”  sözü yaşadığımız gerçekliği oldukça net bir 
biçimde ortaya koyuyor. Yani bizim bilinç derinliğimiz, bilgi 
derinliğimiz bu ölçüde gelişti. Ben uzun bir süredir parti 
içindeyim. Bir çok parti çalışma ve toplantılarına katılan biriyim, 
ama ilk kez kadın platformunda, Medya TV’yi, kadın dergisini, 
birçok basın-yayın kurumlarını temsilen arkadaşlar katılıyorlar. 
Bu bizim açımızdan oldukça önemli bir durum. Sürekli olarak 
kongrelerimizi yaptık, ama hiçbiri tamalayıcı konferanslarla 
güçlenmedi. Bir de sürecin bize dayattıkları var, önümüze 
koyduğu görevler var. Bunlardan biri de, bu mevcut üzerinde 
tartıştığımız gündem maddesidir. Çok önemli bir gündem 
maddesi, kendimizde eleştiriyoruz, bu eleştiriyi yaparken mesela 
bende uzun süredir şunu hep belirtiyorum. Biz ideolojimizi kitap, 
ya da yazılı dile çevirmede oldukça zayıf ve yetersiz kalıyoruz, 
bir soyutluğu yaşıyoruz. Ben bunun kendimde farkındayım. 
Pratikleşme noktasında istemimiz var ama yöntem 
tuturamamaktan kaynaklı, bir zorlanmayı yaşıyoruz. Avrupa’dan 
gelen arkadaşlar örnek verildi. Özellikle basın-yayın vb. 
çalışmaların kitleden koparılması, halktan koparılması noktaları 
dikkatimi çekti. Şimdi bu çok ciddi bir soyutlamayı getiriyor. 
Örneğin, biz yıllardır gerilladayız, bu bir noktada anlaşılır, fakat 
bu kurumların halka dayandırılması muhakkak gerekiyor. Biz 
İstanbul’daki, Diyarbakır’daki, Şırnak’taki, Batman’daki kadının 
hissettiklerini hissetmeyene kadar, ona ulaşmayı 
başaramayacağız. Genel anlamda hissediyoruz., onun 
mücadelesini veriyoruz. Belli bir düzeye de geldik. Fakat bir türlü 
tam bir dönüşümü sağlayamıyoruz. Bu çalışmamızın kapsamının 
ve içeriğinin yansıtılması çok önemli. Yıllardır gerillanın en acı 
yanını çok derinlikli yaşadık. Fakat bunu derinden yaşamamıza 
rağmen, bir türlü bunu ifadeye dönüştüremedik. En acı yanı bu. 
Yanımızda yüzlercesi düştü, o kadar çok zorlandık, mücadelenin 
otuz yıllık bir geçmişi var. Bu kendisini bir türlü ifadeye 
kavuşturamadı, bizim şahsımızda ifadeye dönüşmedi. Bu açıdan 
en fazla ilgi çeken, en çok okunan gerilla ve gerilla yaşamını ya 
da ulusal kurtuluş mücadelesinin daha çok gerilla boyutunda 
yaşananlardır. Televizyonda farklı bir program yapın, çok fazla 
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dikkat çekmez, ama çok dar olabilir, kapsamı dar olabilir, bir 
gerillayla ilgili bir program çok fazla ilgi topluyor. Televizyonda 
da bir arkadaş var. Bizden kaynaklanan durumları var. Kadının 
özellikle PJA merkezinden kaynaklı boyutları var. Geçmişte 
savaşa kilitlenmemizden, bu yönleri ihlal etmemizden kaynaklı 
problemleri yaşadık. Bu aynı zamanda ideolojik-düşünsel bir 
problem, bunu ifadeye kavuşturma problemi, arkadaşlar hep genel 
yaparlar. Türkiye’de televizyonlar son süreçte sık sık olmasa da, 
arada bir kadın panelleri yapıyorlar. Onların insanları çekme, 
değerlendirme düzeyi ile, bizimki arasında ciddi bir fark var. 
Onlarınki bana daha çekici geliyor. Arkadaşlar bu konuda bizi 
eleştirebilir, ama bizim arkadaşlarımız soru sormayı dahi 
beceremiyor. Program yapıyor ama bu programın amacı, hedefi, 
alacağı sonuç nedir? Bu çalışmayı yürüten arkadaşların bu 
konuda yoğunlaşması var mı? Kadın dergisinde, gazetede ..... 
arkadaş, televizyondan ...... arkadaş var. Bir çalışmanın amacını, 
hedefini belirlemede biz soyut kaldık, uzak kaldık. Niye o 
arkadaşlar kitleye hitap edemiyorlar? Niye o kadın kendisini 
içerisinde bulamıyor? Biz gerilla olarak yaşadık onu ifadeye 
dönüştüremedik, bu arkadaşlarda yaşanan da kurumsal, sanatsal, 
edebi çalışmaları halktan kopardılar. Memurvari yaklaşım gelişti. 
Bu tabi ki bir ürüne dönüşmedi. Niye Önderliğin savunması -ki 
düşünsel anlamda en ileri olandır- neden halka yansıtılmadı? 
Kitleye binlercesi gitti saptırdı. Herkes okudu. Şimdi hepimizin 
gözü-kulağı Önderliğin savunmasında. Niye? Savunmayı ele 
aldığımızda, bizim önümüzdeki birçok planın ortaya çıkaracak, 
amacını ortaya çıkaracak ve biz bu çerçevede çalışma 
yürüteceğiz. Niye herkes bunun beklentisinde değil. Bizim bir 
televizyonumuz var. Her programımız kadının bir perspektif, bir 
örgütlenme aracına dönüşüyor mu? Hayır. Çünkü derinliği, 
kapsamı PKK’nin, PJA’nın ideolojik kapsamından çok çok uzak. 
Biz politikayı, merkezleşmeyi, halk hareketini, serhıldanı tartıştık, 
savaşı tartıştık. Bunların hepsini besleyecek saha da, bu çalışma 
sahasıdır. Kadın hareketi basit bir hareket değildir. Fakat özellikle 
edebiyat, sanatsal, kültürel çalışmalar konusunda, PJA’nın rolüne 
nasıl merkez eleştirildiyse, bu kadar büyük bir hareket, bu kadar 
iddia ve müdahale gücünü kendisinde gören bir hareketin, 
merkezinin nasıl olması gerektiği ortaya konuldu. O zaman bizim 
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basın-yayın, edebiyat, sanat, edebi politikamız da, bu çerçevede 
olmalı. Bizim üslubumuz keskin, net, somut olmalı, insanlar 
kendisini içerisinde bulabilmeli. O açıdan bizim ciddi 
problemlerimiz var. 

 Arkadaşlar HADEP kadın kollarını eleştiriyor, çok somut 
söylemedik ama içler acısı orası. Bizim durumumuz kötü, 
arkadaşlar düzeyimizi çok ileri görebilirler. Fakat Önderlik, süreç 
karşısında düzeyimizi, nerede olduğumuzu belirtti. Fakat orada 
durum çok daha kötü. Önderlik hep belirtiyordu, kadın rant 
üzerinde çok tehlikeli bir aşamada. Kadın dergi okumuyor, sırf 
eleştirildiği için, -erkek eleştirdi diye- oradaki kadınları çok iyi 
tanıyorum, bazılarıyla karşılaştım. İki buçuk aylık bir eğitim 
devremiz vardı. Tamamen kadın doğası, kadın çalışması dışında 
bir yaklaşım var. Biz bu noktada ciddi zorlanmaları yaşadık, 
yaşattık. Bu açıdan bu çalışmayı yürüten belli merkezileşme var, 
arkadaşlar belirttiler şu an onun konferansı yürüyor PJA 
boyutunda. PJA, sanatsal, kültürel, edebi çalışmalar konusunda, 
akademi çalışmasının merkezine bunu koymak zorunda. Bu son 
süreçte bu konuda gelişme var. Onu da görmek lazım. Somuta 
hitap etme konusunda zorlanıyoruz. Çünkü uzun bir kopuş var. 
Tam ifade etme konusunda üstte kalıyoruz, böyle bir problemimiz 
var. Fakat içerden gelen arkadaşlarda bizim gibidir. Bizden çok 
farklı değiller. Bu nedenle, bizler gerillayı yaşarken ne kadar 
gerilladan uzak kaldıysak, bugün halk hareketi de serhıldanı 
yaşarken, halktan o kadar uazaktır. Bu konuda her arkadaşın 
kendisini sorumlu görmesi gerekiyor ve biçilen misyonun 
ağırlığına denk hareket etmemiz gerekiyor. Son süreçte, özellikle 
bazı dergilere direk müdahalelerde oldu. Soran, İran, Suriye 
açısından da durum böyle. Mesela hiç Küçük Güney’li, Büyük 
Güney’li, İran’lı arkadaşlar kalkmadı. Sanki sanat, kültür, 
edebiyat çalışması, sadece Kuzey’i, Avrupa’yı ilgilendiriyor. 
Bizim Küçük Güney’deki kitlemiz çok politize olmuş, bu kitleye 
sıradan duruş yetmiyor. Bu yüzden Küçük Güney’li, Büyük 
Güney’li, Soran’lı arkadaşların bu konudaki yoğunlaşma 
düzeyleri, yine o alana katkı düzeyleri oldukça önemli. 
Konferansa önerilerini sunmalılar. Ama hiçbir arkadaş bu 
sorumluluğu göstermedi. Eleştirilmesi gereken diğer bir nokta da 
budur. Çünkü bütünlüklü ele almak gerekiyor. Bu açıdan, bu 
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çalışmanın önümüzdeki süreçte daha çok ele alınması gereklidir. 
PJA’nın önümüzdeki süreç için, buna yönelik planlamalarıda var.  

 
-DEĞERLENDİRME yapmak istemiyorum. Öneri yapmak 

istiyorum. Önderlik görüşme notlarında dört kitaptan bahsediyor. 
Bunun yazılmasını ve filminin yapılmasını, yine imkan varsa bu 
filmde bazı bölümleri bayan arkadaşların kendilerinin yapmasını 
öneriyorum.  

 
-ALANLARDAKİ sıkıntılar, yetersizlikler, asıl zorlanılan 

konular, genelde teknik boyutta ortaya çıkıyor, fakat perspektif 
boyutunda çok ciddi şeyler ortaya çıkmıyor. Şu ana kadar 
gündeme gelen konular, örgüt tarafından  çözümlenebilecek, 
nicelik olarak karşılanabilecek sorunlar. Fakat nitelik çalışmanın 
içerisinde yoktu. Bu çok önemli. Yaşanan bir savaş süreci var ve 
bu sadece gerillaya mal olan bir savaş değil. Sadece gerillanın 
yaşadığı boyutlarla ele almamak gerekir. Kürdistan halkının bir 
bütünü, bu savaştan çeşitli biçimlerde etkilendi. Özellikle de 
kadın. Diğer halklara kadar da bu etkiler yansıdı. Düşman da 
farklı bir biçimde etkilendi bu savaştan. Bu etkilenmeler, nostaljik 
bir biçimde, salt savaş sorunlarını dile getirecek bir edebiyat, 
sanat, kültür, basın olayıyla lanse edilemez. Gerçekten, yaşanılan 
sürecin amacını çok iyi ortaya çıkarmak gerekiyor. Ne 
amaçlandı? Şimdiye kadar  kuru kaldı. Üstte, elit, vb. denildi. 
Gerillada yaşanan düzey çok gelişkin. Arkadaşları kutlamakta 
gerekiyor bazı noktalarda. Çok güzel ürünlerde ortaya çıkıyor, 
fakat yine gerillaya hitap ediyor. Sadece gerillanın duygularına 
hitap ediyor. Eğer kitleselleşmek gibi bir sorunumuz varsa, biz 
ulaştığımız düzeyi, diğer bütün halklara, hatta evrensel boyutta 
diğer uluslara, diğer ulusların kadınlarına taşırmak gibi bir 
misyonu üstleniyorsak, bizim bu noktada biraz üslubumuz 
değişmeli. Şiirlerimiz var, çok güçlü şiirler de aynı zamanda. 
Devrim süreçlerinde zaten güçlü şeyler ortaya çıkar. Bizimkiler 
de hiçte zayıf şeyler değil, türkülerimiz, tiyatrolarımız, 
yazılarımız da niteliksiz değil. Fakat bir şiir okuduğun zaman bir 
gerillanın duygularına hitap eder, ama kitleden birinin 
duygularına hitap etmez, ya da onu ona ulaştırması için, çok fazla 
uğraşması, anlam vermekte çok uğraşması gerekir. O duyguyu 
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yaşamadan çok fazla hissedilemez. Bu nedenle, halkın diline 
inmek gerekiyor. Bu bir zaaf olarak bizde yaşanıyor. Şimdi kadro 
yapıyor bu işi. Özellikle bu işten sorumlu kadro arkadaşlar 
yapıyor, biraz da kitleye yönelik yazmak gerekiyor. Bu noktada 
bir yetersizlik var. Gerillayı yaşatmakta da yetersizlik var. 
İnanıyorum ki,  gerillaya saygı, hala sadece savaşı ve  direnişi 
temelindedir. Gerillanın yaşamı nedir, sosyalitesi nedir, toplumsal 
herhangi bir konuda düşüncesi nedir? Bunu insanlar çok fazla 
bilmiyorlar. Örneğin, bizim sevgi anlayışımız nedir? Biz kurgu 
olarak bile olsa, onu nasıl yaşıyoruz, nasıl yaşatmak istiyoruz? 
İnsanlar bunu bilmiyor. Bizim, yaşamın bütün sahalarına, bir 
perspektifimiz olmalı, bir bakış açımız olmalı, bunlar 
yansıtılabilmeli. Gerilla robot’tur imajı hala kırılmamıştır. Saygı 
temelinde gelişiyor. Savaşta direndi. Onun ötesinde yaratılan o 
güçlü, zengin yaşam yansıtılamıyor. İdeolojik, felsefik, sosyal, 
siyasal, kültürel, duygusal boyutta gerilla lanse edilemiyor. 
Özellikle bu sahalar için bunlar önemli. Birbirimize iyi hitap 
ediyoruz, doyuruyoruz da. Ben arkadaşların verdiği ürünlerle 
doyuyorum, belki tatmin de oluyorum, fakat bizim amacımız çok 
geniş ve büyük.  

 
-KURUMLAR üzerine birkaç noktayı belirtmek istiyorum. En 

başta, Kürt halkının içinde kurumlaşma yaratılmamış, önem 
verilmemiştir. Kurumlaşma veya basın-yayın bu tür, tabana 
inebileceğimiz araçlar bugüne kadar yaratılmamıştır. Kürt kadının 
da varolan önem vermeme durumu,  gerillaya da yansımıştır. Ne 
kadar kurumumuz var, insan onlara bakıyor, kadının içinde rolü 
nedir? diye düşünmekten kendini alıkoyamıyor. Ne kadar kendini 
ondan sorumlu görüyor? Bu noktada çok zayıf olduğumuzu 
düşünüyorum. Kendimizi fazla yansıtamıyoruz. İçinde ne kadar 
bayan arkadaş yer alırsa alsın, erkeğin daha fazla hakimiyeti söz 
konusu oluyor. Bayan arkadaşlarda o konuda bilgilidir, ama her 
şeyi erkeğin inisiyatifine bırakma oluyor. Ya da kendini geri 
çekme, üzerine hırsla gitmeme var. Bu konuda gerillada büyük 
zayıflık var. Küçük burjuva öğrenci tarzı, memurvari tarz hakim 
olabilmektedir. Hala kurumlaşmanın halk için önemi, kadın için 
nelerin geliştirileceğinin farkında olmama var. Halka taşıma 
olmazsa, kendi içinde boğulur, gelişmez. Burada kadının birbirine 
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yaklaşımı nasıldır? Birbirine güvensiz yaklaşma, birbirine 
tahammül etmeme var. Bu basından, en küçük kuruma kadar  
yaşanabiliyor. Her şeyi erkeğin eline verme oluyor. Kendine 
güvensiz yaklaştığı için, çevresindeki kadına da öyle yaklaşıyor. 
Kurumlarda, sanki birey partiye muhtaç değil, parti ona muhtaç 
anlayışı var. Yeteneklerini parti hizmetine koyacağına, bireysel 
yaklaşıyor.  

 
-BU GÜNDEMİ tartışmak için, bir kaç saat ayırmaktan ziyade, 

bu çalışmaya bakış açımız önemli. Bu sürece kadar yaşadığımız 
sorunlar, meşgul olduğumuz problemler, diğer alanlarda 
etkilediği gibi, en çok bu kurumu etkiledi. Orada olsun, diğer ayrı 
çalışmalarda olsun, tanzimli olduğu için, onlar kendilerini daha 
kısa sürede toparladılar. Anlayışı, yaklaşımı nasıl, üzerine nasıl 
gidebiliriz? Bu noktalarda fazla zorlanmadık. Çünkü hakimdik. 
Karargahımızdı, kadromuzdu. En çok diyalog içinde olduğumuz 
yerler askeri karargahımız, halk hareketleri diğer alanlar. En 
kopuk olduğumuz alan ise, yayın alanımızdır. Yayın 
politikasında, koordinasyonda ortak görüş yok. Şu anda beş kadın 
dergisi çıkıyor. Fakat içeriği, sürece cevap olması, halkın 
problemlerini dile getirme, kadın ideolojisini yayma noktasında, 
beş dergimizde eksik kalıyor. Jına Serbılınd dergimiz ‘93’ten bu 
yana resmi yayın yapıyor. Her ay düzenli basılıyor. Bir çok kez 
yayın politikası, burası tarafından eleştirildi. Jına Serbılınd'da üç-
dört arkadaş yer alıyor, binası var, şimdi bir evde tutmuşlar, 
kalıyorlar. Bir kez Jına Serbılınd gündeme gelsin demişiz. Oysa 
Jına Serbılınd'ı tüm yayınlarımızın koordinasyonuydu. Bir süre 
gündemi ona bıraktık, özellikle 3. Kongreden sonra, Jına 
Serbılınd'ı Türkiye’yle, Lübnan’la, Rusya’yla, ülkeyle diyalogta 
tuttuk, doğal olarak böyle yaptık, çünkü basın 
koordinasyonumuzdur. Fakat Jına Serbılınd’ın yöneticisi, kendi 
kendisini idare edemiyor. Denge Jiyan, Lübnan, Suriye’de, Jiyana 
Azad Büyük Güney’de bir süre çıktı, şimdi halk hareketlerinin 
merkezinde, Özgür Kadın Dergisi Türkiye’de, Tanrıça Zilan da 
dağda çıkıyor. Bunların hepsi, alanın ihtiyacına el atıyor. Bunların 
hepsi iyi değerlendirilebilse, sürecin politikasını, siyasetini, bakış 
açısını ve bu yönlü ihtiyaçları giderebilir. Mesela Özgür Kadın 
Dergisi Türkiye’de çıkıyor. Biraz diyalog olsa, serhıldanın 
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hizmetine girse, kitleye öncülük yapabilir. Özgür Kadın Dergisi 
daha çok HADEP kitlesine sesleniyor. Yine Avrupa örgütümüze 
dönecek olursak, Jına Serbılınd’ı burada, ne kadar öfkeli 
değerlendirirsek yetmez. Şimdiye kadar doğru dürüst gündem 
belirleyememiş. Arkadaşların gündemini bile belirtmemiş. Sadece 
bir ay içinde, yayın için üç gün kala haber veriyorlar. “Şu gündem 
hakkında yazı istiyoruz” diyorlar. Buluyoruz gündem ideolojik, 
araştırma, gerilla faaliyetleri, barış süreci. PJA’nın amacı bunların 
hepsinin buradan çıkması lazım, bizden İstanbul’da falanca 
yerdeki kütüphane için bilgi istiyor. Bunlar abartılı değil, gündem 
yanımızda. “Falanca kütüphaneyle ilgili bakış açımız nedir?” 
diyor. Yazı gitmiyor değil. 3. Kongreden önce bir zorlanma 
yaşandı. Bırakalım yazı yazmayı, kimse Jına Serbılınd’ın bizim 
dergimiz olduğunu bilmiyordu. Girişimimiz-iletişimimiz yoktu. 
Avrupa’ya hitap eden bir yayınımızdı, bağlantımız bile yoktu. 
Fakat 3. Kongreden sonra, eğer değerlendirirlerse giden her yazı, 
bir yıl onlara yeter. Sadece her ay giden PJA talimatları, burada 
yapılan toplantıların değerlendirmesi, diğer çalışmalar az değil. 
Hatta Önderliğe mektup, şehit arkadaşlara mektup, yazı 
değerlendirmelerini yolluyoruz. Fakat değerlendirmesini 
bilmiyorlar, kendilerini harekete sokamıyorlar. Bir tek yazısını 
Türkiye’ye yollamıyor. Ne Özgür Halk’a, ne Özgür Kadın’a 
hiçbir yere gitmiyor. Bütün yazılar depolarında çürüyor. Burada 
yakınmayacağız, çözümü nedir?  

II. Meclis toplantısında bu çalışmaya el atma kararı aldık. 
Bunun için, burada bir basın birimi kurduk. Bu basın birimi, 
birçok arkadaşa inançsızlık, kişiliği öne süren yaklaşımlarımız 
oldu. Mesela ilk olarak bu yayını çıkaracağız, dediğimiz zaman, 
hangi arkadaşı öne sürdüysek, ilk olarak onun kişiliğine takıldık. 
Amacımız, hedefimiz nedir, nasıl yapacağız? Tartışmadık. Tabi 
kişilik önemli. Tüm kurumlarımızda, parti çalışmalarımızda 
kişilik önemli. Fakat bazı şeyler için, cesaret gerekli, girişim 
sürecine göre, kendini yapılandırma gerekli. İlk olarak, dergi 
yayınımızı bir sisteme kavuşturmak istiyoruz. Beş parçalı dergi 
olmasın, tek olsun, fakat herkese hitap etsin. Nitelikli olsun, 
bunun için tedbirli olmamız gerekli. İleriki süreçte Rusya’da 
çıkaracak, diğer alanlarda çıkaracak . 



PJA III .KONFERANS TARTIŞMALARI 
 

 
 

481 
 

Bunlar arasında koordine yok. Burada bu koordine bağını 
kurmalıyız. Avrupa bağlantıları sağlayabilir. Avrupa’ya bağlı 
olarak da buranın basınını örgütleyebiliriz. Bunlar rolünü 
oynasalar, diğer bütün yayın organlarımızı doyurabilirler. Esas 
nokta burası. 

 İleriki süreçte Türkiye’de gelinen gelişim aşamasında haftada 
bir dergi çıkmalı. Fakat bu halkayı tutamıyoruz. Basın 
konferansında kırk bin dergi çıkarma kararı alınıyor, oysa altı bin 
tane çıkıyor. Bir yılda otuzdört bin dergi az çıkarsa, bu ne kadar 
gerçekçi olur. Biz de subjektif bir kararla ayda bir değil, haftada 
bir çıkarılmasını istersek, gerçekçi olmaz. Subjektif kararlardan 
çok önümüzdeki süreçte kadın özgürlük ideolojisine göre oluşan 
sürecin bakış açısıyla bu yayınlarımızı ideolojimizin hizmetine 
sunalım. Halka, kadroya, dışarıdaki faaliyetlere, herkese 
ulaşabilmeli. Örneğin; Lübnan’da çıkan bir dergi, tüm Arap 
halkına seslenebilsin. Mısır’dan tutalım Cezayir’e kadar, her yere 
hitap edebilsin. Jına Serbılınd sadece Almanya ve çevresi için 
değil, bir çok dilde kendini oluştursun. Kadın kurtuluş ideolojisini 
her tarafa yayma amacıyla, diğer dillere de çevirisi yapılabilmeli. 
Halk hareketlerinin çıkardığı dergi Büyük Güney’i, Doğu’yu 
doyursun. İdeolojik, politik, kültürel, sanat tüm boyutuyla 
topluma ulaşabilecek bir ekip olmalı. Böyle bir hedefi önlerine 
koymalılar. Özgür Kadın Akademisi’nda çıkan Zilan dergisi, 
kadronun bütün sorunlarını, örgütsel yaklaşımlarını ideolojik 
temelde ele alıp, kadronun eğitim aracı olmalı. Zilan dergisini 
aldığında, bir bayan arkadaş aylık eğitimini yapabilmeli. Bu 
espiriyle yaklaşılırsa sonuç çıkar. Bu etkisini gösterecektir. 
Örneğin sanat, kültür, film, sinema alanında birçok eksiklik var. 
Bunu örgüt yapar. Sorun kadro da değil. Avrupa’da kültür 
akademisi var. 1980-81’lerde adı HünerKom’du, hala 
çalışmalarını yürütüyor. Bu anlamda Avrupa Akademimiz rolünü 
oynarsa, tüm Türkiye ve diğer alanları da doyurabilir. Önderlik en 
çok bu çalışma üzerinde duruyor. Merkezde ....... arkadaş 
ilgileniyor. Bu arkadaşı oraya gönderene kadar çok zorlandık, 
adeta istifa etti. Kadının bu çalışmalara yönelik bakış açısı çok 
sakat. Öncelikle bu konuya bakış açısını değiştirmeli. Sanat, 
kültür, sinema, edebiyat çalışmaları kadının en çok üreteceği saha 
olurken, neden bu kadar sakat bir yaklaşım oluşuyor? Eğer ...... 
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arkadaş bu çalışmalarda etkin bir çalışma yaparsa, Türkiye’deki 
MKM’yi doyurabilir. Diğer alanlardaki kültür çalışmalarına da 
destek olup, daha fazla ilerletebilir. Fakat bu organik bağ henüz 
yok. Bundan dolayı bakış açısında bir sakatlık, çalışmayı küçük 
görme var. bu çalışmalarda bu yönlü bir yoğunlaşma da yok. ...... 
arkadaş da belirtmişti; bazı şeyler PJA merkezine düşüyor, o 
yapmasa da yaptırmalı. Fakat şimdiye kadar bir kaçış vardı. Hitap 
etmesi gereken biziz. Bir arkadaş merkezi bir arkadaşın kültürde 
yerini alması gerektiğini belirtti. Merkezi arkadaş burada 
kalacağına, Avrupa’da kalsın, MKM’yi de bağlayabilir. Kadroyu 
işletme konusunda eksiklik var. Sorun yetenektir, yetki değil. 
Kültür, sanat, edebiyat yetkiyle değil, yetenekle yürür. İsterse 
bütün merkezimiz gitsin, yetenek yoksa bir şey yapamaz. Bir 
çalışma için perspektif vermezse, yönlendirmezse, bir çerçeve 
oluşturamazsa ne yapabilir? Komutanlık da, basın-yayın da, 
televizyon da yetkiyle olmaz. O sadece iç sorunu halledebilir. 
Görsel’de yıllarca eğitim görülüyor. Bunu ondan bekleyemezsin. 
Sadece iyi bir hitap için aylarca, yıllarca eğitim görülüyor.  

PJA meclisinin sorunu nedir? Kadroyu oluşturmalı, işletmeli, 
yaptırmalı. Bu anlamda görev ve sorumluluğumuz artıyor. 
Sorunumuzu doğru tespit edelim. Sorun yetki değil, sorun 
uzmanlaşma. PJA merkezi, PJA koordinasyonu artık görev 
kapsamını görmeli. Mesela buradaki basın bütün kollarını 
doyurabilmeli. Kültür kendini bu küçüklükten çıkarmalı. 
Düzenleme yaparken, yönetimdeki arkadaşlarla boğaz boğaza 
geldik. 50 arkadaş orduya verirken, kültür için 2 arkadaşı 
çıkaramadık. PAM, Avrupa çıkarıyor, bizim çıkarmamıza ne 
gerek var, denildi. Oysa bizim düzeyimiz bu. Biz burada kadro 
yetiştiremezsek MKM’ye, Avrupa’ya müdahale edemeyiz. Biz 
burada anlayış, kişilik, yetenek vermezsek, uzlaşma 
sağlayamazsak yetkisi merkez de olsa, MKM’de bir şey anlamaz, 
kimse de dinlemez. Şimdi buradan bir arkadaşı Özgür Kadının 
Sesi’ne yollasak, kim bunları dinleyecek. Ben gerillada bölük 
komutanıydım, burada da yönetim olmam gerekiyor, olmaz. 
Bunun için doğru bir eğitim verelim, uzmanlaşmayı burada 
kazanalım. Tüm arkadaşlar, özelde de bayan arkadaşlar savaş 
bitti, artık biz işe yaramıyoruz, psikolojisiyle gittiler. PAM’ın 
görevi sadece birkaç kitap araştırmak değil, kadro yetiştirmeli.  
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Daha önce orduyu da tartıştık, orada da ortaya çıkan sorun 
yetmez devrimciliktir. Komple devrimcilik, kendini komple 
verme, komple hazırlamadır. Belki bunun hepsini yapamaz ama 
uzmanlaşabilir, kendini gönülden çalışmaya katabilir. Kurumlarda 
elbise değiştirir gibi kadro değiştiriyorlar. Altı ayda, altı kelimeyi 
biraraya getiremiyorlar. Bunlar bizleriz. Kişilik eğitilmeli, fakat 
sorunları da görelim. Yetkiyle, sıradan düzenlemelerle, tekniki 
tedbirlerle bu sorun halledilmez. Televizyona çok değerli 
arkadaşlar gönderdik. Üç ay geçmeden bağlantı kurdular; 
“önerimiz, bu arkadaşların hepsini geri çekin” dediler. Sebebi dil 
bilmiyorlar. Kimse onlarla ilgilenmiyor, hepsi bunalıma girmiş. 
Üç Soran arkadaş vardı. Şam’dan arkadaşlar gidemedi. Buradan 
gittiler. Sorun Soran arkadaşlar değil, sorun kadroyu 
işletmemedir. Diğer arkadaşlar da böyle. .... arkadaş mektup 
yollamış; ‘ben yönetimim, yapamıyorum’ demiş. Konsey 
tartışırken, ...... aydın’dır, birikimi var, kendi başına gazete 
çıkarabilir, dedi. Fakat yöneticiliği yerine getirmiyor. Demek ki, 
bizim kadroyu yerinde değerlendirme sorunumuz var. ...... 
arkadaş branşına göre yapabilir, fakat yönetici olması istenilince 
içinden çıkamıyor, yöneticilik yapamıyor. .... arkadaş vardı, 
gerilladaydı, yaralıydı, dürüsttü, bağlıydı, yoğunlaşması da vardı. 
Arkadaşı gönderdik, daha yoldayken, sorun çıktı diye haber geldi. 
...... arkadaş oraya gitse bir yıl içinde, Jına Serbılınd nasıl çıkıyor, 
ancak onu öğrenir. Küçültmüyoruz fakat o arkadaş katkı 
verebilecek bir düzeye gelinceye kadar beni değiştirin diye ısrar 
ediyor. Sonra katkı verecek seviyeye geliyor, bir sorun çıkıyor, 
yine beni değiştirin diyor. Arkadaşlar yedekli çalışma dedi. Jına 
Serbılınd’da üç uzman arkadaş varsa, üç de yedeği olmalı. 
Önderlik; “yerinize birini hazırlamadan yerinizi 
değiştirmeyeceğim” diyordu. PKK’de böyle bir espiri var. 
Özellikle uzmanlaşmada kesinlikle yedekli çalışmak gerekir. 
Bizden ileriki süreçte bunlar isteniyor. Görselde Soran 
arkadaşların örneğini verdik. Sorun anlayış değil, o arkadaşlar 
burada olsaydı, çok iyi gelişirlerdi. Sorun bunu yürütmek, 
örgütlemek, yerinde değerlendirmektir.  

Bunları değerlendirirken önümüzdeki görevler olduğunu 
biliyoruz. Şimdi hangi arkadaşı kaldırsak saatlerce varolan 
sorunlarımızı sayar. Elbette bakış açısı, yaklaşım böyle olduğu 
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sürece bu sorunlar çıkacak. Örneğin; gerillada her birlikten bir 
muhabir çıkar, her ay dünya kadar yazı çıkar. Biz örgütsüsüz. 
Yakınmacı, şikayetçi bir üslup oluşmuş. Büyük bir gövde, küçük 
bir beyin var. Bu gerçekliğimizi görmeliyiz. Savaşta da böyle 
kaybettik. Parti Önderliği diyordu; “bir Türk generali 15 yıl 
askeri eğitim görüyor, ardından 15 yıl generallik yapıyor ve 
okuma-yazması olmayan komutanımızla savaşıyor. Ama bizde 
savaşma gücü veren ve kazandıran PKK ruhu, APO’cu ruhtur” 
Fakat başarılı olamadık. Çünkü beynimiz, düzeyimiz onun cevabı 
olamadı. Önderlik en büyük acının cahillikten geldiğini söylüyor. 
Özellikle iddiamız; Ortadoğu’da Kadın Rönesansı’nı 
oluşturmaksa, görevimize doğru yaklaşalım. Bu anlamda da 
herkesi doğru değerlendirelim. PAM’ın sorunu da budur. Planını 
yap, perspektifini ver, doğru örgütle, 25 bayan arkadaş değil, 5 
bayan arkadaş orada olsun ama iyi çalışsın. Biz inatla bölük 
olacak diyoruz. Ordu taburu kuruyoruz sanki. Propaganda-
ajitasyon taburu. Birim olsun, fakat çalışsın. Sorun nitelik 
sorunudur. Propaganda-ajitasyon birliğinin görevi kadro 
yetiştirecek. Kültür okulu, basın okulu, tiyatro okulu var, 
buralarda kadroyu eğitecek. Hazır kadro istiyorlar. Bu mümkün 
değil. Eğer bir yetenek varsa, 15 yıllık savaşta o da körelmiş. PJA 
ancak ideolojik eğitimle doğrultu verir. Yetenek oluşturamaz. 
Bundan dolayı görevimizi doğru tespit edelim ki üzerine 
gidebilelim. Şimdiye kadar bu çalışmalara yaklaşımımız 
yanılgılıydı. 3. Kongre’den sonra belli bir çaba, çalışma var. Bu 
konferans bu noktada da bir hamle olacak.  

Görsel’e bir tek eleştiri yapmayacağız, dedik. Eleştirimiz varsa, 
burada bir ekip oluşturup, program yapıp yollarız. Jına 
Serbılınd’a eleştirimiz varsa, bir kadro ekibi oluşturalım yada 
düzenli olarak gündemi biz tespit edelim. Eleştirimiz budur, biz 
düzelteceğiz. Konuşmayla eleştiri olsaydı, şimdiye kadar bizde 
bir çok şey yapmıştık. Temel sorunumuz partileşme ve parti için 
en acil çalışma basındır. Önderliğin yaşamını konu alan belgesel 
yapalım. Önderlik ve kadın kararını alalım, ekibini kuralım, 
araştıralım. Bu anlayışa ulaşalım. Avrupa’daki arkadaşlara kadın 
filimi yapın dedik, o nedir dediler. Sonra Türkiye’de yapılıyor 
denildi. Bunlar inisiyatifini kendi kendilerine geliştirdiler, fakat 
yirmi yıllık Avrupa Kültür Merkezimiz yapmadı. Çünkü bakış 
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açısı farklı. Şimdiye kadar kadronun değerlendirilmesi, sahip 
çıkılması konusunda doğru yaklaşmadık. Kadının rolünü iyi 
görmedik, değerlendiremedik. Küçük sorunlarla kendimizi sınırlı 
tuttuk fakat artık iyi örgütleyeceğiz. Yönetimden tutalım yapısına 
kadar orayı ele alıp yaşama geçireceğimiz projeleri çıkaracağız. 
Özeleştirimizi ancak bu şekilde verebiliriz.  

 
ÖZGÜR KADIN AKADEMİSİ VE İDEOLOJİK-EĞİTSEL 

ÇALIŞMALARIMIZ 
  
-ÖZGÜR Kadın Akademisi eğitim ve kadro politikasını bu 

madde de tartışacağız. Akademi raporu biraz kısa ele alınmıştı. 
Kapsamlı hazırlandı, fakat daha sonra konferans süresi ve 
bileşimi dikkate alınarak biraz kısaltıldı. Vakıf burada 
kurumlaşma çalışmaları ile tartışılacak. Vakfın raporu yok. ...... 
arkadaş da belirtti, Vakıf resmi açılmış, hazırlıklar sürüyor. 1 
Eylül’de büyük bir gece düzenlenerek resmi anlamda çalışma 
başlatılmak isteniyor. Yerleri yoktu, üzerinde duruluyor, o 
zamana kadar da bitecektir. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde öyle 
bir çalışma olacak. Vakfın projesine ilişkin görüşler olursa alınır. 
Vakıf nasıl bir rol oynayabilir? Arkadaşların görüşü olursa, ileriye 
yönelik karar tasarılarında koyabilirler.  Vakfın pratiği yok 
tartışıp, eleştirebilelim. Vakıfla uğraşan arkadaşlardan çalışmayı 
zamanında yapmadıkları için özeleştiri istedik, gönderdiler. 
Akademi bünyesinde olan kurumları, eğitim ve kadro politikasını 
da bu madde de ele alacağız.  

-YAKLAŞIK bir yıldır akademi çalışmalarındayım. Akademi, 
özellikle kadro boyutunda Önderlik Sahası rolünü oynamalıdır. 
Çünkü ciddi kadro sorunumuz var. Akademi ilk deneyimini 
yaşıyor, ona göre eleştirmememiz gerekir, ama rolü göz önüne 
alınınca yerine getirilmeyen epey görev var. Kadro politikasına, 
eğitime ve sürece yaklaşımı ele alacağım. 

 Akademinin projesi 3. Kongre’de konuldu. İlk devresinde, 
başlangıçta ciddi sorunlar yaşandı. Kadro o süreçte net değildi. 
Keyfi yaklaşıyordu. Bağımsız bir iradesi yoktu ve bana ne olacak 
mantığıyla yaklaşıyordu. Bu anlamda sürecin sorumluluğu 
duyulmuyordu. Yönetim de kadrosunu eğitimde netleştirme 
yerine, kadro ile sürüklenmeyi yaşadı. O devrede bu yönlü ciddi 
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kayıplar oldu. Süreç elbette ağırdı. Bizim rolümüz orda neydi, 
nasıl yaklaşmalıydık, bu yönlü özeleştirisel yaklaşmalıyız. 
Arkadaşları netleştirmede, eğitmede, akademinin anlamını 
kavratmada kendini sorumlu görmeme, kendisiyle uğraşma 
yaşandı. Sürecin ağırlığı, görevleri hissedilmediği için bizde 
bireycilik yaşandı. Devre belki bir denemeydi. Bazı 
imkansızlıklar da vardı. Hem süreçte, hem de kadın gücünde bir 
çalkalanma yaşanmıştı. O nedenle kadroya biçim verme biraz 
zordu. Fakat yönetimin niteliği de zayıftı. Yönetim daha doğru bir 
politika yürütebilirdi. Aslında o sürecin yönetiminde tarzda hakim 
olmama ve politikasızlık vardı. Genel sorunlar içinde boğulma 
oldu. Koşuşturma vardı, fakat esas ile tali karıştırılıyordu. Tali ile 
uğraşma ön plandaydı ve buna da kadro sürüklüyordu. Kadro 
örgütü kendine göre ayarlamak istedi. Devreyi, süreci, yönetimi 
kendine göre ayarlamak istedi.  

3. Kongre doğrultusunda perspektif vermeye yönelik konseyden 
bayan arkadaşlar toplantılar yaptılar. Ülke yönelik perspektifler 
akademiden çıkacaktı. Fakat sorumlu yaklaşılmadı. 3. Kongre 
çizgisini kavratmada, anlatmada, pratikleşmesi hususunda 
tartışmalar oldu. Platformlar sürecinde birçok nokta netleşti 
dediler. Netleşmeler yaşandı ama iradesiyle netleşme yoktu. 
Bireysel hesaplar olduğu için, kişilere dayalı netlik oldu. 
Kadronun iradesi çok değerlendirilmelidir. Eğer varolan 
görevlerimiz yanında, o kadar sorun çıkıyorsa ve kişilere dayalı 
netleşmeler yaşanıyorsa, bazı noktalar ciddiye alınmalıdır. 3. 
Kongre çizgisi netti. Nasıl hareket edileceği netleşmişti. Net 
olmayan, bazı noktalarda beklentimizin olmasıydı. Platformlardan 
sonra hayaller, ütopyalar yıkıldı. Ve adım atıldı.  
İkinci devrede ise kurumlaşma oldu. Bununla birlikte eğitimde, 

kadroya yaklaşımda, süreci ele almada bir adım atıldı. Önceki 
devreden ders çıkarma oldu. Yönetimde kötünün iyisi yaklaşımı 
ortaya çıktı. Bende yönetimdim. Yeni bir tarz oluşturma 
noktasında yeterli yoğunlaşma olmadı. Yönetimde örnek alınacak 
bir model fazla yoktu. Güçlü bir yönetim vardı, beş merkezi 
arkadaş yönetimde yer alıyordu. Neden dışarısı için akademiden 
perspektif çıkmadı? Önceki devre ve süreçlere ilişkin gelişkinlik 
vardı. Ama döneme ve varolan yönetim bileşimine göre 
sürüklenme oldu. Klasik tarz, bürokratizm müthiş hakimdi. 
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Bazıları işlevliydi ama genel yönetimde işlevsizlik hakimdi. 
Yönetim daha işlevli olabilirdi. Örneğin ...... arkadaş 
konuşmasında; “biz  bazı noktalarda sınırlı kaldık, arkadaşların 
sorunlarıyla ağırlıklı uğraştık”dedi. Bunlar ciddi ele alınmalıdır. 
Başkanlık Konseyi sınırlı kaldı. Ciddi bir koşuşturma yaşandı. 
Önümüzdeki devrede koordinasyonun bazı ayrıcalıkları olmalıdır. 
Koordinasyon inzivaya çekilebilmelidir. Kampta çıkan küçük 
sorunlardan çıkıp, ideolojide derinleşme, taktik belirleme, eğitim 
tarzını belirleme olmalıdır. Arkadaşlar çok uğraştılar. En küçük 
sorunlarla dahi ilgilendiler. Bu biraz bizim hatamızdı. Hepimizin 
hoşuna gidiyor, rahatına geliyordu. Bir sorun çıktığında 
arkadaşlara havale etme oluyordu. Bundan dolayı arkadaşlar 
akademi ile sınırlı kaldılar. Arkadaşların zamanı vardı da 
yapmadılar değil, zaman ayrılamadı. Bundan dolayı önümüzdeki 
süreçte koordinasyonun görevi ayrılmalıdır.  

Merkezde yer alan arkadaşlar daha fazla harekete geçmeliydi. 
Burada üç tane yönetim kurumu vardı. Bunları yerli yerine 
oturtmazsak, elbette ciddi sorunlar çıkacak, görev 
yürütülemeyecektir. Örneğin 5 merkezi arkadaş, koordinasyonda 
yerini alıyor. Her arkadaş ayrı bir göreve bakıyor. Ama bazı 
şeyler birbirine karıştı. Kurul ve takım komutanları da vardı. 
Burada görevi birbirine havale etme oldu. Bu, sorunların 
zamanında çözümlenmesini engelliyordu. Önümüzdeki süreçte bu 
kurumlar birbirinden ayrılmalıdır. Öncelikle Koordinasyon 
ayrıştırılmalıdır. Örneğin koordinasyon tüm ülkeyi yönlendiriyor. 
Belki çoğu zaman kampta toplantı yapmak için muhabereyi bile 
durdurmuşlardır. Bu noktada genel ve tali işleri ayrıştırabilmek 
gerekir. Koordinasyon düşünce üretmelidir.  

Kurulun da görevi ayrıdır. Kendi içerisinde özgünlüğü 
olmalıdır. Örneğin, kurulun çok fazla inisiyatifi yoktu. Bu yönlü 
varolan bazı şeyleri de kullanamadı. Fazla işlevli değildi. Kurul 
ayrı olmalı, meclisten bir arkadaş da kurulun içinde yer almalı. 
Kurul eğitimin üzerinde durabilir, yaşamdan, disiplinden sorumlu 
olabilir. Küçük bir sorunu koordinenin çözmesine gerek yok. Ya 
da koordine günlük sorunlarla meşgul olmayabilir. Bu konuda 
kurulun biraz inisiyatifi olmalıdır.  

Kurumlaşmada da karışıklık yaşandı. Hakimiyet tam 
sağlanamadı. Kurumların yönetimi de ayrıştırılmalıdır. Kurum 
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oturuncaya kadar ciddi sorunlar yaşadık. Örneğin kurum niye 
mutfağa girmiyor? Niye özerk yaşıyor? Arkadaşlar gece-gündüz 
çalışıyorlar. Kurumları genişletip daha da geliştirmek gerekir. Üç 
kişilik ayrı bir yönetimleri olabilir. Yaşamları  devreden ayrı 
örgütlendirilebilir. Çünkü olmuyor. Bu noktada özgünlükleri  
tartışılabilir.  

-YÖNETİM tarzında model değiştirilmelidir. Bürokratizm 
oluşuyor. Mesela koordinasyon kurula talimat veriyor, kurul 
takım komutanlarına, onlar da manga komutanlarına veriyorlar. 
Bazı noktalarda emek vermek gerekiyor. Takım ve manga 
komutanlarına gerek yok. Koğuş olabilir. Bunlar da direkt kurulla 
bağlantılı olur. Böylece yapının içine girme de olur.  

Kurumlarda yürütülen çalışmalar var. Toplumsal sözleşme gibi 
birçok alanda yoğunlaşma oldu. Ama aceleye geldi. Bazı 
broşürler çıktı. Bunlar derinleştirildikten sonra yayına verilse 
daha iyi olur. Bunlar eğitim materyali olarak dağıtılacak, o 
nedenle daha da derinleştirilebilir. Komutanlaşma kurumu için 
yapılacak düzenlemede ciddi yaklaşılmalıdır. Çünkü geçmiş 
devre fazla sonuç almadı. Bu yönetimden de, yapılan 
düzenlemeden de kaynaklıydı. Eğitim modelinde biraz değişiklik 
oldu. Örneğin içimizde “eski kadro kendisini geliştiremez” 
anlayışı var. Fakat bu devrede arkadaşlar bu kompleksi 
yaşamadılar. Gelişebilecekleri ortaya çıktı. Fakat birey olarak 
kendimi geliştireyim anlayışı oldu. Sorumluluk vardı ama genel 
sorumluluk zayıftı. Ben de yönetimde yer aldım. Özeleştirimizi 
akademi gücü önünde verdik. Birey olarak pratik ve yönetimsel 
anlamda sürece katılmada, kadroya yaklaşmada kendimi 
sorguladım. Özellikle konferans sürecinde bireysel yoğunlaşma 
anlayışı bende yaşandı. Bu da genel hareket, ülke ve yeni model 
üzerine yoğunlaşmaktan ziyade kendisi ile sınırlı kalma oldu. 
Çıkardığım derslerle daha iyi bir katılımı sergileyeceğim.  

-RAPORDA belirtilenlere katılıyorum. Parti Önderliği’nin 
Kadın Akademisi’nin kurulmasına yönelik talimatı vardı. Bu 
ikinci devrede  akademi kuruldu. İkinci devrede eksiklikleri de 
olsa, sistemi biraz oturttuk. Akademinin önemi; toplumumuzda 
kadının özgürlük ölçülerine ulaşma akademisi ilk defa kuruluyor. 
Bundan önce ne kadar okul olsa da, anaerkil süreçte tapınak olsa 
da veya rahibelerin yeri olsa  da, toplumumuzda ilk defa böyle 
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özel bir yer oluyor. Burada özgürlüğün ölçülerine ulaşma 
hedeflenmiştir. Birinci devrede bunun ağırlığına göre bir 
yaklaşım olmadı. Kadronun yaşadığı sorunlar bu devrede ortaya 
çıktı. Kadronun yeni stratejiye cevap olması, hem de akademinin 
ağırlığına göre kendisini ayarlamasından çok, ideolojiden, 
hedeften kopuş, kişiliğin yıllardır kördüğüm içinde çözümsüz 
kalması yaklaşımları kendini dayattı. Bunlar farklı farklı 
gerekçelerle oldu. Yaşanan sorunlarda ikna olmama gerekçe 
yapılıyordu, ama esas o değildi. İrade sorunu vardı. Esasta ise 
özgürlüğe yanlış yaklaşım vardı. Bugüne kadar da bu yaklaşım 
kendisini gösteriyor. İlk günden kendisini hangi amaca 
bağlayacak hususunda kökten doğru bir yaklaşım yok, her zaman 
için bu tür yaklaşımlar çıkacaktır. Bu, devreyi geriye çekti. 
Yönetim de gündemden saptı, dönemin görevlerini tam yerine  
getiremedi. Çünkü yaşanan sorunlar onu gündemden 
uzaklaştırıyordu. Kadronun görevi hususunda kendisini ikna edip, 
adım atacağı noktalarda dışarıdan beklentileri vardı. Sorun çizgi 
ve ideoloji sorunuydu. Bu son düzenlemede de ortaya çıktı. 
Görevlendirmelere yapılan itirazlarda kendisini bariz gösterdi. 
Bunlar ortamımıza layık değil. Temelini yeni yeni atan bir 
akademi için bu tür kendini düşünen, bireysellikler öylesi zorlu 
bir süreçte kendine layık bir yaklaşım değildi.  

O süreçler değerlendirildi. İkinci devrede temel ve sistem biraz 
oturtuldu. Geçen devrede yaşanılanları doğal görmüyoruz, ama o 
kargaşada yaşadığımız ara süreçte bu tür yaklaşımlara insan biraz 
anlam verebiliyor. O süreçte arkadaşlar diğer sahalara cevap 
olamadığımızı söylediler. Birçok saha vardı. Akademi her yeri 
yönlendirmeliydi ama yönetimde zayıf kalındığı için bu fazla 
yapılamadı. Yönetim de bizim sorunlarımızla ilgilendiği için her 
alana cevap olamadı. Arkadaşlar diğer alanlara gönderilecek bir 
talimatı tartışmak istediler. Herkes cins savaşımı durmuş mu,  
bunu ortaya koydu. Eğer bir çalışmanın merkezinde, çalışmanın 
kadrosunun yaklaşımı böyle olursa yönetimi de o sorunlarla dar 
kalır ve boğulur. O süreçten ders çıkarma, kendini toparlama 
yaşandı.  

Önderlik 3. Kongreden sonra kadın için bir program koymuştu. 
Özellikle farklı konularda, tarih üzerine, yeni çizgimizle bağlantılı 
yoğunlaşmalar vardı. Eğitim programı bu çerçevede oluşturuldu. 
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Belki yetersizdi ama o süreçten faydalanılabilir. Kadro 
çözümsüzlük ve yıllardır yaşadığı bireysel sorunlardan dolayı ya 
bir çıkış yapacak ya da geriye bir adım atacaktır. Çoğumuzun 
yaşadığı sorun partiden, örgütten, özgürlükten kopuştu. Genel 
yapımızda da bu yaklaşımı kendinde görme vardı. Ya çıkış 
yapacak ya da kopacaktı. Böyle bir arayış vardı. Toplantılarla 
kadronun yaşadığı bu sorunu aşma, içte boğulmama hedefi ele 
alındı. Kadro tüm alanlara cevap olmalıdır. Bu bilinçle bir 
yaklaşım vardı ama yine eksiklik çıkıyordu. Eğitimin eksiklikleri 
olsa da, içinde bir arayış, sıcaklık vardı. Eğitim komisyonları için 
uzmanlaşma gereklidir. Daha önceki eğitimlerde tarihsel 
kökeninden kopukluk vardı. Ama bu eğitimde biraz bu aşıldı. 
Ders veren arkadaşlar bilinç yönü ile vermeye çalıştılar. Akademi 
bünyesinde eğitim verenleri değiştirmeden, uzmanlaşmayı 
yaratmak lazım. En az 2-3 devre kalabilirler. Eğitim 
komisyonlarına güçlü arkadaşlar alınmalıdır. Bir öğretmen gibi 
değil, hissederek, bilinçle, yorumlayarak eğitim verilmelidir. 
Kadroda akademinin ciddiyetini gözetme vardı ama kadının rengi 
ve özü ile katılımı, örgüte doğru yaklaşımı öne çıkmalıydı. 
Yaşama karşı doğal sorumluluğu gelişmeliydi. Anaerkillikte 
doğal sorumluluk vardır. Yönetim anlayışı da doğaldır ve kadın 
rengini içinde görebiliyoruz.  

Yaşama ilişkin; iç işleyişimiz vardı. Onu zorla oturtabildik. 
Kendiliğinden yapma, sorumluluk bilinci ve disipline gelme 
zayıftı. Hala da bölüklerde, alanlarda olanlar diyor, PJA bizimle 
ilgilensin, kendisiyle uğraşıyor, neyi temsil ediyor belli değil. 
Kendinde oturtma, o bilinçle hareket etme zayıftır. İşleri bastırma 
ile yaptırıyoruz. Üzerimizdeki denetim zayıflıyor. Aynı 
yaklaşımlar tekrar ön plana çıkıyor. Bu yönlü kadın köklü bir 
değişimin sahibi olmalıdır. Doğal olarak sorumluluğunu 
bilmelidir. Bir yönetim her şeyi kural-kaide ve bastırma ile 
yaparsa, o iş yürümez. Öyle olmalı ki kuralları yazmaya gerek 
kalmasın. Herkes kendisi uygulasın. Yaklaşımlarımızda her şey 
kurallara bağlanmış. Tamam bir ortam, bir toplum kuralsız 
yürütülemez. Ama zorla yerine getirilmesi de olmaz. Kadronun 
bu yönlü yanlış yaklaşımları ve aşınma vardı. Bizim 
ortamımızdır, yönetimimizdir, kadındır diye kendi yaklaşımlarını 
dayatma vardı. O nedenle kadın örgütünün rengi burada tam 
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oturtulamadı. İçimizde bireysel yaklaşım olmasına rağmen, bir 
sistem olduğu için kendisini ortaya çıkaramadı.  

Yönetim tarzımızın ortaya çıkmadığını belirttik. Birey olarak 
tarzım ortaya çıkmadı. Çünkü ben de bu sistemin içinde günlük 
planla hareket ettim. Bir bütün yapı ve yönetimde bu ortamda 
geleceğin modelini yaratma noktasında zayıf kalındı. Daha önce 
de karargahımız vardı, yönetimlerin zayıflıkları vardı. Ortaya 
çıkan deneyimler sonucu nasıl bir örgüt, yönetim bu tam yerine 
getirilemedi. Yönetim tarzımızda kollektivizm ortaya çıkmadı. 
Dışarıdan bakılırsa, küçük bir kararı bile kimse bireysel 
yapmıyordu. Her şey birlikte yapılıyordu. Sistemin dışında 
hareket etme olmuyordu. Yer yer bireysel yaklaşımlar sergilendi. 
Bir şeyi kendine göre doğru bilip yapma oluyordu. Buna karşılık 
ise tepki gösterme, yani örgütsel hareket etme yoktu. 
Koordinasyon burada tüm işlerle uğraşıyordu. Bu onları esas 
çalışmalarından uzaklaştırıyordu. Akademi ile uğraşan arkadaşlar 
buranın işlerini yaparlar, koordinasyon değil. Dışarı ve esas işlere 
ağırlık verilmelidir. Kurulun içinde de meclis üyesi yer almalıdır. 
İçimizde üç kademe var; üst yönetim, kurul ve takım komutanları. 
Yapmak istemediğimizden değil, bir işi yaparken acaba 
arkadaşları geçecek miyiz, kaygısı vardı. Zemin hiç yoktu 
diyemeyiz. Vardı biz istediğimizde yapıyorduk. Mesela 
arkadaşlarla tartışmak istediğimizde kurulda planımızı 
koyuyorduk, üstün onayına sunuyorduk arkadaşlar uygun 
görüyordu ve tartışıyorduk. Takım komutanı en alt yönetimdi, o 
da ne yapacağını şaşırıyordu. Koordine bizim üzerimize 
geliyordu, biz de onların üzerine gidiyorduk, her şeyi onlardan 
istiyorduk. Bu eski tarzımızdı. Perspektif vermiyor, pratikte 
yapmıyorduk. O nedenle onlar da ne yapacağını bilmiyorlardı. 
Herkes görevini yerine getirirse yönetime de gerek kalmaz. Böyle 
bir yerde kalabalık yönetime gerek yok. Koğuş sorumlusu ve 
yardımcıları olur, takım komutanları kalkabilir. İkinci devre 
sağlam bir temel oluşturuldu, yavaş yavaş kadın yönetimi anlayışı 
ortaya çıktı. Kurumlar için yönetim ayrı olur, meclis üyesi içinde 
yer alır. Hem eğitimin, hem de kurumların yönetimi en üstte 
koordinasyonda ortak yönetimdir ve tekmil verilip, talimat alınır. 
Kurum yönetimlerine plan yürütme inisiyatifi verilir. 
Koordinasyon bu şekilde dış çalışmaları da yürütebilir. Burada 



  

492  
 

 

bazı tartışmalar oldu, talimat çıkarıldı, bu olumluydu. Kadro 
böylece sadece kendisi ile sınırlı kalmaz. Kendini genelden de 
sorumlu görür. Kurumları genişletebiliriz. Diplomasi için burada 
arkadaşlar hazırlanabilir. Bunun kurulu oluşturulabilir. Böylece 
sadece eleştiri değil, pratik müdahale imkanı da doğar. Her alana 
kadın çalışmasını taşıracak böyle çalışmalar gereklidir. Halk 
hareketi grubu vardı. Televizyon ve radyo için sürekli kadro 
hazırlanabilir. Yetenekli olanlar var. Salt yetenek de değil, 
ideolojik eğitim verilebilir. Seçimi doğru yapmak gerekli. PJA da 
bir kol gibi gençleri eğitebilir. Gençlerimiz, toplumda da iyi bir 
yaşam görmemişler burada da fazla eğitim göremiyorlar. Partiyi 
de tanımıyorlar. Örneğin, lojistikte bir genç gördüm, toprak 
kazıyor, tarımla uğraşıyor. O ne anlıyor partiden, geçmiş yaşamla 
şu an arasında ne fark görüyor? Gençtir ama tam erkek karakteri 
almış. Çarpık şekillenme var. Zap’ta merkez toplantısında 
tartışmıştık. Ama reddedildi. Bundan önce PJA bünyesinde genç 
bayanlar vardı. PJA denetiminde karma bir gençler eğitim grubu 
oluşturulabilir. Bundan kendimizi sorumlu görmeliyiz. Bunu 
görevimiz olarak bilmeliyiz. Önderlik çocuklara baksınlar, onları 
eğitsinler, diyor. Toplum için de, Avrupa, Türkiye, Güney 
açısından bu ayrıca tartışılabilir. Ben  dağ için belirtiyorum.  

-ÖZGÜR kadın akademisini değerlendirirken, kadın 
ideolojisinin geliştirilmesi ve kurumlaştırılması anlamında önemli 
bir seviyede olduğunu belirtmek gerekiyor. Bilimsel 
araştırmaların temelinin oluşturulacağı ve bundan sonra Kadın 
Kurtuluş İdeolojisi’nin evrenselleşme aşamasında dünyaya 
yayılacağı bir kaynak rolündedir. 3. Kadın Kongresi’nde alınan 
karar sonucunda Özgür Kadın Akademisi’nin oluşturulması ve 
bununla beraber alt kurumlaşmaların gerçekleştirilmesi oldu. İki 
devre geçirildi. İlk devrede akademi anlamında oluşumun ilk 
olması açısından, belli çelişkileri de barındırıyordu. Önderliğin 
yakalanması sonrasında kadının içine girdiği süreç ve bunun 
kadın üzerinde yarattığı psikoloji, erkek egemenliğinin yaklaşımı 
üstten altta kadar bir etkileme düzeyini içinde barındırıyordu. 
Parti Önderliği’nin belirttiği gibi hazırlık sınıfı öğrencileri olma 
gerçekliği de var.  
İlk devrede yaşanan temel yanılgılardan birisi, PJA’ya geliş ve 

akademiye dışarıda önemli bir bakış açısı var, ama bizim kendi 
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içimizde kurduğumuz bir dünya var ve gerçeklikle karşılaşıldığı 
zaman bir çarpılma da yaşanabiliyor. Yapıda bir emeksizliğin 
olduğu görülebiliyordu. Nasıl? Kadın özgülünde, yeniden 
yaratılma gerçekliği ve ileriye dönük projeler var. Bunun 
karşısında yapıda hazır bekleme var. PJA’ya ilk gelen 
arkadaşlarla yaptığımız tartışmalarda şu geçiyordu; “biz böyle 
beklemiyorduk, kadın ortamı böyle olmamalı...” Bu akademiyi 
oluşturan bizdik ama eksiklikleri hep dışarıda arama ve bilimsel 
bir yaklaşımı oluşturamama oldu. Tarih içinde de bir çok 
akademiler oluşturulmuş, ama daha çok erkek denetiminde olmuş. 
Kadın Kurtuluş İdeolojisi’nin yaygınlaştırılması anlamında, ilk 
gerçekleştirilen PJA’nın oluşturduğu Özgür Kadın Akademisi’dir.  

Yaşam yeniden yaratılmak isteniyorsa, ilk başta o ideolojiye 
eleştirel bakma gerçekliğini yakalamak gerekiyor. Birinci devrede 
yapı olarak yoğun bir potansiyel vardı. Ama yapının içinde 
olduğu psikoloji, beklentili ruh haliydi. O dönemde platformlar da 
yaşanmıştı; platformlar ne getirip ne götürecek gibi beklentili bir 
duruş vardı. Yoğunlaşmaları kollektifleştirme, ürüne çevirme, 
paylaşımda yetersizlikler yaşandı. Ama ikinci devrede belli bir 
toparlanma yaşandı. Hem platformların olması, hem de yönetimin 
plan-programını önüne koyması, belli bir gelişimi beraberinde 
getirdi. Özgür Kadın Akademisi’nin oluşturulma nedenlerini 
düşünüyorum. Eğitim komisyonları oluşturuldu. Merkezde 
bulunan arkadaşların merkezi bir çalışmayı örgütlü hale getirmesi 
anlamında, yoğunlaşma ve oluşturulacak program çerçevesinde 
hem iç, hem de dış sahalarda örgütlülük seviyesini oluşturmaları 
önemli.  
İkinci devrede kurumlaşmalar oldu; halk hareketi, araştırma-

inceleme, komuta vb... Temel hedef, kurumlaşmaların 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. Görülmesi gereken neydi? 
Biz örneğin araştırma-incelemedeydik, kadının bugüne kadar 
yazılan tarihi, gerçekte erkek egemenlik tarafından yazılmıştır. 
Partinin tarih yazma durumu var ama kadın açısından kaybediş 
nedenleri, bugün mücadele ediş tarzı, vb. bilimsel ölçülerde 
vurgulanmak zorunda. Parti Önderliği devamlı Neolitik çağ diyor. 
Bu sadece teorik tarzda algılanmamalı. Gerçekten bugün 
psikolojimize, mücadelemize damgasını vuran şeyler var. Hem 
kendimizden kaynaklı yanlar var, hem de üzerimizde geliştirilen 
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bir sistem var. Eğer kadın açısından o sistemi yıkmak istiyorsak, 
bizim sistemi bilimsel ölçülerde eleştirmemiz gerekiyor. 
Eleştirebilmek için de alt zeminlerin oluşturulması gerekir. Bu 
açıdan kurumlaşma önemli. Yönetim şahsında belli bir 
toparlanma, yoğunlaşma olsa da yönetimin kendi içinde kollektif 
bir tarzı oluşturabildiğini düşünmüyorum. Beş arkadaş vardı, 
eğitimden, kurumlardan sorumlu arkadaşlar vardı. Akademi 
açısından yeni bir çalışmaydı, yönetim açısından da, yapı 
açısından da ilkti. Tecrübesizlikler de vardı. Bu tecrübesizliklerin 
yarattığı plansızlıklar etkili oldu. Kurumlardan sorumlu iki 
arkadaş vardı. Bir arkadaşın yoğunluklu olarak tartışma 
yürütmesi, planlar geliştirmesi, diğer arkadaşın fazla yoğunlaşma 
düzeyini yakalamaması oldu. Bundan sonra oluşturulacak 
kurumlarda merkezi arkadaşların da yer alması, araştırma-
inceleme noktasında ideolojik bir çerçevenin oturtulabilmesi için 
önemlidir. Biz kendimiz araştırıyorduk ama ilk kez ele 
aldığımızdan, belki teorik birikim vardı ama ideolojik anlamda 
hakimiyet ne kadardı, böyle bir kaygı oldu. Bu nedenle merkezi 
arkadaşların da yer alması önemlidir.  
İleriye yönelik burası bir temeldir ve burada oluşturulacak 

yaşam proto-tipi hem ülkeye, hem diğer sahalara ulaşmada bir 
zemindir. Halk hareketleri gurubu ile tam bir ilgilenme olmadı, 
genel eğitimlere katıldılar. Bundan sonra arkadaşların önüne net 
projeler konmalı. Sadece broşür çıkarma ya da bireysel 
yoğunlaşma değil. Bu arkadaşlar bir sistem içine gidecekler ve bu 
sistem içinde kadını nasıl temsil edecek, bunlar önemli. Komuta 
yapısına ilişkin oluşturulan kurumlaşmaya oradaki arkadaşların 
yanılgılı yaklaştıklarını söyleyebilirim. Yönetim önlerine bir 
program koymamış olabilir, ama arkadaşlar da kendilerine 
sunulan imkanı değerlendiremedi. Her sahada yeni süreci 
başlatacak bir komuta arayışı var ama arkadaşlar 
yoğunlaşmadılar. Kendini bırakma, kendi psikolojisini dayatma 
oldu. Yönetimdeki arkadaşlar da önümüzdeki süreçte böyle bir 
çalışma tekrar olacaksa, somut bir çalışma önlerine koymalılar. 
Uzmanlaşma denildi, arkadaşların bireysel anlamda dahi olsa 
kendilerinde bir uzmanlaşma gerçekliğini yaratmaları gerekiyor. 
Üstten beklememek gerekiyor.  
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-3. KONGRE’DEN bu yana kurumlaşmalar ve eğitim için 
hazırlık yapıldı, belli bir emek de verildi. Yaşanan 1. ve 2. hamle 
koşulları bunu engelledi. Daha sonra bu alana geçtik. Eğitim için 
300 arkadaş toplanmıştı. Hazırlıklar çok yönlü yapılmıştı. Bu alana 
yarısı ancak gelebildi. Bu yönlü sürecin etkisi oldu, gerginlik 
yaşandı. 1. Devreye yönelik eğitim ve kadro politikasını arkadaşlar 
belirtti. Yönetimde 3. Kongre çizgisini yapıya nasıl kabul 
ettireceğiz, kaygısı vardı. ağırlıklı eğitim Kongre belgeleri üzerine 
görüldü. O zaman değerlendirme zayıftı. Yapıyı kendi haline 
bırakırsan, elbette ki kendini yorma gelişmez. İki ay eğitim 
görüldü. Giden arkadaşlarda, karargahı tamamı ile anti-
propaganda, teşhir etme yaşandı. Bunlar görülmelidir. Kadroyu 
kendi haline bırakma oldu. Sadece isteneni verme politikası esas 
alındı. Bu elbette fazla sonuç vermez. Kişilik nasıl ele alınacak, 
nasıl yaklaşılacak, bunların üzerinde derinliğine durulmalıdır. Bu 
konuda zayıflık yaşandı. Yumuşak yaklaşım, disiplini de bozdu. 
Disiplin oturtulamadı. Meclis toplantısından bu yana atılan adım ve 
politikalarda arkadaşların bir plan, programı oldu. Bu biçimde 
çalışmaya yöneldiler. Bunun sonucu da görülebiliyor. Ancak bu 
yeterli değildir. Kurumlara alınan kişiliklerde tam bir netlik 
yakalanamadı. Bunda zayıflık var. Yedek komuta kurumu vardı. 
Ben de yer aldım. İnsanın alacağı sonuçlar vardı. Bu ilk adımdı. 
Tabii ki komutanlığa öncülük yapmak, komutanlık ölçülerinin 
ortaya çıkarılması tam yaratılamadı. İsmi konuldu. Ama tam cevap 
verme olmadı. Bir arkadaş özgün sorun varsa, netsizlik yaşanıyorsa 
bunlar yoğunlaşma biçiminde oluşturulabilir, dedi. Yedek komuta 
ise seçilen arkadaşlardan oluşmalıdır. Eğitim verebilecek, bilinçli 
arkadaşlar olmalıdır, bu önemlidir. Parti Önderliği bilimsel bir 
akademi olması gerektiğini söyledi, bu önemlidir. Geçen devrede 
gördüğümüz dersleri önemli görüyorum. Yeni devre için de 
geçerlidir. Eğitim verenler hakim olmalı.  

Koordine ve kademe kademe oluşturulan yönetim 
olumludur. Elbette birbirini işletmede zayıflık yaşandı. Belki 
meclisten 2-3 arkadaş eğitim üzerinde duruyordu. Bu arkadaşların 
bazıları görülüyordu, bazıları görülmüyordu. Kurul ve diğer 
örgütleme biçimiyle aynı sistemin yürütülmesine katılıyorum. Ama 
bu arkadaşlar her yerde boşlukları doldurabilmeli. Aynı zamanda 
dışarıya da etkisi olmalıdır. Her alanda yer alan bayan gücüne, 
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hatta sadece kadın içinde de değil, tüm parti gücü içinde 
sorunlarına çözüm olma, perspektif sunma olmalıdır. Akademik 
eğitim veren arkadaşlar dışarıya gidip eğitimi taşırdılar. Bu olumlu 
etkiledi. Bu yönlü, PJA biraz tanındı. Bu son devrede yakalanan 
gelişmeleri olumlu değerlendiriyorum. Tabii zayıflıklar üzerinde de 
durulmalı.  

-BUNDAN önceki oturumlarda tüm mücadele sahaları 
değerlendirildi. Onlar değerlendirilirken bir gerçeklik ortaya çıktı. 
Şimdi bu gerçeklikten hareketle, akademinin ciddiyetini, 
kapsamını daha net görüyorum. Çünkü ağırlıkta kadro ve örgütsel 
sorunlarımız kendisini gösterdi. Şimdi onun şekillenmesi, 
ideolojik kişilik kazanması akademide gelişmesi gereken  bir 
durum. Bu bağlamda ele alıp değerlendirildiğinde, akademi yeni 
iki devre pratiğine girdi. İlk devreye ilişkin arkadaşlar belirtti, 
bunun pratik sorunları vardı. Yer değişikliği oldu. Sürecin 
çelişkisi, kadın yapısının netleşmemesi ve hepsini bir araya 
getirip değerlendirdiğimizde, tam bir akademik çalışma olduğunu 
söylemek objektif bir değerlendirme olmaz. İlkti ve bunun 
tecrübesizliği vardı.  
İkinci devre de biraz daha kapsamlılaştı. Hem kurumlaşmalar, 

hem de eğitim bir düzeye kavuştu, ki bunlar yeterli değil. 
Akademinin görevi, sorumluluğu ve içeriği oldukça zengin ve 
kapsamlı. Bu bağlamda ele alıp değerlendirdiğimizde, yeterli 
değildi. Özellikle Önderliğin atfettiği misyona baktığımızda, 
geriliklerimizin halen varolduğunu görebiliyoruz. Dışarıdan 
akademiye yaklaşım, geçmişte PJKK ve PJA karargahına nasıl 
olduysa, akademiye yönelik de böylesi yanılgılı bir yaklaşım var. 
Örneğin; rahat bir ortamdır, geliriz, istirahat ederiz. Bu tür 
yaklaşımlar eğitim devrelerinde kendini gösterdi. Akademi aynı 
zamanda savaş sahasında yer aldı. Askeri yaşama ilgi duymama, 
silahından, giyim kuşamına kadar çok üst boyutta yaşandı. Ama 
bunun pratik yansımaları oldu. Akademiye böyle yanılgılı bir 
yaklaşım söz konusu. Oysa ki akademi bilim üreten, ideolojik 
derinlik sağlanan bir alan olması itibarıyla, tüm sahalarımızın da  
buradan müdahale ile beslenmesi gerekirken, bunun ağırlığını 
hissetmediğimiz için tam aktif katılma yaşanmadı. Bu, ilk 
oluşunun vermiş olduğu acemilik de olabilir.  Ama bunlar 
gerekçe olamaz. İlk devrede kadro bileşimi nitelikliydi ve bir 
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eğitim programı da oluşturulmuştu. Hem dönemi kapsayan, hem 
kadro yapısına cevap verecek bir düzeydeydi. Fakat arkadaşlar 
belirtti; kurul, yönetim, takım ve manga komutanlarının 
birbirlerini tamamlama, birbirlerine güç verme eksiklik yaşandı. 
Bu ister istemez etkiliyordu. Teknik boyut da denilebilir ama bir 
eğitim devresini engelliyordu. Bunun yanında kurumsallaşmalar 
vardı. Ben başında vurguladım. Belki ilk olduğundan dolayı çok 
tecrübeli değiliz. Bir yoğunlaşma ele alındığında uzun vadeli ele 
alınmalı. Bir uzmanlaşmadan bahsediyoruz. Bunun yanında 
ortaya çıkmayan kadın tarihçesini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. 
Kadının psikolojisidir, tarihçesidir, fizyolojisidir bir bütünen 
yeninden ele alma, yazma, kadın bakış açısıyla ortaya çıkarma 
diyoruz. Bu anlamda hedefimiz oldukça kapsamlı. Buna karşılık 
verilen zaman ve seçim oldukça yetersiz. Bu anlamda oluşturulan 
basın, araştırma-inceleme, halk hareketi ve komuta grubu vardı. 
Başta planlama net olmadığından dolayı haftalık, on beş günlük 
ya da ayda bir planlama değişikliği oluyordu. Bu ister istemez 
yoğunlaşmayı engelliyordu. Biz araştırma grubundaydık. Yani ilk 
kez broşür ya da kitap çıkacak, süre net somut konulmadığından 
dolayı bir broşür denildi, bir kitap denildi, bir düzenleme denildi. 
Devre bitiminde de bitirilmesi gerekiyor. Bu teknik olabilir ama 
etkiliyor. Bu anlamda istenilen düzeyde bir verim ortaya çıkmadı. 
Bir broşür çalışması büyük bir zaman, çalışma, araştırma istiyor. 
Belki bir yazım ortaya çıktı, bir ürün verdi ama istenilen düzeyde 
olmadı. Ben bunu hem zamana, hem de seçime bağlıyorum. 
Seçim objektif olabilmeli. Yine bu seçim yapılırken sadece 
Türkçe bilen değil, Arapça, Farsça gibi değişik diller bilen 
arkadaşları da almak gerekiyor. Bu diğer kurumlar açısından da 
böyledir. Basın için de öyledir. Belki ilk basın birimi 
oluşturulduğunda  kapsamı çok iyi bilinmiyordu. Ama giderek 
kapsamının geniş olduğu ortaya çıktı. Ülkede, Avrupa’da, 
Ortadoğu’da dergimiz var. Bunların hepsi göz önünde 
bulundurulduğunda, basının hedefi daha da büyüyor. Ancak tam 
anlamıyla  bir birim ortaya çıkmadı ve bu yoğunlaşmayı etkiledi. 
diğer anlamda ortaya çıkması gereken ürünü etkiledi. Orası bir 
yoğunlaşma ve üretim sahasıydı. Nitelik ve nicelik olarak 
bileşimine dikkat edilmesi gerekir. Bu bütün yoğunlaşma grupları 
için böyledir. Yoğunlaşma grubu demek objektif değil, çünkü 
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hem bileşim olarak tam değildi, hem de arkadaşlar devre 
eğitimine katılıyordu. Ben bunları ileriki süreç açısından ortaya 
çıkan bir tecrübe, sonuç var, o açıdan vurguluyorum.  

Eğitim devresini nitelikli seçmek gerekiyor. Bir ayrıştırma 
değil, ama ileriki süreçte birinci ve ikinci devre diye bir 
ayrıştırma olabilir. Yoğunlaşma mangalarını da nitelikli seçmek 
gerekiyor. Çok konu değil, temel iki konu olur. Sayının çok ve 
zamanın uzun olması göz önünde bulundurulmalı. Ürün ortaya 
çıkarılmak isteniyorsa, bunlar önemli konular. Sıradan yazı 
yazmıyorsun ya da sıradan bir şey ortaya çıkarmıyorsun. Bir 
kültür açısından da öyledir. Tüm çalışma sahalarına müdahale 
etmek istiyorsak bu sahada hem sayı olarak, hem de nitelik 
olarak, yalnız bir folklor bilen değil, folklorun teorisini, bilimini 
ideolojik olarak bilen bir bileşim gerekli. Şu andaki bileşimi göz 
önünde bulundurduğumda, niteliğin zayıf olduğunu 
belirtmeliyim. Halk hareketi açısından da öyledir. Tek bir 
Türkiye’yi esas almamak gerekir. Ortadoğu’yu ve siyasal 
çalışmalarımızın bulunduğu tüm sahaları esas alarak, bileşimi 
öyle bir araya getirmek gerekiyor. Önlerine somut hedef 
koyabilmemiz lazım. Siyasi sahalarımızı değerlendirdik ve ortaya 
çıkan çok somut eksiklikler var. Bunların hepsinin halk 
hareketinin önüne somut hedef olarak konulması gerekir. 
Örgütsel duruma ilişkin belirtildi, bu devrenin kurulunun ayrı 
olması, yoğunlaşma gruplarının yönetiminin ayrı olması, ama 
üstten koordinede kendini bulması, koordine ve bunların 
yönetimlerinin ağırlığının olması gerekir. Şu ana kadar hem 
kadroda, hem de içinde yer alan arkadaşların yaklaşımlarında 
ortaya çıkan bir düzey var. Hem eksiklik hem olumluluk 
anlamında. Bunlar ileriki devreler açısından olumludur. Sonuçta 
bunlar esas alınırsa sonuçları çıkartılır diye düşünüyorum.  

-DEĞERLENDİRMEMİ kendi özeleştirim temelinde yapmak 
istiyorum. Çünkü Akademi oluştuğundan beri buradayım. 
Arkadaşlar değerlendirdiler. Akademiden önce Kongre sürecini 
iyi değerlendirmek gerekiyor. 3. Kongre süreci ciddi bir 
kadrolaşma süreciydi. Kongrede akademi kararı alındı. Fakat 
daha kongre bitmeden, hamle süreci başladı. Bu süreçte 
hazırlıksızdık ve tüm arkadaşlar merkez toplantısındaydı. 
Akademi çalışmalarının oluşturulması için o süreç engel teşkil 
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etti. Hamle süreciydi ve PJA’da ki arkadaşların bir çoğu cephelere 
gitmişti. Akademinin kurulması gecikti, ama daha sonra kış 
üslenmesi için hazırlıklar yapıldı. Bu sahaya geçişte yaşananlar 
toplantılarda değerlendirildi. Yapının ruh hali, psikolojisi ve 
adaptasyonu noktasında belli bir zorlanma yaşandı. Sorunları 
arkadaşlar 1. ve 2. devre olarak değerlendirdiler. Önemliydi. 
Birinci devrenin bileşiminin çok nitelikli olması vardı. Eğitim 
taslağının özellikle 3. Kongre kararlarına ve belgelerine 
dayanması önemliydi. Ancak bileşimden ve yönetimden kaynaklı 
olarak devrenin niteliği açığa çıkmadı. Sürecin de etkileri vardı. 
Platformlar eğitimi tamamladı. Birinci devrede Kürtçe ve Türkçe 
kampları ayrıydı. Bu o süreç açısından gerekliydi. Ama bence o 
tarz yeterli değildi. Kampın sorunlarına yönelik olarak ...... 
arkadaş birkaç toplantı yaptı. İki kamp arasındaki anlayışlar, tali 
noktalar birinci devrede çok fazla yapının gündemine oturdu. 
Yapı, yönetimi de tali noktalarda kendisine kilitledi. Tali noktalar, 
3. Kongre çizgisinde net olmayanların muğlak yaklaşımları ve 
duruşlarının bir etkisiydi ve bu durum platformlarda kendisini 
daha net gösterdi. Benim şahsımda da somutta bazı şeyler oldu. O 
noktada 3. Kongre çizgisi karşısındaki duruş anlamında aslında 
her birimizin özellikle bu duruş anlamında önemli bir özeleştiride 
bulunması gerekiyor. Sadece burada konuşmak değil, fakat 
vicdani olarak o yaklaşımda olmak önemli bir nokta.  

İkinci devrede Türkçe-Kürtçe kamplarının ayrışmasıyla 
yaşamda çıkan anlayışlar kırıldı. O ayrışmanın kaldırılması, ikinci 
devre akademinin oturtulması için temel adım oldu. Kurumlaşma 
çalışmaları oturtuldu. Eğitim çalışmalarına yaklaşım ve diğer 
noktalarda gelinen düzey temel oldu. Hem yapı, hem de yönetim 
düzeyinde yetersizlikler oldu. Bu konular değerlendirildi.  

Ben daha çok PJA dışındaki yapının, PJA’ya yaklaşımını 
değerlendirmek istiyorum. Değerlendirmelerde eksik bulduğum 
nokta; kadronun çok fazla değerlendirilmemesi. O anlamda bunun 
değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Her şeyden önce 
eğitimde devreler arasındaki nitelik farkının ortadan kalkması 
gerekir. Mesela 1. devre daha güçlüydü,  diğer devre daha zayıftı, 
bu farkı görmek gerekiyor. Her iki devrede de toplantılarda ve 
eğitimlerde gündem olan temel konu, eğitimin yaşamsallaştırılması 
noktasında yaşanan yetersizlik çok fazla tartışıldı. Hiç 
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yaşamasallaşmadı değil, ama yetersizlik yaşandı. Fakat özgür kadın 
akademisine ve onun örencilerine atfedilen misyon itibari ile, 
eğitimlerin yaşamsallaştırılmasında yetersiz kalındı. Diğer bir 
nokta ise; 1. devreden sonra yapılan düzenlemede PJA’nın bir 
yaklaşımı olarak kadrolarını yaygınlaştırması önemli bir noktaydı. 
Yani her kuruma kadrosunu göndermeliydi. Bu akademinin bir 
taktiğiydi de.  

Hem akademi  devreleri ve hem de 3. Kongre sonrası 
kadronun durumu neydi, yaklaşımı neydi? Aslında önceki gündem 
maddelerinde özellikle kongre karşısındaki duruş genel parti 
boyutuyla değerlendirildi. Eleştiri konusu oldu, fakat PJA’ya 
yaklaşım konusunda, PJA’nın bir rahatlama, deyim yerindeyse tatil 
yeri olarak görme kısmen yaşanıyor. O da şundan kaynaklı; 
akademi nedir, ne değildir, nasıl olması gerekir? Bu noktalardaki 
netsizliklerin yaşanmasındandı. Bu nokta, toplantıda Önderliğin 
görüşme notları ile birlikte tartışıldı ve bunun sonucu eleştirisel ve 
özeleştirisel yaklaşımlar ortaya çıktı. Akademinin öneminin 
yeterince kavranılmamasından kaynaklı olarak ortaya çıkan bazı 
durumlar var. PJA’ya gelmeyi isteyenlerin çok olduğu biliniyor. 
Hatta erkek yapısında da bunun konuşulduğu belirtiliyor. Bu 
durum PJA’nın bir kurumu olarak akademinin düzeyini gösteriyor. 
Ama aynı zamanda bu kadar çok isteğin olmasında şunu da 
sorgulamak gerekiyor; bir bütün yapıya mal etmek doğru değil, 
ama PJA’yı dışa açılım yeri olarak görme var. Bu yaklaşım bir kere 
o bireyin kişisel sorunlarında açığa çıkan bir yaklaşım olmakla 
birlikte, PJA’nın hangi yaklaşımı buna zemin oluyor? Belki kişiden 
kaynaklı  bir yaklaşım denilebilir ama bunun kırılması PJA’ya 
kalıyor. Birileri kendisine haksızlık yapıldığını düşünüyor. Bazıları 
eğitimde fazla kalınca vicdani olarak bunu kendisine hak 
görmemeyi yaşıyor.  Bazılarının hakkını mı yedik duygusu 
gelişebiliyor. Birey olarak yaşadığım sorunlardan dolayı, PJA 
eğitiminde uzun bir süre kalmam uygun görüldü. Yapı içinde 
“falanca kişi çok fazla PJA’da kalıyor, niye biz kadro değil miyiz, 
bizi beğenmiyorlar mı, küçümsüyorlar mı” yaklaşımları 
gelişebiliyor. Aslında PJA’nın kadro seçiminde adaletsiz bir 
yaklaşım sergilediğini sanmıyorum ama kendisi için böyle düşünen 
bazı arkadaşlar var. Bunlarla tartışılıp netleştirilmesi gerektiğini 



PJA III .KONFERANS TARTIŞMALARI 
 

 
 

501 
 

söylüyorum. Yine kadro seçiminde her alandan seçilmesi ve her 
alana kadro gönderilmesi gerekmektedir.  

Bayan yapısı içinde alternatif merkezlerimiz var. Bu 
noktaya değinmek gerekiyor. Merkezi, yönetimi beğenmeme 
yaklaşımlarının adı merkeze alternatif olmadır. Bir arkadaş 
meclisteki bir arkadaşa şunu sorabiliyor; “heval siz bu tartışmayı 
niye yapıyorsunuz, ne gereği var.” Bence bu hem yönetime hem de 
akademi çalışmasına karşı bir ciddiyetsizliktir. Aslında yapı ve 
yönetimin birbirine karşı yaklaşımı biraz bundan kaynaklanıyor. 
Geçmişten kalan bu tekrarların giderilmesi gerekiyor. Bunun 
gederilmesi meclisteki arkadaşların ilişkilenme biçimine bağlıdır. 
Bazılarına hitap edilip bazılarına edilmiyorsa, bu yaklaşım ortaya 
çıkar. Eğitime yaklaşımda geri bir eğitim taslağı var. Eğitimi 
sadece ders programı olarak algılama var. Kadro olarak 
bilinçlenme, kendini geliştirme, edebiyat, sanat kültür vb. bir çok 
noktada kendini eğitmeyi yönetimden bekledik. Yönetim bize 
versin, bu beklentili bir yaklaşımdır. Herbirimizin kendi 
eğitimimizi kendimizin yapması gerekiyor. Örneğin, eğitim dışında 
kitap okuma sistemimiz nasıldır, o kadar oburca kitap okuyoruz ki, 
ne yi ne için okuduğumuzu bilmiyoruz. Kitap okurken bir 
hedefsizliği yaşıyoruz. Hangi amaç ve hangi eksikliği gidermek 
için okuduğumuzu fazla bilmiyoruz. O nedenle eğitim programı 
oluşturulurken kitap okuma sistemini de yapıda oturtmak 
gerekiyor. Bazı arkadaşlar kendi ihtiyaçlarını tam tespit 
edemiyorlar. Örneğin, örgüt duruşunda yetersizliği var, ama 
gidiyor tarihi bir kitap okuyor. Yine birinin kadın gerçekliğinden 
uzaklığı var, gidip alakasız bir kitap okuyabiliyor. Sınav sistemine 
ilişkin de, bireyi teşvik etme açısından önemli buluyorum. Bu 
bireyin eksikliklerini ve yeteneklerini tespit etme açısından da 
önemlidir. Ayrıca bazı inceleme ve araştırma çalışmaları için 
kitaplar getirilmelidir. Önderliğin belirttiği kitaplar da 
getirilmelidir. Önderliğin okuduğu ve bizim de okumamızı istediği 
kitapları bazen yanlış da yorumlayabiliyoruz. Buna da dikkat 
etmeliyiz. Yine birisi bir kitap okudu mu o moda haline geliyor. 
Kitaptaki kadın ya da erkek tipi moda olabiliyor. Böyle sürüklenme 
yaklaşımı gelişiyor. Bu yaklaşım eğitim sistemini tamamlamadığı 
gibi dağıtıyor. Birey olarak uzun bir süredir PJA’dayım. Toplumsal 
sözleşmeye ilişkin bazı eleştiriler geldi. Ona katılıyorum. Bu 
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çalışmaya girerken hedef başta farklıydı. Konferans çalışması 
açısından biraz aceleye geldi. Devre sonunda çıkarılan bütün 
broşürler yetersiz de olsa önemlidir. Ama bundan sonraki 
devrelerde geliştirilebilir. İlk olduğu için zaten mükemmel olamaz. 
O nedenle yetersizlikleri vardır. Broşürümüze ilişkin dil konusunda 
her kesime hitap edecek bir dil olmaması ve konuların geniş olarak 
ele alınmaması noktalarında dolaylı da olsa eleştiriler geldi. O 
bizler açısından bir özeleştiri noktasıdır. Kurumlaşma 
çalışmalarında yedek komuta grubu hedefine ulaşmadı. Çünkü ne 
üzerine yoğunlaşacaklarını bilmiyorlardı. Tecrübemizin olduğu bir 
husus olmasına rağmen ısrarla hep bir hedefsizlik yaşandı. 
Kendileri de, “ne yapacağımızı bize söylemediler. Biz de 
bilmiyoruz” biçiminde yaklaştılar. Gelen kitapları bireysel olarak 
okumaya ağırlık verdiler. Ama bu da rasgele olduğu için fazla 
sonuç alıcı olmadı. Dönem dönem genel eğitime de katılıyorlardı. 
Yine manganın bileşimi de fazla yeterlilik arz etmiyordu.  

-AKADEMİNİN bir öğrencisi olarak görüşlerimi dile 
getireceğim. Akademinin adını başta iyi anlamalıyız ki doğru 
yaklaşabilelim. Akademi, kadın ideolojisini anlama, derinleştirme 
ve kadroyu yaratmada önemli bir kurumdur. Talimat ve perspektif 
çıkarma merkezidir. Bugüne kadar da sergilenen yaklaşımın 
sebebi, kendi içinde sistem yaratamamasıdır. Kadroda eğitime 
yaklaşım doğru sergilenmemiş, burayı rahatlama, kendini 
yürütme yeri olarak görme durumu yaşanmıştır. İnsan burada 
yaşayınca önceden varolan anlayışın kırılmasını görebiliyor. 
Akademinin anlamı büyük, fakat küçük eksiklikler soğumaya 
neden olabiliyor. Biz yeni kurulmasını göz önüne getirerek 
yaklaşmalıyız. Başta dört dörtlük bir çalışma çıkmaz. Çünkü 
yenidir, eksiklik çıkması normaldir. Fakat eksiklikler üzerinde 
durmak önemlidir. 3. Kadın Kongresi’nden sonra çizgiyi 
netleştirmede tüm yönleri ile oturtulduğu söylenemez.  

1. devrede hedef çizginin kavratılmasıydı. Bunun çoğunluğu 
sağlandı. Kişiliklerde yaşanan eğilim gözler önündeydi. Çizgiyi 
netleştirmede muğlaklık vardı. Fakat bu devrede bu kişilerin 
tümden netleştirildiğini, sorunlarının kökten çözüldüğünü 
söyleyemeyiz. Bu yönlü hala zayıflıklar var. Devre sonunda 
yapılan düzenlemede bu ortaya çıkmıştır. Bu yönlü çaba vardı. 
Döneme göre kadro yaratma, akademi sistemini oturtmada çaba 
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vardı. Fakat kendi haline kalan ve netleşmeyen kişiliğin sorunları 
kökten çözülmedi. Liberal bir tarz vardı. Çatışmalı bir ortam 
yetersizdi. Yönetimin yaklaşımında da bu vardı. 2. devre ise; 
temel model bu devrede oluşturuldu, istenen sistem bir çok 
yönden yaratıldı. Yönetimin bürokrat olduğu söylendi, buna 
katılmıyorum. Çünkü hem kurul, hem yönetim sayı olarak 
fazlaydı. Merkez yapıyla tek tek ilgilensin, dendi. Ama merkez 
sadece akademi ile sınırlı değildir. Hem akademideki yapıyı 
eğitme, hem de PJA’ya bağlı dış çalışmaları yürütme görevleri 
var. Belki grup grup ilgilenme tam yapılmasa da, imkanlar 
dahilinde yapıldı. Eğitim  ve toplantılara yönetim yoğun 
katılmıştır. Kurulun 2. devrede bileşimi güçlüydü. Pasif kalma, 
tam katılmama, küçük şeyler eleştiri konusudur. Çünkü kurulun 
düzeyi dar bir çerçevede kalmaya denk değildi. Üst yönetimden 
daha fazla onlar rollerini oynayabilirlerdi. Arkadaşlarla ilgilenme, 
yapıya katılmada dar ve kendi içinde kalma yaşandı. Sorunlara 
köklü çözümler konulmadı. Küçük sorunlar gündeme girdi. Fakat 
sadece sorunun çözümü tartışıldı, bu düzey aşılmadı. 
Değerlendirdik aktardık, değerlendirir veya değerlendirmez o 
kadar. Radikal bir duruş vardı. Hem yönetim, hem kurul, hem 
yapı içinde önceki devreye göre somut tavırlara da gidildi. 
Kurulan dengenin sarsılması ve kırılması oldu. Fakat bunun 
ötesine geçmedi. Çıkan eksikliklerin cezalandırılması epey oldu. 
Fakat bazı arkadaşlar eğitimden ise cezalandırılmayı tercih 
ediyorlardı. Bazı arkadaşlar 5-6 defa üst üste cezalandırılmışlar 
ama bir rahatsızlığı yok. Bence köklü bir çözüm konulmalıydı.  

Eğitim programı zengindi. Kadının tarihini tanıması açısından 
önemliydi. Çünkü tarihini bilmeyen, kendini ifade edemez, adım 
atamaz. Eğitim tarzında, zaman ayarlamasında ilk dersler geniş 
verildi. Ama sonda kalan dersler sıkıştırıldı. Sonuca ulaşması için 
fırsat verilmedi. Dil konusunda sorun çıktı. Bundan sonra dilde 
netlik olmalı. Herkesin anlayabilmesi için üzerinde durulmalı. 
Akademide yakalanan düzeyin dışarı yansıtılması yetersiz oluyor. 
Tüm parti yapısına yansıtılmalı. Panellere katılım devam 
ettirilmeli. Eğitimin dışarı yansıtılması için, eğitimle beraber her 
ders sonunda ayarlanan kadroların eğitimi genel yapıya 
taşırmasını öneriyorum. Kurumlara takviye yapılması gerekiyor. 
Kurumlar içinde basın çalışmalarını her alana ulaştırıyor. 
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Rusya’daki dergi için de bir ekip kurulmalı, takviye yapılmalı. 
Sancılı bir süreçten sonra PJA’ya geldim. Çatışmalı bir eğitim 
devresi geçirdim. Sonuç alıcıydı. Bu konferansta Önderlik ve 
Zilan çizgisi ve konferansa özeleştirimi veriyorum.  

-GENEL olarak dile getirildi. Akademi çalışmalarının 
öneminin PJA ve genel güç tarafından anlaşılması açısından, 
eğitim ve kadro politikasına bakmak gerekiyor. Biraz daha birbiri 
ile iç içe olan bir  çalışma. Bir de hepimiz şunu çok net biliyoruz; 
geçmişte  Önderlik bize hazır kadro gönderiyordu. Bu genel parti 
açısından da öyleydi. Bu açıdan sürekli olarak Önderliğe dayanma 
gerçekleştiği için, biz çok fazla PJA ve kadın hareketi olarak bir 
kadro yetiştirme, onu oluşturma konusunda çok yoğunlaşıp, emek 
harcadığımızı söyleyemeyiz. Geçmiş süreç açısından, ancak 
Önderliğin esaretinden sonra akademinin kapatılmasıyla birlikte, 
genel partide olduğu gibi kadın partisinde de kadroya çok yoğun 
ihtiyaç vardı. Özellikle stratejik değişim kararı ile birlikte siyasal, 
diplomatik ve kitle çalışmaları için, yine basın çalışmalarının ön 
plana çıkmasıyla kadroya ihtiyaç vardı. Geleceğe dönük kadroyu 
hazırlayıp, bunu netleştirerek pratiğe geçirmeyişimizden kaynaklı 
bunun acısını derinden hissettik. Akademinin oluşumu aslında bu 
ihtiyacın kendisini çok daha fazla hişettirmesinden kaynaklı. Bu 
anlamda akademinin süreç açısından, özellikle stratejik değişimle 
beraber ve yine kadın hareketi açısından önemi çok daha belirgin.  

Bence akademiyi ele alırken geçmiş devre veya süreçle 
kıyaslama temelinde değil, akademinin üslendiği rol ve misyon 
temelinde değerlendirmek gerekiyor. Eğer bir önceki devreye göre 
bu devreyi ele alacaksak akademi mükemmeldir, diyeceğiz ki ilk 
süreçlerde devre ve yönetim açısından da biz bu yanılgıyı yaşadık. 
Böylesine yetinmeci mantık ortaya çıktı. Bu tabii ki eğitime 
yaklaşıma, karargah, akademi oluşturulmasına ve örgütlenişine 
kadar kendisini yansıttı. Getirdiğimiz eleştiriler ve 
değerlendirmeler artık bu kapsamdan çıkarılmalı. Akademinin 
misyonuna denk ne yapıldı, ne yapılmadı, bunun yönetim tarzı, 
kadro bileşimi, eğitim tarzı, kurumlaşma çalışmaları bence bu 
eksende ele alınmak durumunda.  

Örgütsel duruşta eğitim ve kadro durumu değerlendirildi. 
Stratejik değişimle birlikte bir bütün hareket olarak eğitime çok 
ihtiyaç duyduğumuz bir gerçek. Özellikle kadro açsından bu 
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ihtiyaç çok daha fazla ön plana çıktı. Çünkü geçmiş süreçte daha 
çok savaşa kilitlenmiş bir yapılanmamız vardı. Savaşla kendimizi 
ifade ediyorduk. Çok fazla siyasi, kültürel, kurumsal çalışmalara 
önem vermiyorduk ve önemsemiyorduk. İhtiyaç duyulmadığı için 
de bazı bireylere ve kesimlere ait çalışmalar olarak ele alıyorduk. 
Fakat stratejik değişimle beraber, savaşın bir yönü ile durması 
bizde yeniden kendini ele alma, yeniden sürece kanalize olma veya 
sürece katılım noktasında kendini yeniden yapılandırmayı gerekli 
kıldı. Bu bir anlamda zorunlu olarak dayatıldı. Bu son iki yılda 
kadro açısından bunun sancısı yaşanıyor. Eğitim taleplerinin çok 
oluşu, bir bütünen arkadaşların eğitimin önemini kavramaları ve 
bunu çok farklı olarak ele almalarından kaynaklı değil. Bu ihtiyacın 
dayatılması, gelişmemenin yarattığı tıkanma, yeteneklerini açığa 
çıkarmanın yarattığı boşluk, bir çok arkadaşta çok net yaşandı. Ve 
bu partiye, örgüte karşı bir inançsızlığa ve tepkiye götürdü. Kadro 
açısından yoğun baskıya da götürdü, ama bu bir ihtiyaç ve 
zorunluluk olarak kendisini hişettirmiştir.    

Yaşamımızın bir bütünü eğitim olduğu için biz kendimizi böyle 
ele alıyoruz. Tekmil sisteminden, birbirimizle ilişkilerimizden 
yaşamı örgütlemeye kadar, yaşamın her parçası bir eğitimdir. 
Ama bu son süreçlerde kendini yığın gibi partinin üzerine atma 
şeklinde gelişiyor. Behdinan sahasından bir bütünen Kandil’in en 
uç köşesine kadar, yönetim de dahil hepimiz süreç karşısında 
zamanında gelişmenin sancılarını yaşıyoruz. Hepimiz çok yoğun 
yenilenme ve eğitim ihtiyacı duyuyoruz. Ancak bunu partiyi çok 
fazla zorlamadan kendi çabamız ve ihtiyacımızla nasıl 
gerçekleştireceğimiz, konusunda çok fazla bu yükün altına girme 
yok. Bir merkezi olarak ben de bu psikolojiyi çok yoğun yaşadım. 
Oraya gideceğim, arkadaşlara şaka yoluyla bile bana yirmi gün 
verin, ben yoğunlaşmak istiyorum, diyorum. Hepimiz bu lüksü 
partiden istedik. Bu mantık akademiye yaklaşımda da ortaya 
çıkıyor. Bana biraz zaman ver, oturayım bir köşede biraz kitap 
okuyayım, kendimi yenileyeyim. Ama o yenilenmeyi 
gerçekleştirirken ben ne kadar çaba sarf edeceğim, bireysel 
zamandan ne kadar ödün vereceğim? Bu anlamda genel 
gelişmelerle birlikte bulunduğum her alanda kendimi eğitime 
nasıl tabi tutacağım? Bunun çabası çok fazla yok. Herkes şuna 
endekslenmiş; ya PMO’ya gideceğim, ya halk hareketi merkezine 
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ya da PJA olacak, mutlaka merkezi bir eğitimden geçmesi 
gerekiyor. Çalışmalar arasındaki belli aralıklarla görülen 
tartışmalar, toplantılar ve parti talimatlarını eğitimin bir parçası 
olarak görmüyoruz. Bir talimatın tartışılması siyasal gelişmeden 
tutalım örgütsel sorunlara kadar bir bütünen her şeyi içeriyor. Bu 
noktada bir yoğunlaşma olsa, genel bir doğrultu süreç açısından 
yakalanır. Akademiye bir kadro gönderirken gelen kadronun biraz 
eğitime hazır olması gerekir. Hedefli, kısmi yoğunlaşması ve 
genel süreci takip ederek gelmesi gerekir. Bizde şu var; arkadaşlar 
geliyor biz onları on beş gün eğitim psikolojisine sokmaya 
çalışıyoruz. İlk on beş gün onun yaşam biçimini oluşturmayla, 
eğitime hazırlamayla geçiyor. Arkadaşlar hedefsiz, kendisini 
rahatlatmak için geliyor. Genel teorik birikim edinmek için 
geliyor. Kişiliği değiştirme, donatma, örgütlü bireyi, kadro 
düzeyini yaratma, kendini her pozisyona sokuyor. Bunların 
yaklaşım ve anlayış boyutu ile aşılması gerekiyor. PAM, halk 
hareketi merkezi, Mahsum Korkmaz Akademisi, PMO var. Her 
karargah bünyesinde yoğunlaşma gurupları var ve bunların hepsi 
bir kadro eğitimidir aslında. Her şeyi getirip PJA’ya yüklersek 
olmaz. Arkadaşlar yoğunlaşma guruplarında yer alıyorlar. Yeterli 
değil diyorlar. Ben biraz orada kitap okudum, onu eğitimden 
saymıyorum. Tamam özgün eğitim bölümü az kalıyor, biz onu 
planlamada ele almak zorundayız ama onu çok fazla bir eğitim 
olarak görmüyoruz. Şartlı, bazı şeyleri kendine endeksleyen, 
sınırlayan, bu anlamda biraz daha kendini yatırmaktan uzak olan 
bir anlayış var. Bunlar eğitimde ve tartışmalarda aşılması 
gerekiyor  

Yönetim açısından da sağlıklı bir yaklaşım yok. Toplantılarda 
tartışıyoruz, bir kadroya yaklaşırken hala sınıf bakış açımız var. 
Bireysel ölçülerimiz hakim oluyor. Akademi için arkadaş 
istediğimizde, şunu reddetmiyorum bazı arkadaşlar gerçekten 
düzeyi yok, kaldıramıyor belki devreden çıktığında farklı düzeyde 
görev üslenmeyecek ama bir ihtiyaç var. Yıllardır partide kalmış 
bir eğitimden geçmemiş, kadın ortamını yaşamamış. Onlardan 
bazı arkadaşlar alınmalı. Ama bir bütünen her alan belli durumlar 
yaşayan ve kendisini zorlayan arkadaşlar yollanırsa eğitim 
ortamına, kadro istemeye hakkı yoktur. Bu yaklaşımı öncelikle 
bizim kırmamız gerekiyor. Bazı arkadaşlar kararsız, partiden 
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istifa etmiş, PJA’ya gönderiliyor. O insan nasıl kadro olacak? 
Senin önce onun partide kararlaşmasını sağlaman gerekiyor ki 
kadro niteliği olsun. Dengelenmesi gerektiği vurgulandı, 
katılıyorum. Bir bütünen en seçkin kadroları toplayıp eğitemeyiz. 
Bu da yanlış bir mantık. Fakat karma ve dengeli önümüzdeki 
süreci karşılayacak kadroyu hazırlama, ama bir yönüyle de 
gerçekten ihtiyacı olan, ama  çok fazla gelişimi yaratamayacak  
bir ideolojik donanımı ve doğrultuyu kazanması gerekecek. 
Kadınla yeniden bir buluşmayı sağlaması gerekiyor. Öyle 
kadroların alınarak dengeyi yapmak gerekiyor. Bir taraftan bir 
tarafa ağırlık bastı mı, dönemsel çalışmalar sekteye uğruyor. Bazı 
dönemlerde biz MED-TV ve halk hareketi için bir arkadaş 
çıkarmada çok zorlandık. Yeni savaşçılara yönetim göndermede 
zorlandık, çünkü bileşim çok karşılamıyor. Bu bileşimin her 
çalışmayı karşılayacak bir bileşim olması gerekiyor. Ama yapı 
gerçeğini yadsımadan onun ihtiyacını kısmen karşılayacak tarzda 
kendisini örgütlemesi lazım. Bu anlamda yönetimlerin 
kendilerinde genel örgüt sorumluluğu ve bakış açısını oturtması 
lazım. Bu konuda hala yetersiz ve yanılgılı yaklaşımlar var. 
Bazen yapının çok yoğun psikolojik baskısında kalıyoruz ve 
“hadi git” diyoruz. Her devre için bir kota koyuyoruz ama 
istisnasız otuz kırk arkadaş fazla geliyor. Bu bizi zorluyor. 
Bileşimi, planı, programı zorluyor. Bu noktada eğitime yaklaşım 
ve anlayışta oturtmak lazım.  

Kadroda eskisine oranla ciddi bir bilinçlenme düzeyi var. Yine 
eğitime ve yenilenmeye duyduğu ihtiyacı önemli ve 
küçümsenmemeli. Bunun mutlaka parti ve örgüt tarafından 
karşılanması gerekiyor. Bunun bir ayağı da kadronun, alan 
yönetiminin kendisidir. Kadının çok yoğun bir özgün eğitime 
ihtiyacı var. Her alanın kendi içinde özgün eğitim programını 
oluşturamazsak, salt bu iki merkezi eğitimle bu iş çözümlenemez. 
Bu doğrultu ve yenilenme ihtiyacı karşılanamaz. Bu anlamda her 
kadronun eğitim noktasında ihtiyaçlarını somuta indirgemesi 
lazım. Benim eğitime ihtiyacım var demek yetmiyor. Benim bu 
eğitimde bir hedefim olmalı. Ben bu eğitimden ne bekliyorum, 
uzun ve kısa vadeli hedeflerim neler? Kişilikte mi ihtiyaç 
duyuyorsun, genel eğitim haricinde derinleştirmen gerekiyor. 
Kişiliğini gerekli oranda yoğunlaştır. Arkadaşlar dedi kitap 
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okuma noktasını belirttiler, bir roman sevdası almış başını 
gidiyor, nereye gidiyor? Okuyor ama o roman ona ne veriyor, bu 
noktada eğitimi destekleyen bir kitap olmalı. Parti Önderliği şunu 
söylüyordu, bir çözümleme, bir roman veya araştırma, ama 
arkadaşlar altı-yedi roman okuyor, diyorsun heval bir çözümleme 
oku, bu tarzda plana, programa kavuşturma yok. Hedefsiz ve 
plansız eğitime giriş zorlanmalara ve savrulmalara yol açıyor. 
Kadronun bunu net olarak bilmesi gerekiyor.  

Bu devre akademinin sorumluluk duygusuna ulaştı. Yönetim 
açısından, ilk devrede bunun çok fazla bilinci yoktu. Belki 
merkez raporunda geçiyor,  koşulların sürükleyiciliği ve 
zorlayıcılığına teslim olma durumu vardı. Bir yönetim olarak 
hepimizin bir yoğunlaşmaya ihtiyacı vardı, bazı arkadaşların çok 
fazla örgüt tecrübeleri yoktu. Merkez düzeyinde yer alan 
arkadaşlar olarak bazı süreçler geçirmiştik. Bazılarımız kongreye 
katıldı, bazıları katılmadı. Hepimizin sonuç olarak 
yoğunlaşamaya ihtiyacı vardı. Yoğunlaşmaya ihtiyacı olan bir 
yönetimin, kendi yapısını eğitmesi düşünülemez. Bizim katılım 
tarzımız bu oldu. Kendi açımdan ilk bir ay Kandil’den geldikten 
sonra derslere katılamadım, kongre belgelerini okumamıştım ve 
bu benim için çok önemli bir gereklilikti. Kongre belgelerini 
okumamışım, kongreye katılmamışım nasıl gidip tartışacağım. 
Ama geçirdiğim süreçte katılabilirdim. Bu benim için bir gerekçe 
oldu. Benim mantığım şuydu; genelle beraber kendimi de 
yoğunlaştırayım, fakat  bu çok yönlülüğü kendimde 
geliştirmedim. Gerekçelere sığınarak kendini çok sınırlı katan bir 
duruş içinde oldum. Ben  yapmadım. O da genel sorumluluktan 
bir kaçış aslında. Yine bireyselliğe kendini mahkum etme. 
Bireysel istemleri genelin önüne çıkarma oldu ve o bir bütünen 
yönetim tarzına, eğitimin rotasına damgasını vurdu. 

 Biz 1. devre karargah yönetimi değildik, iki kamptık. ....... ve 
........ arkadaş Kürtçe kampının sorumlusuydu, ben ve ....... 
arkadaş Türkçe kampının sorumlusuyduk. Biz sadece bir kere 
karargah yönetim toplantısı yaptık. Birbirimizden belki çok 
kopuk değildik, ortak planlamalara gidiyorduk ama bir yönetim 
olgusu yoktu. Bu oluşum ne kendi içinde bir üretim tarzını 
oturtabilir ne de akademinin dışarıya yönelik görev ve 
sorumluluklarını yerine getirebilir. O yüzden ben 1. devreyi çok 
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fazla akademik çalışma olarak ele almıyorum. Bu nedenle çok 
fazla sorunları içinde barından bir eğitim devresi, bileşimi çok 
güçlü aynı zamanda sorunları içinde barındıran bir bileşimdi. 
On’a yakın eski merkez düzeyinde olan arkadaş vardı. 
Soruşturmadan çıkan arkadaşlar vardı. Mesela onların yaşadığı 
sorunları kongre karşısında yönetimin ve yapının yaşadığı 
sorunları ve muğlakları vardı. Kendini platformlara endeksleyen 
bir yapı duruşu vardı. Bir bütünen denge arayışları bunun 
üzerinde kurulmaya çalışılıyordu. Her birey açısından değil, ama 
platformlar nasıl olacak, biz ona göre kendimize yön 
belirleyeceğiz biçiminde yaklaşımlar vardı. Bu arkadaşların 
karargah yönetimine, kurallara, eğitime ve yaşama yaklaşımda 
damgasını vurdu. Bu anlamda yönetimle yapı arasında bir diyalog 
yakalanamadı. Kendi açımdan belirteyim, büyük bir çekinge 
yaşadım. Soruşturmadan çıkan arkadaşları çok üst düzeyde 
katabilirdik, onlardan güç alarak birbirimize güç katarak bir yapı 
düzeyi yakalayabilirdik yapmadık, çekindik. Temkinli yaklaştık, 
bu da özünde belki farklı bir denge arayışıdır. İnsan kendisini 
derinden  sorgularsa, bu da bir denge arayışıdır. Ama böylesi bir 
duruş devrenin bitimine damgasını vurdu. Yer değişikliği olurken 
şu inanç vardı; 15 gün de olsa bir eğitim görmek zorundayız. 
Ama yapının genelinde eğitim görmeyeceğiz, yaklaşımı vardı. 
Yer değişikliği oldu, savaş olasılıkları vardı, eğitime bir inanç 
yoktu ve bu damgasını vurdu. Arkadaşlar eğitime geliyordu ama 
nasıl? Günde 15-20 kişi hastayım deyip gelmiyordu. Ben o 
devreyi akademik çalışma olarak ele almıyorum. Hem 
kurumlaşma, hem yönetim bileşiminin oturtulması, eğitim tarzı ve 
örgütlendirilmesi, yine akademinin dışla ilişkilerinin ve 
örgütlenme düzeyi  biraz ikinci devre ile başladı. Akademinin tam 
anlamıyla bilimsel, siyasal örgütsel misyonunu yerine getirdiği 
söylenemez. Bunun temelleri atılmış hem eğitim trajı, hem 
kurumsal çalışmalar belli yönleriyle karşılıyor ama yeterli değil. 
Çok daha derinleşmesi gerekiyor. Akademiyi arkadaşlar 
değerlendirdiler. Önümüzdeki süreç açısından yönetim 
birleşiminin çok daha örgütlendirilmesi gerekiyor. Kurulla 
koordinasyon arasında belli  koordinesizlik  yaşanıyordu. 
Yoğunlaşmaları ortak tarzda oturtma noktasında yaşadığımız 
zorlanmalar oldu. Yine kurumların yönetimi ile devre 
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yönetimlerinin kendisini örgütleme düzeyi birbirini destekleyen 
tarzda olmadı. Kurumların kendini ele alış tarzındaki yanılgılar, 
özerk, kendisini ayrıcalıklı görme yaklaşımları yapı içinde ilk 
baştan yansıdı. Bu devre gücü ve kurumda yer alan arkadaşlar 
belli bir soğukluğu yaşadı. Daha sonra giderildi ama mantık 
olarak bu yansıdı.  

Önümüzdeki süreçte karar tasarıları tartışılacak. Karargah 
yönetimi hem koordinasyon hem de kurumsal çalışmalar 
biçiminde, üç boyutta kendisini örgütlemesi ama en üstte bir 
koordinasyonda yoğunlaşmış biçimde işleyiş biçimine kavuşması 
gerekiyor. Bu devrede yaptığımız gibi değil. Mesela ben devreden 
sorumluydum ama kurum çalışmasıyla uğraşmadım. Kendimi 
biraz daha bilinçli temelde uzak tutum. Bir karışıklık çıkmasın 
diye ama fazla kolektivizme gelmemenin bir sonucuydu. Doğru 
tarzda birliktenlik  olsaydı birbirine güç verme olurdu. Ama 
karışıklık çıkmasın adı altında ben kendimi uzak tuttum, kolektif 
mantık açığa çıkmadı. Kurumların bileşiminin somutlaşması 
gerekiyor. Bütün dış basın, PJA’ya bağlı olmak ve merkezileşmek 
zorunda. PJA’nın kendi iç basını da olacak ama dış basına yönelik 
yazım faaliyetlerinin örgütlendirildiği bir kurum haline 
getirilebilir. Diğer kurumların giderek bir zenginliğe ulaşması 
gerekir. Eğitim programına farklı dersler konularak, daha fazla 
zenginleşmesi lazım. Kadın psikolojisi ve anatomisi dersleri de 
verildi ama çok sınırlı oldu. Eğitim sisteminin tarzının değişmesi 
gerekir. Kişiliğe indirgeme zayıf kalıyor. Kadronun kişilik olarak 
netleştirilmesi, örgütlü düzeyi iyi yaratması bu eğitimlerde 
bizlerde zayıf kalıyor. Bu devre açısından genel teorik düzeyde 
algılama, birikim alayım mantığı yansıdı. Bu anlamda eğitim ve 
yaşam, eğitim ve kişilik birbirinden kopuk kalıyor. Önümüzdeki 
süreç açısından kişiliğe indirgenen eğitimlerin yanı sıra, biraz 
daha seminer, panel ve tartışma ortamlarının yaratılması ve 
görselle bağlantılı bazı çalışmaların yapılması gerekiyor. 
Akademinin kültürel boyutu zayıf. Çok yoğun bir eğitim ortamı 
var, yoğunlaşılıyor, zaman dolu geçirilmeye çalışılıyor ama 
sosyal ve kültürel yönden beslenmediğinde belli aralıklarla 
arkadaşları bir daralmaya götürüyor. Bu oturtturulursa, çok daha 
güçlü sonuçlara götürebilir. Kadro seçiminde buna dikkat etmek 
gerekiyor. Yönetim bileşimi açısından da bu devrenin güçlü bir 
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bileşimi vardı veya kurulda yer alan arkadaşların hemen hemen 
hepsi merkezi düzeyde arkadaşlardı. Yine koordinasyon 
düzeyinde dört merkez vardı. Ama biz yönetim olarak karargah 
ve akademi çalışmalarını yine dış çalışmaları birlikte 
yürütemedik. Bu, bizim yaklaşımlarımızla bağlantılı gelişti, başka 
bir engel yoktu. Üstten dış çalışmalara yönelme, perspektif 
sunma, akademinin kendisini dışarıya yansıtması ve rol oynaması 
noktasında bizi itekleyen bir yaklaşım da vardı. Biz yönetim 
olarak çok fazla yapmadık. Bence tarzımızla, vasat duruşla ve 
yine kendini yeniliğe açık tutmamayla bağlantılı. Özellikle benim 
kendi açımdan bunu söyleyebilirim. Kendimi çok fazla planlı, 
örgütlü bir çalışmaya, yürüten bir tarza ve duruşa 
ulaştıramamanın sonuçlarıdır.  

Önümüzdeki süreç açısından akademinin misyonunu çok daha 
net üslenmesi gerekir. Akademinin kendi içindeki çalışmaları 
özellikle dışa talimat ve perspektiflerle çok daha yoğun 
yansıtması gerekir. Eğitim sonuçlarını broşür haline getirerek 
alanlara yansıtma olabilir. Ama en nihayetinde koordinasyonunun 
bir bütünen PJA çalışmalarını kapsayacak bir yoğunlaşma, tarz ve 
tempoya ulaşması önemli. Bu noktalarda yetersiz kaldı.   

-PARTİ ÖNDERLİĞİ; “akademi çalışmasına erkeğin kirli eli 
değmemelidir” diyor. Bunu ne kadar anlamışız. Geçen devrede 
sürecin karışıklığı sistemin oturtulmasını engelledi. Kadroda bir 
netliğin oluşmasına engel oldu. Son devrenin kurumlaşması, 
sistemleşmesi var ama bu ne kadar yeterlidir? Kadro ve perspektif 
oluşturma boyutu önemlidir. Konferansın tartışma boyutundan da 
çıkan akademinin rolü birinci derecededir. Akademi çalışmasını 
sadece burası olarak ele alırsak, biraz dar kalır. Avrupa, Rusya,  
K. Güney boyutunu tamamlamasa dar kalır. Altından da 
kalkılamaz. Akademi çalışması biraz da çalışmaları ele almayı 
içerir. Öyle bir sistem oturtulmalı ki, gelen ona dahil olsun. Ve 
özellikle değişim-dönüşüm esas alınsın. Tüm kadın çalışmaları 
burada merkezileştirilmelidir. Buradaki yaşama, disipline 
yanılgılı yaklaşımlar var. Akademiye gelen kişi burayı rahatlık 
yeri olarak görüyor. Bir savaş durumunda bu tehlikeli olur. 
Akademiye raxtsız, silahsız geliyorlar. Bu kadronun disiplinini 
gösteriyor. Akademide bu süreçte en fazla gündeme giren askeri 
duruş, disiplin, militan ölçüler oldu. Eğitimin önünde engel olan 
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da buydu. Buraya gelen kadro, burasının rahatlık yeri olmadığını 
bilmelidir. Kadro çıkınca görev alıp, sorumluluğunu da yerine 
getirebilmelidir. PKK’nin eğitim anlayışı yaşamın kendisidir. Biz 
bunu esas almalıyız. Disiplinde keyfiyet görebiliyoruz ama belli 
bir düzey de oluştu. Eğitim görme istemi gelişti. Yönetim 
düzeyinde bizde yer alıyorduk. Yönetimde bir sisteme 
girilmelidir. Eğer bu olmazsa ileride karmaşaya neden olur. 
Kurulun, merkezin, takım komutanlarının rolü nedir? Bunlar 
ağırlıklı bireye kalıyor. Eğer birey işler olmak isterse yapar ama 
bazen işleyiş karışabiliyor. Bireyin düzeyi  fazla ortaya çıkmıyor. 
Akademide oluşturulan kurumlar geliştirilmelidir. Başta 
oluşturulurken ben kurulum bir işe girmemeliyim anlayışı vardı. 
Bu son süreçte biraz düzeldi. Kamuta mangası vardı. Onlar fazla 
sonuç almadılar. İleride bunlara dikkat edilmelidir. Araştırma-
inceleme yoğunlaşma çalışmaları biraz gözden geçirilmelidir. 
Basın için eğer diyorsak akademi kadın dili olmalı basının dili de 
kadın dili olmalıdır. Buradaki gelişmeleri dışarıya aktarmada 
önemli rolleri var. Buraya eğitim görmeye gelen arkadaşların 
çoğu eskidir. Yıllardır savaşta kalmış olaylar yaşamışlar. 
Akademideki basın bu sonuçları değerlendirmelidir. Dışarıdan 
gelen arkadaşlar oluyordu ama büyük rol buradaki basına 
düşüyor. Arkadaşların yaşamını yazma, değerlendirme, diyaloglar 
yapma, bazı arkadaşlar fazla dile getiremiyorlar. Bu anlamda 
kadın mirasını toplayabilir. Önderlik kendisini meşe ağacına 
benzetiyor. Bunun üzerinde yorum yapabilirler. Dışarıya 
aktarabilirler.  

-ÖNEMLİ değerlendirmeler yapıldı. Bizim merkezileşme, 
politika yapma, örgüt olma sorunlarımız biraz da akademinin 
ortaya çıkaracağı sonuçlarla çok yakından bağlantılı. Eğer biz 
önce Kongre sonra Konferansta bazı şeyleri tartıştıysak, kendi 
konumumuz kadın hareketi olarak içinde bulunduğumuz konumu 
özellikle yanlış ve yetmez boyutu ortaya koymaya çalıştıysak 
detaylarını buradan aldı. Çok fazla dayanacağımız miras yoktu. 
Köklü değerlendireceğimiz, sonuç alabileceğimiz bir miras yoktu. 
Varolanı da değerlendiremedik, onun için deneme ve yanılma 
biçiminde sonuç çıkarmaya çalıştık. Bu da bizi sapmaya, bir çok 
noktada uç olmaya götürdü. Ama bundan sonra çok fazla kabul 
edilemez. Bizim gerçekten çok güçlü bir mirasımız var. Bu da bu 
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Kadın Akademisinde kökleşecek fakat yanılgılı yaklaşımlarımız 
hala devam ediyor. ....... arkadaş bir değerlendirme yaptı, ben 
katılmıyorum. Burada görev alabilecek merkezi arkadaşların 
ismini sayayım ........ arkadaşlar ve benim. Şu an dışarıdan alana 
çağırılan arkadaşlarız. Hemen hemen iki yıldır merkez 
çalışmalarının uzağındayız. Bizim bir çoğumuzun yoğunlaşmaya 
ihtiyacı var, bu kesin. Merkezde de tartıştığımız bir nokta. Bir çok 
arkadaş espri yapıyor, yoğunlaşalım, biz kendimizi soyutlayalım. 
Bu bir yanılgı noktası. Şimdiden böyle bir yaklaşım gösterirsek 
yönetimden başlamak  üzere tekrar bir yanılgıyla başlamış oluruz.  
İkinci bir nokta Akademi örencisi konumu farklılaşmalı. Bu 

akademi sadece kişilik sorunlarını, böyle basit bireysel sorunları 
çözecek bir yer değil. Dışarıya siyasal, askeri, ideolojik, kurumsal 
çalışmaların hepsinin perspektif yeri burası. Ve herkesin 
beklentisi bu. Arkadaşlar broşür çalışması yapmış, eksik de olsa 
beklenti var. Önceden Önderlik bu rolü oynuyordu. Biz ona 
yüklemiştik, ama mevcut akademi bu rolü oynayacak. O açıdan 
ideolojiyi oluşturma, bunu bütün alanlara mal etme, örgütünü ve 
perspektifini yaratma olmalı. Diplomasiden, basın çalışmasına 
kadar bir çok noktada burada perspektif belirleniyor. O açıdan 
akademiye böyle bir rol biçmez, yaklaşılmazsa özellikle 
yönetimler açısından bu önemli. Diğer arkadaşları dışında tutalım 
demiyorum ama askeri çalışmalar, halk hareketleri diyor 
“çalışmalar var” her sahanın çalışması özgünleşmiş durumda. 
Onlar kendi içerisinde zaten bir eğitim sistemi geliştiriyorlar. 
Buradan çıkacak arkadaşlar kesinlikle çok net, berrak bir 
perspektifle çıkmalı. Gittiği her alanda bu gücü geliştirmeli. 
Buradan çıkacak kişi gittiği yerde değişiklik yaratmalı, gerçekten 
bunların perspektifini oraya yansıtmalı. Yoksa tekrarı yaşarız. 
Kesinlikle alan yönetimi şahsında PJA’ya ve  akademiye 
yaklaşım ciddi bir yanılgıdır. Hepimiz yaşıyoruz. Bunun aşılması 
gerekiyor.  

Akademinin çalışması nedir? Bu konuda bizim netleşmemiz 
gerekiyor. Mesela Rusya’da akademi çalışmalarında esas alınan 
kitaplar nedir? Suç ve Ceza, Savaş ve Barış gibi bir çok kitap hala 
akademik düzeyde. Her lise öğrencisi mutlaka bu kitapları 
okumak zorunda. Niye? Tarihsel, toplumsal, sınıfsal ve kişilikten 
kaynaklı sorunları çok köklü ele alıp çözümlüyorlar. Temelini 
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onun üzerine oturtuyorlar. Akademi çalışmalarını arkadaşlar 
incelemişler, tarihini biliyorlar. Yunan tarihinde çok köklü bir 
geleceğe sahiptir, esasta diyaloga dayanır. Sümerlerde bir tane var 
fakat esas diyaloga dayanır. Bizim de, akademide esas alacağımız 
nokta diyalog olmalı. Önderlik bu konuda önemli bir örnektir. 
İmralı burada tam bir akademi merkezi rolünü oynuyor. Niye 
herkes perspektifi oradan bekliyor? Önderlik son süreçte “kendi 
kendimle diyalog geliştirdim, tartışıyorum” diyor. Diyalog çok 
önemli. Tartışmazsan, görüş belirtmesen neyin doğru, neyin 
yanlış olduğunu tanıyamazsın. Bir anlamda bir kitap örneğini 
vereyim. Ben de Halimce Bedrettinem, Azap Ortakları, Hallacı 
Mansur. Bir şeye yönelirken çok güçlü bir yoğunlaşmayı yapıyor. 
Hep tartışıyor. Üniversite de akademik çalışmalar yaparken de bir 
öğrenci olarak yaklaşıyor, çok ileri bir düzeyleri var. Ama hep 
diyalog, tartışma ve Bedrettin dini noktadan yola çıkıp, tam tersi 
materyalist bir felsefeyle ileri düzeyde aşamayı kaydediyor. 
Kişilik olarak esas alınması gereken bir noktadır. Kadın tarihi 
açısından da, neolitik süreci çok tarihi olarak kendisine mal 
edemedi. Fakat çok araştırma inceleme konuları var. Ama bütün 
bunlar şöyle anlaşılmamalı; bunları yaşamsallaştırıp 
içselleştirmeye kadar hiç bir teorik düzey anlam ifade etmeyecek, 
yaşama ve paylaşıma dönüşmedikçe, yaşam biçimi haline 
gelmedikçe, sadece teoride, demagojik anlam ifade etmekten 
öteye gitmeyecek. O açıdan bizim kadın hareketi olarak çok güçlü 
birikime ihtiyacımız var. Tarihi doğru inceleyip yeniden inşaa 
etmeye yöneliyoruz. Ama kesinlikle güçlü bir diyalog, araştırma, 
inceleme ve bunu içselleştirme olmalı. Eğer akademik çalışma, 
silahı bir kenara atma olarak ele alınacaksa baştan bir sapmadır.  

Yönetim yaklaşımı olmalı. Bu çok önemli. Erkek arkadaşları 
almalıyız. Bu konuda çekinmeye gerek yok, yakalanan düzey 
kadına bir çıkış yaptırır. Daha sonra Özgür Kadın Akademisi 
PKK içinde ideolojik moral, bunun örgütsel, politik geliştirme 
merkezi haline getirilebilir. Önderliğin biçtiği misyon da budur.  

-KADRODA kısa sürede tıkanma oluyor. Her alandan buraya 
kadro geliyor. Gelinen alanlarda çıkan zorluklar göz önüne 
alınarak ona göre kendini hazırlama olmalıdır. Kendini yürütme, 
göreve hazırlamada zayıflık var. Sadece kendini görüyor. Bir 
bütünen örgüt ve çıkan zorluklar bir tarafa bırakılıyor. Sadece bu 
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süreçte ihtiyacım nedir deyip kendimi toparlayayım, moral 
alayım, bilgi alayım, diyor. Bu esas üzerinde gidiyor. 
Görevlendirme yapıldığında ise kısa sürede tıkanıyor. O nedenle 
de bu ölçüler belirtilmelidir. Gönderilen kadro takip edilmeli, 
görevini yapmayanlardan hesap sorulmalıdır. 3. Kongre çizgisi 
bölgelerde tartışıldı. Bazıları ısrarla kendini içinden netleştirmedi. 
Çıkanların bazılar küçük sıradan şeylerle uğraşıp muğlak kılmak 
istediler. Bundan sonra bunun üzerinde durulmalıdır.  Kitap 
okuma konusunda her kadro bir-iki ay Parti Önderliği’nin 
Çözümlemelerini okumalıdır. Çünkü arkadaş geliyor hemen 
roman okumaya başlıyor. Önderliğin sürekli kitap yazma talimatı 
var. Bu kararlaştırılmalıdır. Önderlik yaşamı üzerine kitap 
yazılmalıdır. Özellikle Önderlikle kalan arkadaşlar bir bütün 
yaşamını kadın bakış açısıyla ele alabilirler. Bu görev biraz 
gecikmeli olsa da hayata geçmelidir.  

-TARTIŞMALARI kongre ile karşılaştırıyorum. Kongrede bu 
hususda sadece akademi kararı alındı. Tartışılmadı. Bundan korku 
vardı. Kurumu neyin üzerinde yapacağımızı ele aldık. Sonunda 
şöyle bir ortak nokta çıktı. Akademi şu an tartışıldığı gibi, temeli 
atıldığı gibi öngörü çıktı ama eğer öyle yapılırsa en fazla partiyle 
işte parti yönetimi yine egemenlikli sistem anlayış ve bakış açısı 
ve önceden yaşanan sorunları önümüze çıkaracak. PJA partiden 
ayrıdır, kadro merkez kadro eğitimini görüyor, PJA karargahında 
da bayanların sorunu tartışılıyor, basın anlamında partinin genel 
basını zaten var, zaten partinin kültürü var. O nedenle önce 
yapmalıyız. Özeleştiri ve eleştirinin büyüğü odur. İnsan biraz 
yapmalı, ondan sonra pratik çalışma boyutlarına girmelidir. 
Kongrede çerçevesi fazla çıkmadı. Ama öyle bir ihtiyaç vardı. 1. 
Meclis toplantısında biraz tartıştık. Partinin ikinci toplantısında 
PJA’nın çalışmalarının biraz daha ayrıştırılması, merkez 
karargahı, eğitim, kadro sorunları kısmen tartışıldı. Tam net 
olmadı. Halk hareketleri nasıl hareket edecek? Askeri karargahı 
ne kadar kendi içinde karşılayacak? PJA da kadın çalışmalarının 
ihtiyacını kendi içinde karşılamalıdır. Bu noktada genel ve 
yüzeysel bir bakış açısı vardı. Ama net perspektif 1. Meclis 
toplantısında çıktı. 2. Meclis toplantısına kadar mevzilendirilmesi 
üzerine tartışmalar oldu fakat pratiğe girmedi. Bunun nedenlerini 
arkadaşlar açtı. Eğitim politikamız, sadece PJA karargahı için 
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değil, en önemli bir nokta toplumun eğitilmesidir. 2. Kongrede 
Özgür yaşam projesini de yaptık. 3. Kongre’de de karar aldık. 
Özellikle toplumu eğitebilecek , değiştirebilecek, dili olabilecek, 
PJA’dır, Akademidir. Bunun ne kadar yerine geldiğinin 
değerlendirilmemesi gelişmenin olmadığını gösteriyor. Burada en 
önemli eksiklik parti koordinasyon raporunda eleştiri olarak 
koymuş.  Kendimizi kandırmamalıyız.  

Konferansa gelinceye kadar akademi yönetimi üyeleri yanılgı 
yaşıyordu. Kıyaslama ve ölçü geçmiş süreçti. Geçmişe göre bir 
gelişme var. Tabii ki sadece bir adımdır. Hatta bu da yüzeyseldir. 
Bu derinleştirilmezse, oturtulmazsa bundan sonra farklı 
yanılgılara yol açar. Heval ...... bir örnek verdi, önemliydi. Bir 
arkadaş burada eğitim verenin bir kaç devre eğitim görmesi 
gerektiğini belirtti. Belki öyle bir uzmanlaşmaya ihtiyaç var. Ama 
parti, kadro, halk, merkez gerçekliğimiz de var. Yani her alan için 
acil ihtiyaç var. Dışarıdaki tüm arkadaşların buraya gelme istemi 
var. Bundan bir ay önce arkadaş akademiden çıktı. Bir arkadaş 
yönetimimizdeydi. O arkadaş 1.5 ay önce sadece toplantılara 
katıldı, yoğunlaştı, 1. Devreye de katıldı. Her on günde bir şimdi 
notu geliyor, ben orayı iyi değerlendiremedim. Şimdi yine ihtiyaç 
duyuyorum. Belki gelmek istemiyor ama bu noktada merkezden 
kadroya kadar akademiden beklentisi var. Mesela Avrupa da ...... 
arkadaştan tut, diğerlerine  kadar hepsi buranın eğitimine ihtiyaç 
duyuyor. 2. Meclis toplantısında bunu çok ciddi eleştirdik. 
Darlıklarımızı, yaklaşımlarımızı ortaya koyduk. Bundan önceki 
devrede ......  arkadaş yaklaşımını ortaya koydu, bu tüm 
arkadaşlar için öyleydi. ..... arkadaş diyordu Dersim’den buraya 
kadar geldim. Hiç eğitim görmemişim, kaç yıldır partiden 
uzağım. O nedenle arkadaşlara ne verebilirim. Bundan dolayı 
okumama izin verilsin. ...... arkadaş psikolojisini ortaya koydu. 
Ben kongreye katılmamışım, okumamışım, ben nasıl kongre 
çizgisini arkadaşlara verebilirim. Bundan dolayı kimse ona 
karışmamalı. ...... arkadaşı eleştirdik zaten. Hatta ben neden 
merkez olduğuma ikna olmamışım, nasıl gidip bunun eğitimini 
vereceğim. Bizim üzerimizdeki esas psikolojide, eğer her şeyi 
yalnız yaparsak zaten bununla başarıya ulaşılmaz.  

Diğer bir yan çalışmamız sadece akademi değil, farklı 
çalışmalar da var. En fazla kalan benim, önceki devrede de, bu 
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devrede de birinci dereceden sorumluyum. Kadın Akademisinde 
iki kitap okumamışım, okuyamadım. Hiçbir zaman 10 sayfa üst 
üste okumadım. Bir keresinde bir yaprak okuyuncaya kadar, üç 
defa üzerinden kalktım. Öyle bir yaklaşım vardı. Öyle bir çalışma 
ki herkes istiyor ama verecek kimse yok. Sen herkese 
verebilmelisin ama yetmiyor. Bunları 2. Meclis toplantısında 
eleştirdik. Ben “bir arkadaş akademiye gelirse önce ben 
çalışacağım, sözünü vermelidir,  ben kendimi eğitmek için 
gelmedim.”  Bu eleştirileri yapıp, bunun üzerine bir eğitim 
oluşturduk, Yönetim kurduk. Bu sadece akademinin de sorunu 
değil. Merkezden başlıyor kadroya kadar beklentili ruh hali var.  

Strateji değiştikten sonra, kadının yaşadığı sorunlar kadını 
savurdu. Bu basit değil. Bu nedenle herkes kendini yeniden 
yapmalıdır. Senin formasyonun, duruşun, ideolojin bir şey istiyor. 
Örneğin, biz demokrasi kültürü diyoruz. Bu ilk önce akademi 
içinde oluşturulmazsa, sen bunu topluma veremezsin. Demokratik 
yaşamın oluşturulması nasıl olacak? Bunlar hepimiz için yenidir. 
Arkadaşlar hakimiyet, disiplin, ilişkilerden bahsettiler. En temel 
sorun üstten alta kadar bazılarımız eski tarzı dayatıyor, 
bazılarımız yeni tarzın aciliyetini istiyor. Bazılarımız için bir şey 
çok önemli, bazıları için değil. Bu büyük çelişki çıkarıyor.  

Gerçekten Özgürlük Akademisidir.  Dergilerimize de en güzel 
isimleri taktık; biri Jına Serbilind, diğeri Özgür Kadının Sesi, 
diğeri Tanrıça Zilan’dır. Bunlar çok önemlidir. Burası Özgür 
kadın akadamisidir, dün bir arkadaş dedi, kapıdan içeri girince 
titredim. İki ana da buraya gelmişti. Yeri öptüler. Okula 
götürdüm. Toprağı öptü, dedi “ben bu toprağı öpüyorum, burası 
hac, kadınların Haccıdır.”  Ana Serhat’tan gelmişti. Buraya 
girince günahlarını af ettirme yeri olarak bakıyor. Ama biz ki,  
burası Zilan- Sema kıblegahıdır, kendimizi arındırma yeridir. 
Misyonu bu kadar büyük, içindeki durumlar tersidir. Sema – 
Zilan’da yakınmacılık yoktur. Herkes kadronun duruşunu 
eleştiriyor. Kadro seçilmeli diyor, ama seçilecek kadro burada 
yaratılacaktır. Kimse sana hazır kadro göndermez. Akademinin 
görevi kadro yapmaktır. Sorunları farklı farklı olanlar, stratejiyi 
kabul etmeyen, taktiği kabul etmiyor. Kadının duruşunu kabul 
etmiyor,  hepsi bir devrede olmaz. Önderliğin tazına bakalım, 
Önderlik  her bir yönetim üyesini bir yerden getiriyordu. Birini 
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zindandan, birini Avrupa’dan, birini dağdan vb. yönetime alıp, bir 
çatışma yaratıyordu. Kişilik, sınıf çatışması yaptırıyordu. 
Yönetim şahsında ülke yönetim modelini yaratıyordu. Burada ki 
yönetimimiz diyor falan yönetim olursa durumumuz böyle 
olacaktır. Arkadaşlar önceden hazır değil tabii. Halbuki yönetim 
burada olunuyor. Buranın yönetim tarzı sadece burayla sınırlı 
değil, Avrupa’ya, Askeri karargaha da yansıyor,  öyle de 
olmalıdır. Yönetim içindeki anlayış tartışma konusu olmalı, 
talimata dönüştürülüp her alana gönderilmelidir. Biz buna cesaret 
edemedik. Kendi içimizde bile birbirimizi eleştirmedik. Buna açık 
olmalıyız. Bazen yapının karşısına geçebilmeli, çözümlemesi 
yapılmalıdır. Bir yönetim üyesini kaldırıp, onunla diyalog 
yapmaya hazır değildik. Bunu yapamadık. Neden? Çünkü ben 
yönetimim, beni rezil ettiniz, yaklaşımı vardı. Arkadaşlar 
psikolojimi, durumumu biliyordu, beni kaldırıp, diyalog yaptılar. 
Bunu yönetimin şahsında çözmezsen, diyaloğu yapıda 
yapamazsın. Diyalog sadece bir ders, görüş alış verişi değildir. 
Diyalog kişilik çözümlemesidir. Çelişki ve çatışmadır. Kendimizi 
o formasyona ulaştıramadık. Ona hazır değildik.  

Akademinin rolü sadece bir kaç tane kurumun rolü değildir. 
Akademiye, bakış açısında, kendini katmada ciddi zayıflık var.  
En küçük bir problemi akademi gündemine alabilmeliyiz. 
Sorgulama yapmalıyız. Öz biçim olabilsin. Bir kompleksi 
atmadan tutalım, basit bir klasik davranışın yaşam ölçüsüne 
kadar, hala akademi içinde geri özellikler var, ki insan dile 
getirmeye utanıyor ama onunla mücadele yok.  

Disiplin üzerine tartıştık. Şam’ın ortasında bile günde üç kez 
iştima yapılıyordu. Toplu yemek yeniliyordu, bu bir düzene 
sokuluyordu, sistem yaratılıyordu. Kişilik nasıl bu sistem içinde 
kendini örgütlüyorsa, bu yaşama da yansımasını yapıyordu. 
Madem biz burada özgür kadın yaşamı yaratmaya çalışıyoruz, bu 
da bizim için yenidir. En küçük şeyi bizim büyütmemiz 
gerekiyor. En küçük eksikliği büyütebilirsek, bundan büyük 
sonuçlar çıkarabiliriz. İşte burada ciddi sorun var, ciddi zayıflıklar 
var. Akademi üzerinde duracağımız en önemli nokta budur. 
Geçmişte yanlış yaklaşımlar vardı ancak onlar şu anda sorun 
değil. Bir düzey yakalandı, bunu da söylemek istiyorum. 
Rahatlıkla diyebiliriz ki, akademi kültürü oluşuyor. Geçen yıl biz 
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bunun adından bile korkuyorduk. Önderlik kendisi talimat olarak 
göndermeseydi, işte “Kadın Özgürlük Akademisi bir akademi gibi 
olmalı” biz bunun çelişkisine düştük. Arkadaşlarda dedi ya acaba 
karargah yönetimi, akademi mi? Geçen yıl bu dönemlerde 
tartıştık, arkadaşlar diyorlardı şimdi akademi farklı, karargah 
farklı mı olacak? Karargahın kendisi zaten akademidir. Bizden 
bazıları netti, bazılarımız net değildi. Bana göre akademi kendi 
başına bir kurumdur. Yönetimi, öğrencisi farklı örgütlenmesi 
gerek. Yine kurumlaşma başlı başına gerekliliktir. Yoğunlaşma 
gurupları, araştırma-inceleme, kültür gurubu, edebiyat, basın 
bunlarında ayrı yönetimleri var. Koordinasyon hem bunları 
yürütecek, hem de koordinasyon genel ülke çalışmalarını 
yürütecek. Eğer böyle dursa, ancak bir sistemi oturtabilir. Biz bu 
çelişkiyi geçen devrede birbirimize tamamen kabul ettiremedik. 
Biz birbirimize kabul ettiremezdik. Neden? Bu netleşmeyi bu 
konferans çıkarttı. Geçen pratikler, tecrübeler gösterdi ki artık 
netleşme, ayrışma, mevzilendirme bunun için gerekiyor. Bu 
noktalarda her koşul altında ben bu inançtayım. Birey olarak şunu 
de söyleyeyim. İllah biz kalırız yada kalmayız, bir yere gidelim, 
gitmeyelim. Bunlarda hiç sorun değil ama nerede olursa olsun her 
koşul altında bu düzey geriye çekilmemelidir. Geriye çekilmeyi 
bırak, artık biz bu çelişkiye düşmemeliyiz. Mesela şunu 
söyleyebilirim bütün verilen çabalar, yüzlerce operasyon olsun, 
bu düzey dağıtılmayacak. Her koşul altında kurumlaşmanın 
varlığını devam ettirmesi gerekir. Her türlü yönelim altında 
akademi, eğitimi devreye göre yürütülmesi gerekiyor. Biz 
geçmişte bir çok kez denedik. ‘95’te sistemli olarak bile 
kurumlaşma düzeyi başlatılmıştı. Ancak bir operasyonda dağıldı. 
‘98’de başladı, yeniden dağıldı. ‘96-‘97’de işte bilmiyorum, 
yeniden aynı şey. Arkadaşlar biliyorlar. Bir türlü uygun bir 
sisteme kavuşturamadık, yapamıyorduk. Bütün çabamız o oldu. 
Belki arkadaşlara basit geliyor ama 1. Hamleden sonra adeta biz 
sadece koordine olmayı bırak, manga komutanı olduk arkadaşlar. 
Hatta bunu da bırak, ben söyleyeyim yürüyorduk, geri çekilme 
yaptık, onlarca arkadaşın silahını biz omuzumuza aldık. 
Arkadaşların psikolojileri, ruh halleri bu geçmiş pratik inancı 
kendini ortaya koyuyordu. “Hepimizi burada topluyorlar, bizi 
ölüme götürecekler”diyenler vardı.  İran havanlarını ortamıza attı. 
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Kani Cenge’ye gittik, sanki Kani Cenge çok mu güvenli, bizi 
oradan aldılar, buraya burası da çatışmada bakalım bizi nereye 
sokacaklar? Belki biz konferanstayız ama kışın ortasında 12 ayda 
sadece bu inancı kadın içinde oturtabilmek için açık söylüyorum 
bunu kendim için namus meselesi yaptım. Birey olarak dedim ki, 
ne yapıp yapalım mutlaka bu eğitimi bir yere götürelim ve 
yapalım. Burada mücadele vermedik, diyemeyiz. Arkadaşlar 
biliyor. Belki biz bugün sohbetimizde de söyledik. Egemen 
anlayış tam da 2. Hamle zamanında  PJA karargahı ve akademi 
üzerine koyduğu yaklaşım, “PJA’nın kendini dağıtması gerek” 
şeklindeydi. Arkadaşlar biliyorlar. Kani Cenge’ye geldik. Bize 
söyledikleri birinci şey, siz burada durun, gücünüz eğitimli 
olduğundan bölük bölük her cephenin üzerine dağılın, savaşın. 
Arkadaşlar ta Dersim’den gelmişlerdi, diğer alanlardan 
gelmişlerdi. Daha biz ‘hoş geldin’ dememiştik, biz kongreden 
çıktık, operasyon üzerine operasyon, yönelim üzerine yönelim, ... 
arkadaşta belirtti, intişar üstüne intişar. Ne olursa olsun, biz şu 
kararı almıştık. Biz nereye gitsekte, kurumlaşma, akademi 
koşulları olmasada, o zaman biz tabur tabur ayrılır, bizden her 
merkezde bir tabur üstüne gider, gücünün üstüne ve eğitimini 
görür. Bunlar alternatifti arkadaşlar. Kolay değildi, kendinden 
olmadı. Buradaki arkadaşlar biliyorlar, belki basit şeyler ama 
kurumlaşmayı oturtmak için neredeyse örgütle biz boğaz boğaza 
girdik. Madem biz bundan sonra böyle bir yönetim istiyoruz ya da 
bu düzeye ulaştık, mevcut olanı da korumamız gerekiyor. Ne 
olursa olsun bizim bu düzeyi korumamız lazım. Gerçektende 
yaratıcı yaklaşmamız gerekiyor. Yaratıcılık olmalı. Her koşulda 
bunun titizliğini, acilliğini, ruhta er kadın militanın yaşaması 
gerek, özellikle de yönetimler. Ama açık söylemek gerekirse, bu 
noktada çok fazla zayıflıklar çıktı. Çok zayıflıklar çıktı. Bazen 
öyle bir dereceye geldi ki, biz diyecekti kim ne yapıyorsa yapsın, 
aynen öyleydi. Çünkü, öyle bir dayatma vardı. Ciddi bir 
sorunumuz da örgütlenmede çıktı, bunu görmemiz gerek. 
Önümüzdeki süreç için bende arkadaşlara katılıyorum. Yalnızca 
genç arkadaşlar için değil. Erkek arkadaşlardan değişim-
dönüşümü isteyenler, kadın sorununa eğilim gösterenler için 
yoğunlaşma gurubu olabilir. Belki başlangıçta hafif bir takımla 
başlanılabilir. Erkek arkadaşlarında akademi de yoğunlaştırılması 
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gerek. Sadece söylemek bile erkeklerde büyük bir sorgulama 
başlatmalı. Ben, kadın denetimine gidersem, nasıl 
yoğunlaşabilirim? Programı ne olmalı, eğitimi ne olmalı? Sadece 
heyecanı, yaklaşımı, arayışlar bile bunu çok farklı şeylere 
götürebilmeli. Arkadaş buradan biz bir toplantı yaptık, sadece 
böyle bir şey düşünüyoruz dedik, arkadaşların dili tutuldu. Heval 
gururumuz kabul etmez, nasıl olur, dediler. Bazı arkadaşların 
yanına gittik,  kalkıp özeleştiri verdiler. “Gerçekten doğru aslında 
biz Önderlikten uzak düşmüşüz” dediler. Benim görüşüme göre, 
özgür bir toplum kurmak için yeni kişilik kurmak için, toplumsal 
değişim-dönüşüm yapmak için bunun öncülüğünü yapacak olan 
PKK militanıdır, PJA militanıdır. Yani biz, belki şimdi parti 
okulunda da bu yapılıyor ancak temelinde kadına düşen öncü rolü 
akademi yapabilmelidir. Bunu yapabilirse, arkadaşlarda 
söylediler, karar tasarısında askeri gündemde da söylediler, o 
zaman taburlara komutanlık yapabilir, karargaha yapabilir, 
kurumlara yapabilir. Siyasette bir bütünen yetkinliğini oturtabilir. 
Siyasette yetkinlik ve pratik hakimiyeti oturtabilir. Yönlendirme, 
yürütme böylece yapılabilir.  

Tabii akademiye gelecek erkek arkadaşların ölçülerini PJA 
belirlemeli. Hatta gerekirse akademiye gelecek arkadaşın 
özgeçmişi, hazırlığı hangi esaslar üzerinden geliyor, bunlar olmalı 
ama küçük adımlarda başlamalı. Yoğunlaşma gurubu bu 
Akademi’den oluşturabilmeli. Gerekirse ortak ders, gerekirse 
ayrı, özel program olmalı. Bunu hedef olarak koymalı. Ben bu 
inançtayım ki, kadın kolaylıkla bu düzeyi yapabilir. Ama bazı 
arkadaşlarımızın mantığını da burada mahkum etmek istiyorum. 
Bir kez arkadaşlar arasında tartışma konusu yaptık. Bazı 
arkadaşlar hemen dediler. “Hele bir gelsinler, bizden aldıkları 
intikamı onlardan alalım.” Tüm bunlar gericiliktir tabii. 
Geleneksel ve geri bir yaklaşım. Kadının iktidar anlayışı böyle 
değil. Erkekten intikam alma gibi bir sorunumuz olmamalı. Bizim 
bunu mahkum etmemiz gerekiyor. Çünkü kadının doğasında bu 
yok. Tam tersine davranışla, yaklaşımla, hakimiyetle, katılımla, 
yoğunlaştırma ve yeniliklerle bunları değiştirmek gerek. Yoksa 
diktatörlükle, “o ne yapmış, ben de böyle baskıyla aynısını 
yapayım” olmaz. Tam tersine daha da kötü noktalara gider. Belki 
bazı şeyler şaka arası söyleniyor ancak bunlar yoğunlaşmaları 
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gösteriyor. Belki henüz olmamış ancak klasik yaklaşımlar 
olabiliyor. Sakat yaklaşımlar olabiliyor, bir uçtan bir uca giden 
yaklaşımlar oluyor. Bizim bunları mahkum etmemiz gerek.  
Kadın Özgürlük Akademisi denilince özgür militanların 
akademisi anlaşılmalı. Özgür insanları akademisi. Bana göre, bir 
arkadaşta söyledi, biz hem öğrenci, hem yöneticiyiz. Her devre 
kendi içinden yönetimini çıkartabilmeli. Her devre kendi içinden 
eğitimcisini çıkarabilmeli. Her devre içinde yoğunlaşma 
guruplarını oluşturabilmeli. Aynı bir okul gibi. İçinde okuma 
yapılıyor, bunun için bizler hazır olmalıyız. Akademinin 
misyonunu arkadaşlar söyledi. Ben de katılıyorum. Bu konu için 
bunları söyleyebilirim.  

Yapılan öneriler üzerinden karar tasarılarında durulabilir. Farklı 
öneri yoksa bütün rapor burada bitiyor. Bir bütün olarak Meclis 
raporu üzerine bir şey söylemek isteyen arkadaş yoksa, rapor önce 
okunmuştu. Yapılan bu tartışmalar üzerinden, farklı bir rapor 
çıkacak mı? Broşür tarzında çıkar-çıkmaz bunlar tartışılmalı. 
Bunların hepsi Merkez raporu üzerinde olsa olmaz, farklı  çok 
tartışmalarda oldu, gündem dışında da. Arkadaşlar bunun üzerine 
de görüş getirebilirler. Bunun dışında raporu bu haliyle biz onaya 
sunacağız. Bu tartışmalar üzerine raporun broşür şeklinde 
çıkması, gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bu nokta üzerine 
düşüncesi olan arkadaş söz alabilir. 

 -BENCE  de  divanın dediği gibi olabilir. Rapor,bir kitap haline 
getirilebilir.  

-SANIRIM Konferans sonuç raporu yazılırsa, bu tartışmaların 
hepsi yani sonuç, genel anlamda ulaşılan düzey yansıtılır oraya. 
Diğer raporda onaya sunulur. Bence yeterlidir. 

-SİZ de bir rapor çıksın, diyorsunuz.Farklı görüş varmı? 
-BENDE ..... arkadaşa katılıyorum. Somut önerimde broşürün 

çıkması yönünde. Çünkü 3. Kongre sonrası zor bir süreç geçirildi.  
- BANA göre de her çalışma sahasına göre somut perspektif 

çıktı. Esasında bu çerçevede broşür olmalı ve çıkmalı.  
 -AYRI başlıklar altında tartıştık. Platforma geldiği şekilde 

raporu yeterli gören arkadaşlar? 
 
MERKEZ RAPORU MEVCUT sunulan biçimiyle kabul edildi. 
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