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Gücümüzü Kararımızdan Alacağız* 

PJA 5. Kongre toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Bütün kongre de-
legelerine başarılar diliyoruz. En başta  Önderliğimize, devrim 
şehitlerine, halkımıza ve tüm özgürlük savaşçılarına kutlu olsun diy-
or, Önderliğimizi en üst bağlılığımızla selamlıyor, şehitlerimiz 
karşısında saygıyla eğiliyoruz. Halkımıza başarı sözümüzü 
tekrarlıyoruz. Özgürlük militanları için önümüzdeki süreçteki müca-
delemizde başarı diliyoruz. Kongremiz, hem büyğk tehlikeler 
açısından hem de önümzdeki sürecin ortaya çıkaracağı olanaklar ko-
nusunda büyük öneme sahip. Olağanüstü bir Kongre değil, ama 
olağanüstü bir süreçte gerçekleşiyor. Çok önemli, tehlikeli, zorlu bir 
mücadele uzun bir sürecini geride bıraktık. Aynı zamanda büyük 
değerlerin de yaratıldığı biliniyor. Kongre böyle bir sürecin sonucu 
olarak yapılıyor. Bu nedenle mücadelemizin yaşadığı sorunlar, zor-
luklarla birlikte, 5 yıllık önemli bir demokrasi ve barış mücadelesi 
yürütüldü ve sonunda meşru savunma temelinde savaş kararı almayı 
gerektiren bir aşamadayız. Ancak görüyoruz ki, burada bir araya ge-
len bileşim, yine bu bileşimde görülen heyecan, arkadaşlarda görülen 
yoğunlaşma, umut, kongremizin mücadelemizde bir açılım, güçlü bir 
adım olacağına inancımızı güçlendirmektedir. Bu kongremizde ciddi 
sorunlarımızı ele alacağız, bir çok eleştiri ve özeleştiri geliştireceğiz, 
ama aynı zamanda yaratılan değerlerin, atılan adımların sonucu ola-
rak PJA’nın yeniden yapılanması üzerinde duracağız. Kararlarını, 
planlamalarını çıkaracağız. Yaşadığımız sorunlara, içine düştüğümüz 
yetmezliklere baktığımızda bir yandan öfkeleniyoruz, bir yandan 
eleştiri, özeleştiri ihtiyacını da duyuyoruz. Ama diğer yandan da, 
PJA’nın yeniden yapılandırılasının adımlarını da atıyoruz. PJA’nın 
yeniden yapılanmasının geliştiği böyle bir süreçte, genel mücadele-
miz kendisini bir bütünen yeniden yapılandırıyor. Uzun bir zamandır 
Önderliğimiz İmralı’da üç esas aşamada savunmalarını hazırladı. 
Bunlar ideolojik, felsefik, siyasi, örgütsel, sosyal her alanda teorik, 
çok önemli, temel açılımları ortaya koydu. Önderliğimiz bütün tarih-
sel  ve toplumsal gerçekliği olduğu kadar, mücadele gerçekliğimizi 
de yeniden ele aldı. Evrende, toplumda ve mücadelemizde varolan 
gerçekliklerin tümünü yeniden çözümlerken, yeni paradigma teme-
linde tanımlamalara kavuşturdu. Önderlik tarafından sergilenen büy-
ük bir bilimsel değerlendirme ufuk gücüydü. Bu gücü kendimize 
esas alabilir, bu güçle kararlara gidip, tartışıp planlama yaparsak, 
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cesaretimizi ve bakış açımızı güçlendirirsek, Önderliğin de dediği 
gibi önümüzde hiçbir engel olmayacaktır.  

Önderliğin savunması mücadelemizde köklü değişimlerin 
yaşanması için en temel ilk adımdı. Buna bağlı olarak KONGRA 
GEL oluşumu ve son süreçte PKK’nin yeniden inşası da gündemimi-
ze girmiştir. Bunlar da kongremiz için üzerinde durulması, 
anlaşılması ve esas alınması gereken konulardır. Bu temelde de 
gelişimimizi ve yeniden yapılandırmamızı netleştirmeliyiz. Bunlarla 
birlikte PJA’yı yeniden ele almamız, sadece yaşadığımız bazı 
sorunları ele almak açısından bir anlam taşımıyor, bununla bağlantılı 
değildir; dünyada yaşanan değişimle bağlantılıdır. Önderliğin 
düşüncede ve  zihniyette yaşadığı değişimlerle bağlantılıdır. Esası 
budur. Bu değişimi de dar  anlamda ele almak doğru olmaz. Önder-
lik, yapacağı değişimleri büyük bir devrim olarak niteliyordu. Bu 
değişimi kendi cephemizden hissedebilirsek, doğru ele alabilirsek, 
başarmanın yolu zaten açıktır. Eğer bu yolda daha ileriye gidebilir-
sek, daha büyük adımlar atabilirsek, büyük başarılar elde edebiliriz. 
Öyle bir süreçte yaşıyoruz ki, başarı sadece bizim için değil, bütün 
insanlık, Ortadoğu ve Kürt halkı için de son derece gerekli. Böylesi 
bir süreci genel insanlık da yaşıyor. Önderlik bunu kaos aralığı teme-
linde tanımladı. Değişim ve dönüşüme dayalı ihtiyaçları en derin 
hissettiren bir süreçtir. Böylesi süreçler aynı zamanda büyük umutlar 
için de büyük zeminler yaratıyor. Günümüzde varolan çelişkiler 
insanlık yaşamında öyle bir düzeye ulaşmıştır ki, çözümü ve 
değişimi dayatmaktadır. Bugüne kadar yürüyen sistemin köklü ola-
rak değiştirilmesi ve bu temelde de yeni bir sistemin yaratılması ge-
rekiyor. İnsanlık tarihinde böylesi bir düzeye ulaşılmıştır. 15. 
yüzyılda bir rönesans dönemi yaşandı, şimdi insanlık tekrar böylesi 
köklü bir değişmle karşı karşıyadır. Bir kez daha insanlık yeni bir 
sistem, yeni bir çözüm arayışındadır ve yeni bir paradigmayla bir 
değişimin peşindedir. Sistem her yönlü bir sıkışmayı yaşamaktadır. 
Fakat bizim anladığımız o klasik tarzdaki sıkışma değil.  Bunun 
boyutları daha geniş. Bu anlamda Önderliğin yeni 
kavramlaştırmalarına yeterli ve doğru anlamı vermek önemli. Bunun 
için de bu kavramları daha iyi kullanabilmek, anlayabilmek için bize 
geniş bir zaman gerekiyor. 1970’lerden bu yana sistem kaos düzeyi-
ne ulaşan sorunlarına çözüm bulamamaktadır. Her zaman kendisini 
bir biçimde ilerletmek istemiştir. Reel sosyalizmin çöküşü, sisteme 
yeni çözümler yaratacak diye lanse edilirken, kendisiyle birlikte daha 
fazla çözümsüzlüğü getirdi. Bununla bağlantılı olarak oluşturulan 
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sistem karşıtı siyasi oluşumlar kendisini kapitalist sistemden 
kurtaramadılar. Kapitalizmin versiyonları gibi ortaya çıktılar. Bunun 
için de çöküşle beraber daha fazla bir çıkmazı beraberinde getirdi. 
Bu çıkmaz, ‘90’larda, yeni dünya düzeni adı altında bir çıkışı yarat-
mak istedi. Ortadoğu gibi bir coğrafyada sistemini oturtması kilit 
önemdeydi ve günümüzde Büyük Ortadoğu Projesi adı altında bir 
çözümü yaratarak ömrünü uzatmak istiyor. Fakat Ortadoğu öyle bir 
yer ki, her yönüyle tam bir çözümsüzlük alanı. Bu temelde 
Ortadoğu’nun kendi içinde yaşadığı bunalımlar var, sistemle 
yaşadığı çelişkiler var. Bu çelişkilerden kaynaklı olarak Ortadoğu ve 
mevcut sistem gerçekliği bir mücadele içerisindedir. Üçüncü dünya 
savaşı diyebileceğimiz bir düzeyde yaşanıyor mücadele. Belki daha 
önceki dünya savaşları geniş bir coğrafyayı kapsıyordu, fakat şimdi 
yürütülen, üçüncü dünya savaşı adını verdiğimiz savaş dar bir 
coğrafyayı kapsamakta. Fakat bu coğrafya diğer coğrafyalardan 
farklı olarak daha zengin ve güçlü. Bu coğrafyada yaşanan savaş bir 
biçimde çözüme ulaşırsa, insanlığın kaderini belirleyecek sonuçlar 
ortaya çıkarabilir. Eğer bu savaşta Amerika ve onun etrafında topla-
nan emperyalist devletler başarıya ulaşırlarsa, halklar bir kaybı 
yaşayacaktır. Ortadoğu’daki statükocu güçler daha fazla direnir, 
zamanı uzatır ve bu savaşın kayıplarını çoğaltırsa, o zaman daha faz-
la derin bunalımlar, sancılar ve sorunlar yaşanabilir. Bu savaş sadece 
bir koşulda hem Ortadoğu halkları hem insanlık hem de Kürtler için 
çözüm getirebilir. Bu da halkların mücadelesinin özgür ve demokra-
tik birlik temelinde gelişmesiyle mümkündür. Halklar ve insanlık 
için o zaman daha onurlu yollar da açılmış olacaktır. Bu yol, tarihte 
devlet etrafında oluşan bütün sistemlerin çöküşünü ve çözülüşünü de 
beraberinde getirecektir. Ezilenlerin mücadelesi bu temelde tarihin 
en ilerici biçimini alacaktır. Ezilenler tarafından yürütülen mücadele-
lerde bugüne kadar birçok bedel ödendiği gibi başarı ve değerler de 
yaratıldı. Fakat her defasında verdikleri bütün mücadelelere rağmen, 
egemen sistemin denetimine girmekten kendilerini kurtaramadılar. 
Eğer Ortadoğu’da egemen sistem ve halklar arasında yürütülen mü-
cadelede, halkların mücadelesi başarıya ulaşırsa insanlığın barış, öz-
gürlük ve demokrasi sorunları çözüm yolunu bulacaktır. Sorunlarının 
çözüm zeminini yaratacaktır. Biz böylesi kritik bir dönemde 
yaşamaktayız. Kritik olduğu kadar umutlarla yüklü bir süreçtir de. 
Bu nedenlerden kaynaklı olarak bunalımları da üst düzeyde 
yaşanıyor. Bütün bunlardan dolayı bu savaş geniş zeminlerde yürütü-
lüyor. Hem Ortadoğu hem de dünya çapında egemen sistem büyük 
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zorluklar yaşamakta. Mücadelemizde  büyük zorluklar yaşıyor. Hem 
anlam gelinen aşamaya verme boyutunda zorluklar yaşıyoruz, hem 
de bu mücadeleye güç getirebilme noktasında zorluklar yaşıyoruz. 
Yani biz şunun farkındayız; insanlığın yaşadığı sorunların çözümü 
bugün ya bu sahada olacak ya da sorunlar çözülmeyecek ve daha 
büyük çıkmazları beraberinde getirecek. Ortadoğu bu gerçekliğin 
merkezi konumundadır. Bu yüzden bizim bu süreçteki mücadelemizi 
anlamak önemlidir. Bu mücadelenin merkezi bugün  Irak’tır. Irak’ta 
yürütülen savaşın merkezinde de, Ortadoğu’da yaşanan sorunların 
çözümünün merkezinde de yine Kürtler var. İnsanlık adına özgür-
lükçü ve demokratik adımlar atabilmek için bu kadar düşürülen ve 
inkar edilen bir halk gerçekliğinden başlamak gerekiyor. Burada öz-
gürlük, demokrasi ve barışa dayalı bir çözüme gidilemezse, bütün 
dünya insanlığı için de bir çözüme gidilemez. Bu nedenlerden dolayı 
da mücadelemizi sadece kendimizle sınırlı tutamayız. Bu bir abartma 
değildir. Kürt halkı gibi bir halk, Ortadoğu gibi bir coğrafyada bugün 
bir varlık ve onur mücadelesi veriyor. Eğer insanlık en fazla 
düşürülmüş, ezilen bir halkın kurtuluşunu sağlayamazsa, varlığını 
garanti altına alamayacak durumda kalırsa, o zaman insan olmanın, 
insanlık mücadelesinin bir anlamı kalmaz. Genel bir çerçevede 
değerlendirdiğimizde; Kürt halkının mücadelesi çok anlamlı bir mü-
cadeledir. Her ne kadar bazı kesimler bu mücadeleyi dar ilkel milliy-
etçi boyutta yürütmek isteseler de, asla Kürt halkının mücadelesinin 
çerçevesi ilkel milliyetçi ve dar bir çerçeveye düşmeyecektir. Çünkü 
varlığı bütün insanlığın yaşadığı sorunların çözümüyle bağlantılıdır. 
Bunun için diyebiliriz ki; Ortadoğu’daki mücadelemiz çok belirleyi-
cidir. Otuz yıl boyunca bir mücadele yürüttük ve bu mücadele Kürt 
halkı için çok ciddi bir ulusal kimlik, büyük bir halk gücü ortaya 
çıkardı. Toplumun ve insanın özgürlüğü mücadelesinde, kadın öz-
gürlük mücadelesiyle önemli bir düzey ortaya çıkardı. Kendisi için 
bir değer yarattı. Bu anlamda, verdiği mücadeleyle Ortadoğu’da 
büyük ve taktir edilecek bir örneği oluşturmaktadır. Mücadelemiz 
boyunca başarılarımız kadar, yanlışlıklarımız da oldu. En temelde 
devletçi ideolojiyi çok fazla aşamamıştık. Marksist-Leninst ideoloji 
temelinde 19. ve 20. yüzyıl devletçi düşünüş tarzının etkileri 
yaşanıyordu. Mücadelemizin hangi büyük amaç ve hedeflerle ortaya 
çıktığı biliniyor. Fakat yaşadığı yetersizliklerle özüyle, insanıyla 
karşı karşıya geldi. amaçlarına ters düştü. Bütün bunlardan yola 
çıkarak köklü değişimler yaratmak istiyoruz. Bu anlamda devletçi 
ideolojiyi esas alan bütün yaklaşımları ve düşünüş tarzlarını aşmaya 
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büyük değer vermek gerekiyor. Ortadoğu gerçekliğinde ilk kez böy-
lesi bir çıkış hareketimizce yaşanıyor. Bu anlamda mücadelemiz 
anlamlı bir mücadeledir. Esas çelişkileri yakalayıp o temelde müca-
dele ediyor. Bu gücünü de Önderlik gerçekliğinden alıyor. 
Önderliğin egemen sistemle, egemen zihniyetle verdiği savaşım be-
raberinde hem insanlık için hem de bizim için önemli sonuçlar ortaya 
çıkarmakta, önemli bir çerçeveyi oluşturmaktadır. Birçok sözümüz 
yaşam için yeterli olmuyordu. Birçok tavrımız, tutumumuz, eylemi-
mizle hem kendi sorunlarımıza hem de halkların sorunlarına çözüm 
getiremiyorduk. Yeni paradigmayla dünyada yaşanan bütün sorunla-
ra geniş bir çözüm çerçevesiyle, hem insanlığın hem kadının hem de 
toplumun yaşadığı sorunlara özgürlükçü ve demokratik çözümler 
ortaya konulaktadır. Bu dar bir siyasi çerçeve değildir. Felsefik,  ide-
olojik, siyasi, örgütsel, sosyolojik... anlamlar içeriyor. Bunun için 
duygudan tutalım, davranışa ve düşünceye kadar çözümlenmesi ve 
değişimi çok önemlidir. 

  Ortadoğu’da KONGRA GEL gibi, her ne kadar kuruluşunda bazı 
iç sorunlar ortaya çıkmış ve beraberinde getirdiği bunalımlar 
yaşanmışsa da,  hem bizim için hem de halkların mücadelesi için çok 
önemli olan bir doğuş, varolan statükocu, egemen rejimlere karşı bir 
alternatifi oluşturmaktadır. KONGRA GEL henüz bu yönlü kendisini 
çok fazla somutlaştırmamış olabilir. Fakat köklü çözümleri önerdiği 
için halkların özgürlüğü ve demokrasi için köklü çözümler içermek-
tedir. Somutlaştıkça büyük çözümleri ve başarıları da kendisiyle bir-
likte getirecektir. Başta Kürt halkı için çözüm getireceği gibi, halklar 
ve Ortadoğu için de devletçi sistemlere karşı çözüm içerikli bir alter-
natif olmaktadır. Bu süreçte  devlet yaklaşımımız da  birçok yönüyle 
açıklığa kavuşmuş, bu temelde devletle mi olacağız, devlete karşı mı 
olacağız sıkıntısı birçok yönüyle aşılmıştır. Bu anlamda halkların 
özgür ve demokratik iradesini oluşturmayı hedefleyen KONGRA 
GEL örneğinin iyi anlaşılması gerekiyor. Bunu anlayabilmek bizim 
Kongremiz açısından da gereklidir. Anlayabilmek için tartışmak ge-
rekiyor. KONGRA GEL örneği halkların en gelişmiş rejimini 
yaratacaktır. Devlete dayalı bir çözümü değil, halklar için demokra-
tik çözümü temsil ediyor. KONGRA GEL böylesi bir anlam ve 
içeriğe sahiptir. Bir yandan bu oluşumun böylesi bir anlamı varken, 
bir yandan da çizgi sorunları yaşadık. Önderlik Atina savunmalarıyla 
ideolojik, siyasi ve örgütsel çerçeveyi oluşturdu; KONGRA GEL’le 
esas çözümü geliştirmek istedi. Bunun içinde PKK de yer aldı. Fakat 
mücadele tarihimiz boyunca varolan sorunlar bir kez daha üst boyut-
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ta ortaya çıkmaya başladı. Bunlar yeni yaşanan şeyler değildi. PKK 
tarihinin başından bu yana Önderlik çizgisinin dışında olan çizgiler, 
bir biçimde kendilerini örgüt gerçekliğimize, mücadele 
gerçekliğimize dayatmak istediler. Bu çizgiler farklı biçimlerde ve 
farklı  pratiklerde ortaya çıktılar. Bunlar bir dönem eğilim ve anlayış 
biçiminde kendisini dayattı. Fakat son süreçte, özellikle Önderliğin 
esaretinden sonra kendisini çizgi boyutuna getirmeye çalıştı. Sol ve 
sağ çizgi mücadelemizde birçok tahribata yol açtı, Önderlik çizgisiy-
le bir mücadele içerisinde oldu. Bu mücadele son beş yılda daha faz-
la derinleşti. Çünkü Önderlik fiili olarak hazır değildi. Bu anlayış 
örgüt gerçekliğimizde aşılmayan iktidar amaçlı ve devletçi 
anlayışlara dayanarak kendisini güçlendirdi. Mücadelenin yarattığı 
değerler üzerinden iktidarını oluşturmak istedi. Bu temelde ağır ve 
sancılı süreçler yaşadık. Bir yandan Önderlik tarih, toplum ve 
yaşamın bütün alanlarında büyük adımlar attı. Adım adım bunu 
İmralı’da derinleştirdi ve bu öyle bir düzeye ulaştı ki, insanlık ve 
halkların özgürlüğüne dayalı çözümü her anlamda geliştirdi. Önder-
lik çizgisine  ters düşen çizgiler yani sağ ve sol çizgiler farklı gibi 
görünseler de, fakat birleştikleri nokta, Önderlik çizgisi karşıtlığıydı. 
Önderlik gerçekliğine karşı bir mücadeleyi farklı farklı biçimlerde 
yürüttüler. KONGRA GEL I. Kongresi sonrası bu üst düzeye ulaştı. 
Bu durum kendisiyle birlikte her yönlü çok ciddi sorunlar ortaya 
çıkardı. Mücadele değerlerimizde, örgütsel yaşamımızda ve halkta 
ciddi kayıplara yol açtı. Önderlik esaretinden bu yana altı yıl geçti. 
Bu süreçte, Önderliğin açılımlarına paralel olarak eğer çok ciddi, 
büyük adımlar atamadıysak -ki bunun imkanları üst düzeyde vardı- 
bu anlayışlarla bağlantılıydı. KONGRA GEL kongresinde ortaya 
çıkan bu anlayışlar, mücadelemizi parçalama ve tasfiye etme amacını 
güttüler. Önderliğin, halkımızın ve içimizdeki birçok arkadaşın mü-
cadelesi ve tavrıyla bu her iki çizgi bertaraf edilmiştir. Son Kongre-
mizde Önderlik çizgisinde bir doğrultuya girme yaşanmıştır. Bu 
doğrultu, belki her yönüyle bizim tarafımızdan anlaşılamamış ve 
oturtulamamışsa da, fakat bunlara dönük tavır sahibi olunmuştur;  bu 
da bizim için önemli bir adımdır. Birçok yönüyle kongrede yetersiz-
likler de görebiliriz, çünkü Önderliğin önümüze koyduğu çerçeveye 
ve Önderlik gerçeğine bir bütün  cevap veremedik. Ancak  Önderlik 
çizgisinde karar almak KONGRA GEL’in II. Kongresi açısından çok 
netti ve biz de bu netlik üzerinden kongremizi yapıyoruz. Geçen 
kongre hem mücadelemiz için hem de halkların mücadelesi için ö-
nemliydi. Fakat  çizgi mücadelemiz devam edecektir. Çizgi mücade-
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lemizin daha köklü yürütülmesi için Önderlik PKK’nin yeniden 
inşaasını gündemimize koydu. Yeniden inşa süreci başladı. Kongre-
miz yeniden inşa sürecine daha geniş anlam verebilmeli. Kadın, en 
üst düzeyde bir anlamı verebilmeli ki, PKK’nin yeniden oluşumunda 
rolünü güçlü oynayabilsin, katılımını sağlasın. Önderlik çizgisini 
koruma ve oturtmada ciddi yetersizlikler yaşadık ve bu anlamda 
borçluyuz. Yerine getirmediğimiz ciddi görevler var, bunları yerine 
getirebilmek için PKK’nin yeniden inşaa sürecine katılımımız, onu 
anlamamız çok önemlidir. Önderlik çizgisi ve demokratik-ekolojik 
toplum, demokratik sosyalizm çizgisinin yaşam bulması için Kon-
gre’de yapacağımız tartışmalar, alacağımız kararlar önem 
taşımaktadır. Genel hareketimiz ve kadın hareketi açısından 
PKK’nin yeniden inşaası büyük önem taşıyor. Çünkü Önderlik çizgi-
sinde yürümek, esasta PKK’nin yeniden inşaa sürecinde belli 
olacaktır.  

Bir kadın kongresi yapıyoruz. Bir kadın mücadelesi yürütüyoruz, 
bütün kadınların umutlarını temsil etmek ve gerçekleştirmek istiyo-
ruz. Kongremizin en temel önemi buradadır. Kongremizin kadın için 
yapacağı tespitler, Kürt kadını için olduğu kadar, genel dünya 
kadınları için de önemlidir. Kadın sorununda çözüm olmazsa, bili-
niyorki hiçbir sorunun çözümü olmaz. Dile getirdiğimiz bütün 
değerlendirmelerde kongre rejiminin çözümü, halkların iradesinin 
açığa çıkarılması, özgürlükçü, demokratik ve barışçıl çözümü esas 
alan çizgilerden bahsediyoruz. Bahsettiğimiz bütün bu gerçekliklerin 
hayat bulması kadın özgürlük mücadelesine dayanarak hayat 
bulacaktır. Halkların mücadelesi veya dünyada çeşitli mücadeleler  
ne kadar gelişirse gelişsin kadında kazanmadan başarıya ulaşamaz. 
Ezilen halkların mücadelesi eğer hala başarıya ulaşamamışsa, içeri-
sinde kadın özgürce yer almadığındandır. Bugün geldiğimiz aşamada 
özellikle mücadelemizde kadın gerçek yerini, özgürlük ve demokrasi 
mücadelesi temelinde alıyor.  
İnsan net olarak diyebilir ki; kadın dünyada artık kendi mücadelesi 

konusunda ciddi adımlar atmıştır. Her ne kadar özgürlük mücadelele-
rinin başarısı çok az olsa da, genel tarihe bakıldığında atılan çok cid-
di adımlar vardır. Aynı zamanda sistemde kadın sorunu ya da kadınla 
bağlantılı olarak yaşanan çelişkiler kadının köleleştirilmesiyle 
bağlantılı olarak en üst düzeye ulaşmıştır. Belki kapitalist sistem 
kadının gelişimi için çok farklı bir çerçeve koyuyor, bir çok konuda 
özgürlüğün bahsini ediyor, bir çok bakımdan kadın eskiye nazaran 
çok farklı yaşıyor, ancak özünde kadının köleleştirilmesi noktasında, 
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kadının yok edilmesinde daha vahim durumlar var. Bunlar biliniyor; 
yaşamın her alanında daha ince yöntemlerle, gizli, kandırmaya dayalı 
yöntemlerle uygulanıyor ki, bu daha tehlikeli. Bu tehlike maalesef 
kadın tarafından her yönüyle tam anlaşılamamıştır. Belki feminist 
hareketler özellikle 19. yüzyıldan bu yana özellikle de 20. yılın 
sonlarına doğru kendilerini daha da geliştirdiler. Bir çok alanda 
araştırma incelemelerini de ortaya koydular, ama bunlar bütün 
kadınlara mal edilemedi. Bütün kadınlar bilinçlendirilemedi. Bu an-
lamda kadınların ortak mücadelesinin kararı olamamışlardır. Gerçek 
ideolojik çerçevesini tam olarak ortaya koyamamışlardır. Bundan 
kaynaklı kendini en gelişkin olarak tanımlayan devletlerden tutalım, 
en geri rejimlerle yönetilen devletlere kadar  kadın sorunları benzer-
dir. Şiddet biçimlerinde değişiklik olabilir, ama şiddet var; köleliğin 
biçimleri farklı olabilir, ama kölelik var; kandırmanın biçimi 
değiştirilebilir, ama kandırma var; katliamların biçimi değişebilir 
ama katliamlar var, her anlamda var. Bundan kaynaklı 21. yüzyılın 
mücadelesinde sorunların ve çelişkilerin ve de çözümün temelinde 
yer alan kadındır. Bir önceki kongremizde de ya da daha genelde 
önceki dönemlerde de yaratılan literatürümüzde bu konuda yeterince 
çerçeve var. Fakat özellikle son dönemlerde kendimizde de fark 
ettiğimiz, anladığımız, bir bütün ihtiyaç olarak ortaya çıkan, genel 
kadın mücadelelerinde de görülüyor ki; kadının genel anlamda her 
türden sorunlarını bilince çıkarmadığı sürece, bu bilinci her kadına 
ulaştıramadığında, -ki bu gerçekliklerin açığa çıkması için dünyada 
kadın örgütleri hala çok az- kadının halklar mücadelesinde de varo-
lan potansiyelini açığa çıkaramayacağıdır. Kadın değişim ve çözüm 
gücünü hala tam olarak ortaya çıkaramamış durumda; bilinçsiz ve 
örgütsüz. Her ne kadar dünya çapında büyük bir açılım 
yapamamışsak da, mücadelemizin ve kongremizin temel iddiası dü-
nya kadın gerçekliğini yorumlayabilmek, bu değişim ve çözüm gü-
cünü bilinçli, örgütlü hale getirebilmektir. Bunun için de, öncelikle 
Ortadoğu kadın gerçekliğini, kadının içinde bulunduğu durumu iyi 
tespit edip ihtiyaçlarını belirleyebilmeliyiz. Kongremizde ele 
almamız gereken konulardan biri de budur. Bu konuda uluslar ötesi 
bir bakışı, bir düşünce tarzını ve cins bilincini bütün kadınlar için 
geliştirebilmeliyiz. Ancak bu noktada bizim varolan yaklaşımımız, 
her ne kadar ideolojimizde böylesi bir şey olmasa da, hala ezilen 
Kürt kadın psikolojisiyle düşünme, çalışma ve mücadele yürütme 
şeklinde oluyor. Hem kendimizin hem de bütün dünya kadınlarının 
sorunlarını çözebilmemiz için önce bunu çözmemiz gerekiyor. Dü-



PJA  5.  Kongre Tartışmaları 

 9 

nya kadınlarıyla bütünleşilebilecek noktaları yakalamamız gerekiyor. 
Güçlü bir hissediş ve bilinci oluşturabilmeliyiz ki mücadele edebile-
lim. Ortadoğu’da da bunun daha somut yaşanması gerekiyor. Bizim 
birçok kararımız vardı. Ortadoğu kadın Federasyonlaşması kararımız 
gibi. Ortadoğu kadınına yönelik perspektifimiz daha somuttu. Fakat 
bu noktada öncelikle zihniyette bir açılımı yakalayamadık. Mücadele 
anlamında da bütün Ortadoğu kadınlarını kapsayacak bir mücadele 
yürütemedik. Bu yönlü ciddi yetersizlikler yaşadık. Kongremiz bu 
yönlü ciddi bir değerlendirme yeri olmalı. Daha önce de belirttik; 
Ortadoğu’da mevcut durumda bir mücadele yürütülüyor. Bu müca-
delede halkların, insanlığın kazanması için kadının rolü belirleyici-
dir. Bütün her şeye rağmen kadın için en büyük değer Ortadoğu 
topraklarında mevcut. Önderliğin Savunmalarında görüldüğü gibi 
hem kadın için hem halklar için tarih aydınlığa kavuşuyor. Bunu da 
bilince çıkarmamız gerekiyor. Önderliğin son savunması bu anlamda 
çok güçlü ve derinliklidir. Bu anlamda kadının Ortadoğu’da yarattığı 
değerler bilince çıkarılır ve  çağdaş ölçülerde bir örgütlülüğe 
kavuşturulursa büyük başarılar elde edebilir. Kongremiz bu noktada 
somut perspektifler oluşturmalı, somut kararlar almalıdır. Bunu ya-
pabilirse, Ortadoğu’daki demokratik, özgürlükçü mücadelede rolünü 
oynayabilir. Bugün Kürtler öyle bir düzeye ulaşmış ki, mücadelele-
rinde şiddeti meşru savunma çerçevesi dışında benimsemiyorlar. 
İlkel milliyetçi düşünüş biçimini reddediyor, devletçi anlayışı aşıyor, 
halkların demokratik iradesine dayalı bir gelişimi esas alıyorlar. 
Kadın bu noktada en önemli rolü oynayabilir. Çünkü Kürt kadınları, 
Kürt halk tarihiyle ve mücadelemizle bağlantılı olarak çok fazla güce 
sahiptir. Fakat bu gücünün bilincinde olmazsa gücünü  işletemez ve 
çok fazla etkide de bulunamaz. Biz bu noktada çok şanslıyız, ki böy-
lesi bir bilinç düzeyine ulaşmışız. Fakat son pratiklerimizde de or-
taya çıktı ki daha fazla bilinç kazanmamız, bu gerçekliğimizi daha 
iyi kavramamız gerekiyor. Bu nedenle bu kongremiz, Önderliğin son 
savunmalarında ortaya koyduğu çerçeve  boyutunda  bir derinlik 
kazanırsa, rolünü oynayabilecektir. Yaşadığımız sorunların temelin-
de bu rolümüzü anlamamamız yatıyor. İdeolojik doğrultumuzu kay-
bettik, o yüzden sorun yaşadık. Önderlik çizgisini temsil edemedik. 
Genel hareket içerisinde kadın hareketinin rolünü ortaya koyamadık. 
Kürt kadınları, Ortadoğu ve dünya kadınları için yerine getirmemiz 
ve oynamamız gereken bir rol vardı, bunu yapamadık. Bu yönlü cid-
di eksiklikler yaşadık. Bu eksiklik ve yetersizlikleri geniş bir biçimde 
tartışmamız gerekiyor. Temelde özgürlük çizgisinde doğrultumuzu 
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koruyamadık, bu yönlü bilincimizi güçlendiremedik. Tercihlerimizi 
netleştiremedik. Bu yönlü yaşanan sorunları aşabilseydik, başarılı 
pratiklere sahip olabilirdik. Esas sorunumuz kaynağını buradan 
alıyor. Geçirdiğimiz pratikten kaynaklı olarak birçok arkadaş öfkeli 
de olabilir, yaşanan durumdan dolayı tereddütlü ve düşünceli de ola-
bilir. Arkadaşların kafasında ‘acaba’ soruları da olabilir.  Fakat mü-
cadele gerçekliğimizde olan bir şey var, onu inkar edemeyiz; biz her 
şeyi maalesef düşe kalka öğreniyoruz, bu da bize birçok şeyi kaybet-
tiriyor. Çok fazla acı çekerek başarı elde ediyoruz, çok fazla gel git-
leri yaşıyoruz. Son dönemde kadın hareketi olarak çok ağır sorunlar 
da yaşadık, birçok konuda ‘acaba’ları yaşadık. “Acaba yürüyebilir 
miyiz” dedik. Bu kongreye gelişte büyük umutlarımız olduğu kadar, 
‘acaba’larımız da var. Bu  yaşadığımız bir gerçekliktir. Bugün Sema 
arkadaşın da şahadet yıldönümü, bunun için kongremizi kahramanca 
bir şahadetin yaşandığı onurlu bir günde başlattık. Bu anlamda bizim 
için çok anlamlı. Sema arkadaş gerçeğinde büyük bir mücadeleciliği 
gördük. Vücudunda tahribatlar  oluşacak kadar amansız, zorlu ve hep 
kendine yenildiği bir mücadeleyi sürekli daha kararlılaşarak ve 
oluşmuş kendisine rağmen geliştiriyor. Sema arkadaş bir şey söylüy-
ordu; “Böyle öğrenmek çok geri” diyor ama bununla birlikte müca-
dele kararından dönmüyor ve kararını bir eylemle zirveleştiriyor. 
Özgürlük kararını kendisinden ve her şeyden kaynaklı tüm gerilikle-
rin üzerine çıkarıyor. Çok anlamlı ki, böyle bir arkadaşın şahadet 
yıldönümünde kongremizi yapıyoruz. Ciddi bir başarısızlığı yaşadık, 
bu kongreyle tekrardan özgürlüğe dair kararımızı yenileyip 
güçlendireceğiz. Bu nedenle kongremizi Sema yoldaş ruhuyla, 
gerçekliğiyle yapmak önemlidir. Bu noktada sloganvari, duygusal 
yaklaşımları aşıp derin anlamlar verebilmeliyiz. Bunu yapabilirsek, 
özgürlüğe stratejik bir yaklaşım sergilemiş oluruz. Bir süre sonra 
Zilan yoldaşın eylem yıldönümü geliyor, onlardan önce de Gulan 
yoldaşın şahadeti vardı. Arkadaşlar iyi biliyorlar, Gulan yoldaş 4. 
kongrede özgürlükteki kararını güçlü bir şekilde ortaya koymuştu ve 
bu kararından sonra şehit düştü. Belki de bu kararından dolayı şehit 
düşürüldü. Bütün devrim şehitlerimiz, özellikle Haziran şehitlerimiz 
Gulan, Sema ve Zilan arkadaşlar çok zorlu dönemlerden geçerek 
özgürlükten yana adımlarını attılar. Gulan arkadaş o kongrede bir 
kez daha kadın hareketine, özgürlük mücadelesine katılımını yeni-
leyerek bu noktada ciddi bir tavır sergiledi. Sema arkadaş, Önderliğe 
Kadın Kurtuluş İdeolojisinde cevap oldu. Zilan arkadaş, Önderlik 
çizgisi için en önemli dönemlerde, en büyük eylemi yaptı. Bütün 
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bunlar ne  hayal, ne de bir istisnaydılar; onlar birer gerçeklikti. Ve 
onlar gibi binlerce arkadaş var. Ama onların kişiliğinde görülen 
neydi; özgürlük kararındaki keskinlikti, özgürlük tercihindeki net-
likti. Bu noktada özellikle Sema arkadaş için söylenebilecek şey; 
eğer fiziki gücün, beyin gücün yetmezse, kişilik gerçekliğin yet-
mezse bile öz kararlaşmayla özgürlük yürüyüşünde bir çizgi belirle-
medir. Bu temelde kongremizi gerçekleştirebilmek, kongremiz açıs-
ından büyük bir aydınlanma olacaktır. Bu gerçekliği bilince çıkar-
mamız gerekir. Bir eksikliğe, yanlış konuma da girsek, bir noktada 
amaçlarımızdan da uzaklaşsak, birey olarak veya hareket olarak en 
kötü tecrübeleri de yaşasak, eğer özgürlüğümüze bağlıysak, bu bizim 
için en büyük tecrübe olacak, bizde büyük bir bilinçlenme ortaya 
çıkaracaktır. Bu bilinçle de daha büyük bir mücadele yaratabiliriz. 
Bu süreçte bazı kesimler tarafından hem PKK hem PJA hem de 
KONGRA GEL için, “Var mıdırlar yok mudurlar, dağıldılar mı, da-
ğılmadılar mı, yürüyecekler mi, yürümeyecekler mi belli değil” 
denilerek, varlık ve yokluğumuz tartıştırılıyor. Ama mücadele 
gerçekliğimiz, Önderlik gerçeğine bağlı olarak gösteriyor ki; 
mücadelede en zorlu, en son noktaya gelsek de, özde ve amaçta net-
sek, -ki şimdiye kadar nettik- pratikte birçok zayıflatmayla karşılaş-
sak da, bu tür girişimler fazla başarılı olamayacaktır. Bugün burada 
bulunuşumuz bile bunu gösteriyor. Bugün burada bütün çalışma 
alanlarından katılan bir bileşim var. Bizim böylesi bir bileşimle to-
planmamız bile kongremizin başarısını ve kararlılığımızı gösteriyor. 
Eğer bu karara sahipsek, şimdiye kadar yaşadıklarımızı kendimiz 
için ciddi birikimler haline getirebiliriz. İnsan, özellikle kadın, 
yaşadığı zayıflıkları, yetersizlikleri kendisi için tecrübeye dönüştüre-
bilirse, -ki başka yolu da yok- büyük çıkışlar yapar. Yaşadıklarımızı 
gerçekten ciddi birikimlere dönüştürmeliyiz. Sema yoldaş gibi 
gücümüzü kararımızdan almalıyız. Eğer sadece pratiklerimizden güç 
almaya çalışırsak, çok fazla güç alamayız. Ama özgürlük kararımız-
dan güç alabiliriz. Özgürlük kararımızla başarılı bir gelecek yarat-
abiliriz. Bunu kendimiz için ciddi bir bilince dönüştürebiliriz. Ör-
gütlü özgürlük mücadelemiz on yıldır devam etmektedir. Ama otuz 
yıldır kadın bu hareket içerisinde bir mücadele içerisindedir. Kendi-
mize yeni veya eski gözüyle baksak da, tarih karşısında gerçekten 
mücadele anlamında yeniyiz. Birçok yönden kendimizi yeni tanıy-
oruz, birçok noktada kendimizi yeni tespit ediyoruz, yaşamda bu 
tespitlere ulaşıyoruz. İktidara, güce, devlete yaklaşımımızı, örgüte, 
siyasete yaklaşımımızı, erkek mantığı ve erkek gerçekliği 
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çerçevesinde kalışımızı, erkeğin sistemi dışına çıkamamamızı böyle 
adlandırabiliriz. Erkeğin sistemi dışına çıkamamayı yaşadık, bu te-
melde de birçok yönden benzeştik. O noktada amaçlarımızdan da 
çok uzaklaştık. Eğer devam etmek istiyorsak ve kararlılığımız varsa, 
bu durumu kendi mücadelemiz açısından bir avantaja dönüştüre-
biliriz. Bir yönden bu gerçekliği yaşadık, ama diğer yönden de kendi 
gerçekliğimizi tanıdık. Şöyle bir söz var, “İnsan kendi gerçekliğini 
tanıdıkça vardır.” Beş yıl önce bugün gibi değildik. Çünkü kendimizi 
bilmiyorduk. Bugün kendimizi biliyoruz. Zayıflıklarımızı, 
yanlışlıklarımızı, hangi noktada neyi yaşadığımızı biliyoruz. Her ne 
kadar yaşadığımız şeyler yanlış, özgürlük dışı da olsa, erkek 
gerçekliğine göre de olsa,  ama biliyoruz ve bildiğimiz zaman da 
varız. Bilmediğimiz zaman yokuz. Bunun için bugün bulunduğumuz 
nokta, zayıf bir nokta değildir. Eğer doğru yaklaşırsak, özgürlük 
kararımızda keskin olursak, bugün bulunduğumuz nokta çok güçlü 
bir noktadır. Çünkü biz bugün 5 yıl, 10 yıl öncesine göre kendimizi 
çok daha iyi tanıyoruz. Beş yıl Önderliksiz yaşadık, fiili olarak Ön-
derlik yakınımızda değildi. Bu süreç belki çok sancılı, çok 
dezavantajlı bir süreçti, ama bir noktada bizim için çok mühimdi. Biz 
gerçekliğimizi tanıdık, kendi gerçekliğimize göre yaşadık. Ama kla-
sik bir kadın gibi bu gerçekliğe yaklaşırsak, bu kadınlar hiçbir şey 
yapamaz deriz. Çünkü bu gerçekliği yaşadık. Ama çok iyi biliyoruz 
ki, bu gerçekliğimiz için, bütün kadınların yaşadığı bu gerçekliği 
aşmak için mücadele ediyoruz. Mücadelemizin amacı da budur. Eğer 
mücadelemizin amacını, inançsızlık olarak değerlendirirsek kendi 
kendimizle çelişiriz. Eğer mücadelemizin amacını biliyorsak, bugün 
bulunduğumuz noktanın güçlü bir nokta olduğunu görmemiz gere-
kiyor. Önderliğin bizi yönlendirmek istediği özgürlük mücadelesin-
de, kendimizi tanımadığımız, özgürlük kararımızı kendi kendimize 
vermediğimiz, KKİ çerçevesinde bilincimizi yaratamadığımız, o 
noktada kişiliklerimizi bütün yönleriyle açığa çıkaramadığımız bir 
noktada kurduğumuz hareket, verdiğimiz mücadele yine de çok o-
nurluydu. Ama günümüzdeki gibi kavranma, anlaşılma düzeyi 
zayıftı. Aslında bugünkü zayıflıklarımızı o zaman da yaşıyorduk. 
Bugün eğer zayıflıklarımızı, yanlışlıklarımızı ve gerçekliğimizi her 
yönden tespit ediyorsak; -belki bu yönden birçok kötü pratik 
yaşadık- kongremizde bu pratikleri temelden çözümleyebilirsek, 
özeleştirimizi verebilirsek ve birbirimizi eleştirebilirsek bu noktada 
çok güçlü sonuçlar alabiliriz. Aynı zamanda yaşadığımız gerçekliği 
bilince çevirerek adım atmada çok mühim bir noktadayız. Bunun için 
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kongremiz PJA’nın da yeniden yapılanmasını esas alıyor. Yani eğer 
PJA’nın yeniden yapılanması gündemimizde varsa, kaynağını bura-
dan alıyor. Çünkü birçok noktada çok yanlışlık yaşadık, 
amaçlarımızdan uzaklaştık, ama bir taraftan da, her zaman 
yürüttüğümüz mücadele bir düzeye geldi ki, bugün PJA’yı daha 
büyük ve daha kapsamlı bir hareket halinde örgütlemek istiyoruz. 
Öyle bir örgütlenme ki, belki de üç-dört hareketi içerisinde 
barındıracak. PJA olarak ya da PAJK olarak KONGRA GEL içeri-
sinde, PKK içerisinde, Özgür Kadın Birlikleri olarak ve YJA olarak 
kendimizi bir çok yönden örgütlemek istiyoruz. Aynı zamanda 3. 
alandaki örgütlememizi de sonuna kadar kapsamlılaştırmak istiyoruz. 
Bunları önümüze koyuyoruz. Neden? Çünkü özgürlük kararlılığımız 
var, çünkü mücadelemize devam ediyoruz. Bütün yaşadıklarımıza 
rağmen, hareket olarak iddiamız güçlüdür. Bunun için bu kongre, bu 
iddiayla tartışarak PJA’nın yeniden yapılanmasını ortaya 
çıkaracaktır. Siyasal ve örgütsel gündem bunu netleştirecektir. Ele 
alacağımız bütün projelerde, alacağımız kararlarda PKK’nin yeniden 
yapılanmasında kadının yer alması da  kongremizin gündemi 
olacaktır. Bu temelde; gerçekliğimizin bilincinde, daha somut, 
kapsamlı, az sloganlı ama bilinçli; klişeleşmiş sözleri az ama özlü, 
güçlü teori ve pratik; ideolojik doğrultusu net ama siyasal çizgide 
açıklığı esas alarak yeni açılımlarımıza denk, yeni bilincimize göre, 
klasik ve devletçi partiyi aşan bir modelle yeni bir biçim verebilme-
liyiz. Bütün bunları bu kongrede ele alarak, bu temelde büyük 
adımlar atabilmeliyiz. Çok ciddi bir bileşim burada toplanmış, ne 
kadar ihtiyacımız varsa o kadar tartışalım. Ne kadar ihtiyacımız var-
sa o kadar eleştirelim, o kadar özeleştiri verelim ve ne kadar 
ihtiyacımız varsa o kadar da karar alalım. Bu noktada çok demokra-
tik bir kongre; katılımda güçlü, özgürlük kararında, yenilenmede çok 
iddialı bir yürüyüş ortaya çıkmalı. Şimdiye kadar erkeğin iktidar 
anlayışına dayalı olarak yaşadıklarımız ya da devletçi anlayışla, 
erkeğin siyaset anlayışıyla yürüttüğümüz politize olmuş tarzlarımız 
ve yaşanan iddiasızlık bu kongrede aşılmalıdır; bu çok önemlidir. Bu 
temelde de özgürlük çizgisinde, özgürlük siyasetini nasıl 
yürütebileceğimizi somutlaştırmamız gerekir. Yine ideolojik çizgi-
mizde PJA, ideolojik kazanımları arttıracak, ideolojik derinleşmeyi 
sağlayacak bir ideolojik hareket olmalıdır. Temel çizgide kendini 
örgütlemelidir. Böyle bir parti var önümüzde. Önderlik bu temelde 
önümüze bir çerçeve koydu. Yaşadığımız gerçeklikleri bütün yönle-
riyle tartışarak bu çerçeveyi somutlaştırabilmeliyiz. Bu noktada tart-
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ışmak gerekiyor. Önderliğin diğer savunmaları da dahil, ama özelli-
kle son savunma çerçevesinde derinleştirmemiz gerekiyor. Önderliği 
esas almada en temel yanlışlığı yaşadık. Eğer yaşadığımız çizgiden 
uzaklaşma, ideolojiden uzaklaşmaktır diyorsak, bu Önderlikten uza-
klaşma anlamına gelir. Bunun için bugün, Önderliğin savunmalarıyla 
kongremizi gerçekleştiriyoruz, ki Önderlik politik rapor olarak öne-
riyor. Bunun için Önderliğin savunmaları temelinde; Önderliğe ya-
klaşımımızı, sevgimizi, bağlılığımızı, Önderlikle ilişkilerimizi yeni-
den tarif etmeli, güçlendirmeli ve oluşan zayıflığı aşmalıyız. Bunun 
için kongremizi “Önderlikle Yeniden Buluşma Kongresi” olarak da 
adlandırabiliriz. Bu, kadının özüyle yeniden buluşmadır, özgürlükle 
de buluşmadır. Bunun için aslında PJA’nın yeniden yapılanması sa-
dece örgütsel ve siyasal yönden değil, her yönden; duygudan tutalım, 
ruhsal dünyamıza, felsefik yönümüze kadar, kendini yeniden  yarat-
mayı esas alıp, bu temelde gelişmektir. 

Bu temelde her arkadaşın, her kongre üyesinin katılımının güçlü 
olmasını bekliyor, şehitlere, Önderliğe, halkımıza, kadına ve kendi-
mize kadın özgürlüğü için verdiğimiz sözü yerine getirmek için, bü-
tün arkadaşlar adına başarılı bir kongre gerçekleştireceğimize inan-
ıyor ve başarılar diliyorum.  
   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SİYASAL GÜNDEM TARTIŞMALARI 
 

Ortadoğu’da Demokratik Mücadelenin Öncülüğünü Yapmak 
Emek ark: Bir bütünen toplam gerçeğimizi ifade etmesi 

bakımından, çok geniş değerlendirilmesi gereken bir konudur 
aslında. Fakat ben temel bazı noktalardan ele alınarak değerlendiril-
mesinin, hem örgütsel gündem tartışmalarımıza hem de yeniden 
yapılanma tartışmalarımıza biraz doğrultu vermesi açısından önemli 
olduğunu düşünüyorum. O noktadan ele alıp değerlendirme yapmak 
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gerektiğini düşünüyorum. Son savunmalarda Önderliğin çokça or-
taya koyduğu, en çok üzerinde durduğu ve şimdiye kadarki özgürlük 
mücadelelerin yaşadığı temel tıkanıklığın aynı zamanda aydınlatıl-
masını, aşılmasını da ifade eden, bunun teorik, ideolojik, teorik per-
spektiflerinin açığa çıkarılmasını da ifade eden, kaos teorisi eksen-
inde ele alıp değerlendirmek gerekiyor. Kaos aralıklarına ilişkin en 
temel, üzerinde durmamız gereken noktalardan bir tanesi de, tarih 
boyunca ezilenlerin özgürlük mücadelelerinin yaşadığı sapmaların, 
aynı zamanda bu aralıklarda gerçekleşmiş olmasıdır. Örgüt olarak 
içinde bulunduğumuz konumla birlikte değerlendirdiğimizde, bu beş 
yıllık sürecin biraz bu eksende ele alınıp değerlendirilmesi gerek-
tiğini düşünüyorum. Mesela tüm özgürlük mücadeleleri temelinde 
komünal demokratik duruş özleminden kaynaklansa da, sonuçta bir 
sapmayı yaşıyorlar. Ne feodal sistemin doğuşu - köleci toplumdan 
sonra aslında, köleci toplumun kendisi de öyle, kendi doğuş koşulları 
da öyledir. Kapitalizmin doğuş koşulları da öyledir. Bir zorunluluğa 
dayanmamasına karşın bu saptırmayla çok yakından bağlantılı olarak 
gelişen sistemlerdir. Günümüzdeki siyasal gelişmelerde biraz bu ek-
sende gelişiyor. Kaos aralığının en temel karakteri olarak bunu belir-
liyorsak, ki Önderlik de son savunmalarda bu olgu üzerinde çok du-
ruyor, biraz gelişmeler de bu eksende gelişiyor. Ama rengi tabii 
farklıdır. Dayandığı ideolojik kimlik veya ön plana çıkarılan politik 
söylemler bu eksende biraz farklıdır. Bunun için  ele alınıp anlık 
olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Bu anlamda, en başta bizim üz-
erinde durmamız gereken nokta, Önderliğin AİHM savunmalarıyla 
birlikte çağın temel çelişkileri olarak ortaya koyduğu temel 
hususlardır. Örneğin, uluslarüstü sermayeyle, ulus devlet yapıları 
arasında, yine her iki yapıyla halklar arasındaki çelişkilerin çağın 
temel çelişkileri olduğunu koyuyordu ve en stratejik çelişki olarak 
da, halkların bu iki güçle olan çelişkilerini değerlendiriyordu. Daha 
sonraki Irak müdahalesini, Önderlik AİHM savunmalarının doğru-
lanması biçiminde ele aldı, değerlendirdi. Bu süreçte açığa çıkan çok 
ciddi yetmezliklerimiz oldu. En başta ABD müdahalesine yaklaşım-
daki yetmezlikler, bunların çok ciddi değerlendirilmesi gerekiyor. 
Çünkü eğer, biz demokratik siyasetin öznesi haline gelemediysek, -
örneğin Türkiye başta olmak üzere, en güçlü zeminleri oradaydı, 
otuz yıllık mücadelemizin en yoğunlaştığı yerdi-, en başta orada, 
geniş bir demokratik mücadele cephesi oluşturamadıysak eğer, bu 
yaklaşımla çok temel bir bağı olduğunu düşünüyorum. En temel yak-
laşım yetersizliği neydi; stratejik çelişkiyi çok taktik düzeye in-
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dirgemeydi. Halkların her iki sistemle çelişkisi, bu süreçte taktiksel 
bir çelişkiye indirgendi. Daha çok egemen güçler arasındaki boşluk-
tan siyaset yapma, boşluğa dayanarak siyaset yapma, yaklaşımı çok 
fazla aşılamadı. Bu da aslında devletçi yaklaşımın, devletçi zihniye-
tin siyaset anlayışının aşılamamasını ifade ediyordu. Önderliğin de-
mokratik dönüşüm ekseninde önümüze koyduğu çok şey vardı. 
Üçüncü alan örgütlenmeleri bunların başında geliyordu. Bunlar 
aslında toplum odaklı muhalefeti, halk odaklı muhalefeti esas al-
manın da birer örgütsel aracıydı. Bizim bugünkü örgütsel yapılan-
mamızda da çok ciddi zeminler açığa çıkarabilecek, çok ciddi kaza-
nımlar yaratabilecek, yine toplumsal muhalefet örgütleriyle varolan 
ilişki ve ittifaklarımızı  geliştirebilecek zeminler sunabilirlerdi. Fakat 
bunun doğru değerlendirilememesi, geçmişte savaşa endeksli siyaset 
tarzı, -ki bu da kaynağını yine iktidardan alıyor, İktidara dayalı 
zihniyetten alıyor- bunun aşılamaması aslında varolan mirasın 
tüketilmesine doğru da bir gelişim seyri açığa çıkardı. Bizim biraz 
kendimize yanılgılı yaklaşan, kendimizi kandıran yaklaşımlarımız da 
oldu. Mesela geçmiş süreçte siyasal değerlendirmelerde yapılan bazı 
vurgularda, çok temel bazı değerlerimizden bence uzaklaşma 
görülüyordu. Dönem dönem, mesela genel siyasal değerlendir-
melerde KADEK Başkanlık Konseyi de içinde olmak üzere, 
uluslararası komplonun çeşitli anlamlarda boşa çıkarıldığı benzeri 
değerlendirmeler çok fazla işlendi. Bu aslında stratejinin tam anlaşı-
lamadığının göstergesiydi. Diğer yandan  Önderliğin İmralı’da oluşu, 
aslında uluslar arası komplonun devam ediyor olmasının en açık 
göstergesiyken, bu temel doğrultudan uzaklaşıldığını ifade ediyordu. 
Bu anlamda, hem Önderliğe yaklaşımda hem de Önderliğin önümüze 
koyduğu dönüşüm perspektiflerini yaşamsallaştırmada kendi si-
yasetimizi uygulayamadık. Bu Irak müdahalesinde de böyle gerçek-
leşti.Yine, Önderliğin savunmalarda çok temel bir eleştiri olarak 
koyduğu şey, halkların 11 Eylül olayına, sonrası gelişmelere karşı 
cevaplarını hazır tutamadıklarıydı. Bu cevabın hazır tutulama-
masında eğer biz kendimizi Ortadoğu’da demokratikleşmenin 
öncüsü olarak görüyorsak, bu misyonumuzu yerine getiremememizin 
görevlerimizi ve demokratik dönüşüm stratejisini doğru yorumlaya-
mamamızın çok büyük payı vardı. Tabii bir bütünen biz çok merkezi 
bir gücüz, bizim dışımızda hiçbir güç yok, biz çok belirleyiciyiz 
anlamında koymuyorum. Bu çağ gerçekliğine zaten aykırı. Ama çok 
büyük ivme de kazandırabilecekken, büyük kazanımlar açığa çıkara-
bilecekken, biraz böyle izleyici konumunda olma, ABD’nin açtığı 
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zeminlere yaslanma yaklaşımı gelişti. Bu da, aslında ABD’yi doğru 
yorumlayamamaydı. Çünkü demokratikleşme arayışlarımız, demok-
ratikleşme söylememiz, aslında  geri çekilme sürecinden sonra 
geçmişle bağı kurulamadığından, sapmalara açık bir zemin zaten 
yaratıyordu. Demokratikleşme yorumu, bizde halk odaklı olma aray-
ışının aslında çok güçlü olmadığı bir zeminde, biraz burjuva sınırlara  
takılı kaldı. Siyasetimiz de bu anlamda burjuva sınırlara takılı kaldı. 
Bu nedenle, ABD’nin Irak müdahalesinde biz çok etkisizleştik. Et-
kisizleşmek bir yana, yürütülen bazı tartışmalar vardı; ABD müda-
halesinde nasıl yer alacağımız biçiminde. Neredeyse bir kesimin 
ABD”nin yanında yer alması gibi bir zeminde açığa çıktı. Bütün 
bunlar aslında, bizim siyaset anlayışımızın, ideolojik kimliği yorum-
layışımızın, bunun siyasete yansıtılmasının bir sonucu olarak açığa 
çıkmıştı. Bu zemin bize çok şey kaybettirdi. Neden kaybettirdi? 
Çünkü Irak müdahalesi öncesi, ABD karşıtlığı dünyada zirveye 
ulaşmıştı. ABD çok büyük bir muhalefetle karşı karşıyaydı. Eğer biz 
o zaman egemen güçler arasındaki çelişkilerden boşluk yapma si-
yasetine takılı kalmasaydık, -ki bu aslında ezilenlerin siyaset dili 
olamaz, Bence son savunma da bunun eleştirisidir aynı zamanda- 
biraz daha geniş bir cepheyle birlikte örgütlenmeyi esas alsaydık, 
kazanımlarımız çok farklı olabilirdi. Ama böyle olmaması bizim 
açımızdan aslında demokratik gelişmede geniş ilişki, ittifak geliştir-
mek yerine, varolanların da yıpranması gibi bir zemin açığa çıkardı. 
Mesela, Türkiye solunun bize yaklaşımında demokratik dönüşüm 
sonrası çok ciddi bazı zeminler açığa çıktı. Çünkü, biz o dönemde 
savaşa dayalı siyasetin özeleştirisini verdik ve demokratikleşme 
arayışlarına giriştik. Mesela Türkiyelileşme arayışları  bizde çok be-
lirginleşti. Bu, çok büyük bir zemin anlamına da geliyordu.  Ama 
bunu başaramadığımız için, bu gelişme yerine bir gerileme potansi-
yeli de açığa çıkardı. Bence bugünkü yaşanan tıkanmanın en temel 
nedenlerinden bir tanesi de, geçmişteki bu siyaset anlayışımızın 
yarattığı sonuçlardır. Bununla da sınırlı kalmadı, mesela biz  bir çok 
şeyi de yanlış yorumladık. Önderlik özellikle Atina savunmalarında,  
Kürt sorununa  emperyalizm tarafından ,artık stratejik bir yaklaşımın  
geliştirileceğini söyledi. Biz, stratejik yaklaşıma sanki, çözüm nok-
tasına gelindiği yanılgısıyla yaklaştık. Aslında stratejik yaklaşımı 
bugün,  kaos aralığının özelliğiyle birleştirirsek eğer, en büyük sap-
tırma ile yaklaşacağının bir göstergesiydi. Öyle yorumlamak daha 
doğru olacaktı. Önderliğin bu konuda çok ciddi uyarıları da vardı. 
İlkel milliyetçilik geliştirilerek; Kürt halkı ilkel milliyetçilikle kat-
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liamın merkezi haline getirilmek isteniyordu, Ortadoğu halklarının 
tepki odağı haline getirilmek isteniyordu. Bu anlamda ikinci bir Fil-
istin-İsrail yaşanacağına, Önderlik çok dikkat çekiyordu, çokça vur-
guluyordu. Fakat, bu noktada izlediğimiz politikaların etkisizliği, 
hatta giderek ilkel milliyetçiliğin, aslında ABD’ye yaklaşım başta 
olmak üzere ,bizde de kendisini daha fazla dışa vurması buna açık 
zemin sundu. Ortadoğu’da yaşanan, Kürt halkına yönelik saldırılar, 
mesela  Suriye’de yaşanan katliamlar, bunlar bir bütünen, aslında bu 
boşluktan beslenerek yaşanan gelişmelerdir. Bence başta bunun öze-
leştirisini çok köklü vermek gerekiyor. Yine Önderliğin çok çeşitli 
adımları da oldu. Mesela Medya Özerk Bölgeleri ilanıyla, demok-
ratik dönüşüm stratejisini biz çok pasif olarak algılamıştık. Çok pasi-
fize etmiştik, içinde meşru savunma çizgisini çok pasifize etmiştik. 
Bu da aslında geri çekilmenin yarattığı ruh hali, onun çözümlene-
memesi, duygusal bağlılığın bilince evrilmemesi sonucu, o duygusal 
bağlılığın da aslında giderek kırılmaya uğramasından, kaynaklı bir 
şeydi. Doğru bir ideolojik perspektifle beslenme o noktada olmadı. 
Bunun sonucunda meşru savunma olayını çok pasifize ettik. Mesela 
bugün yerine, Önderlik çok daha öncesinde Medya Özerk Böl-
gelerini gündemimize koymuştu, bu  liberalize edilerek, Medya Sa-
vunma Bölgelerine dönüştürüldü. O zaman, böyle bir kararı alma 
gücümüz, bu kararları uygulama gücümüz olsaydı, çok daha geniş 
siyaset yapabileceğimiz alanlar da açılabilirdi. Çok daha ilkeli 
uzlaşma zemini de yaratabilirdik. Fakat mevcut pasif duruş, ilkesiz 
uzlaşmaları zorlayan bir yaklaşım açığa çıkarıyor. Son yaşanan gel-
işmeler de bence bununla çok bağlantılıdır. ilkeli uzlaşmalar; ancak 
ilkeli, aktif bir duruş sağlanırsa, öz güç açığa çıkarılırsa, bunun ör-
gütlenme düzeyi yaratılırsa başarılabilirdi. Fakat bu başarılamadığın-
dan, ABD’nin açtığı zemine dayanarak Irak’a girme, ABD’ye genel 
anlamda kadroda da yanılgılı bir yaklaşım geliştirme, -özgürlük or-
tamı gibi, özgürlük ortamının yaratıcısı olarak müdahaleyi görme 
gibi-, halkın öz demokratik değerlerini, Ortadoğu kültürünün kendi 
geleneğindeki demokratik değerleri görememe, bu anlamda kök-
süzleşme gerçeğiyle birleşince, çok ciddi kayıplara yol açtı. Bir 
bunun değerlendirilmesi gerekiyor, bir de raporda seçim sonuçları 
değerlendirilmemiş. Aynı nokta, bizim kendi içimizde de demok-
ratikleşmeye yaklaşımımızla çok yakından bağlantılı. Genel anlamda 
biz demokratikleşme siyasetini geliştirememişsek eğer, Türkiye’de 
demokratikleşmeyi zorlayamamışsak, bu başta bizim kendi iç yapı-
mızdan kaynaklıdır. Bizde demokratikleşme arayışları dediğim gibi 
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daha çok burjuva sınırlara takılı geliştiği için, ya yanılgılı gelişti, ya 
hiç gelişmedi. Bu yaklaşımlar karşısında tutucu bir yaklaşıma girildi. 
Her iki yaklaşımın birbirini beslemesi, aslında alternatifin, doğru 
olanın açığa çıkması önünde de çok büyük bir engel oluşturdu. Bu 
açığa çıkmayınca, mesela en başta bizim seçim sonuçlarında kendi 
örgüt bünyemizde yaşanan müdahaleler başta olmak üzere, çok anti-
demokratik yaklaşımlara zemin açtı. Bir de mesela seçimlerde içine 
girilen ittifaklar, -Önderlik de çok eleştiriyordu- daha önce diyelim 
Türk soluyla, Türkiye’deki sol hareketlerle geliştirilemeyen ittifak-
lar, bizim kendi öz gücümüzün, öz örgütlülüğümüzün aslında zayıf 
olmasından kaynaklıydı. O anlamda ilkeli bir uzlaşma, ilkeli bir itti-
fak arayışı içerisine o güçlerle de girilemedi. Bu noktadan sonra 
aslında taviz vermeye dönüştü. Önderlik, kendisine yönelik yak-
laşımlar ekseninde de bunu ele alıp değerlendiriyor. Ben çok fazla 
koymayacağım. Bu anlamda çok kayıplara yol açtı. Seçim sonuçları 
bunun en büyük göstergesiydi. Bence raporda çok ciddi değer-
lendirilmesi gereken konulardan bir tanesiydi. Ben merkezci yak-
laşımlarla, hem kendi örgütlülüğümüzü zayıflattık hem de demok-
ratikleşmede ciddi ittifaklar, ilişkiler geliştiremedik. Olumluluklar 
yok muydu?  Bence, olumlulukların zeminini de çok iyi değer-
lendirmek gerekiyor. Daha çok Önderliğin, içinde bulunduğu ideolo-
jik arayışlar, bunun sonucu açığa çıkan siyasal açılımlar, objektif bir 
zemin yarattı. Eğer doğru bir değerlendirme yapmak istiyorsak , ob-
jektif zemin ne kadarına elverişliydi, biz ne kadarını başarabildik 
diye bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Bu eksende değer-
lendirildiğimde olumsuzlukların doğru ortaya konulması gerekiyor. 
O anlamda belirtiyorum. Yoksa kaba bir inkarcılık anlamında  be-
lirtmiyorum. Bir de DEP Milletvekillerinin bırakılması olayı raporda 
işlenmemiş. Önderliğin daha önce görüşme notlarında çok ciddi 
uyarıları vardı, Leyla Zana ve diğer DEP Milletvekillerine ilişkin. 
Avrupa’nın bir oyunu olarak değerlendiriyordu. Tam mahkeme günü 
bırakılmaları, Önderliğin mahkemesini gölgede bıraktı. DEP'liler 
Türkiye'nin elinde ki kozdu. Bunu olumlu olarak değerlendirme-
meliyiz. Yozlaştırarak, tüketme bir ABD politikasıdır. Yaşam ve 
ahlakş yozlaşma,alınan polisiye tedbirler birer ABD politikasısır. 
Geçmişe özlem yada inkar temelinde yaklaştık. Sağ teslimiyetçi çizgi 
bu kadar açık örgütlendiyse bizim kendimizi sorgulamamız lazım. 
Daha önce almamız gereken savaş kararı oldukça gecikti. T.C'de 
bundan güç aldı ve halkın iradesini bastırdı. Bundan sonra Önderlik 
tüm siyasetimizin merkezine oturtulmalı ve tek muhattab olarak 
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gösterilmeli. Savaş kararının meşrutiyetini  çok doğru izah 
edemedik. Kaos aralığının, halkın iradesinin saptırılmaya çok açık 
olduğunu görüp, ona göre davranmamız gerekir. 

Derya Soran ark: Kaos gibi geçici ve karmaşık bir süreçten geçi-
yoruz. Hem genel hem de özelde Kadın Hareketi olarak doğru bir 
siyaseti yürütemedik. Oysa çok güçlü ideolojik bir perspektife sahip-
tik. PJA Irak'ta çok güçlü bir siyasete sahip olabilirdi. Kimse PJA'yı 
tanımıyordu. Bu nedenle siyaset yapamadık. Büyük hedefleri 
önümüze koymuştuk. Toplumsal, felsefi çalışmalarımız muğlaktı. 
Bizde siyasetten bir kaçış var.her kes Türkiye'de siyaset yürütüyor. 
Meclis olarak bunun tartışmasını yapmış değiliz. Irak'ta günlük 
olarak kadına şiddet uygulanılıyor. Ama bizim bunz dönük bir pro-
jemiz yok. Her konuda, medeni alana dönük tecrübemiz var, ama biz 
bunu Irak'a yansıtamadık. Biz de siyaset kadar örgütten de bir kaçış 
var. Toplumda neyi geliştirebileceğimizi bilmiyoruz. ABD sivil to-
plum nasıl geliştiririnin derslerini veriyor. Bize, halkımıza orada k 
tüm halklara. PJA kendisini muğlaklıktan çıkarmalı. İdeolojik 
çözümleme düzeyimizle, pratik düzeyimiz arasındsa uçurum var. 
Halkın dili, halkın siyaseti ve halkın özdeğerlerinden alınan güçle 
yakalayabileceğimize de inanıyorum. 

Medine ana: Kaos eski, yeni; savaş ve barış arası dönemdir. 
Süreci anlayan kazanır. Halk, "Kendinizi düzeltin sonra gelin" diyor. 
Irak'ta projelerimiz yok. Bir çok insan, siz açın biz geliriz diyorlar. 
Ekonomik ihtiyaçları kadar, özgürlük ihtiyaçları için bunu diyorlar.  

Rozerin ark: Halkın inançlarına hazır olunmadığı için cevap ver-
ilmedi. Siyasetimizi hep genel gelişmeler belirledi. Bağımız, öz güce 
dayalı bir siyaset yürütülmedi. Tüm dünya o sahaya ilgiliyken, PJA 
ilgisiz kaldı. Bu nedenle, orada hala kadın katliamı devam ediyor. 
PJA'dan radikal bir tavır gelişmedi. Günlük yürütülen siyasetin orada 
ki tarihle bağları oldukça güçlüdür. Kadın ve erkeğiyle Ortadoğu 
insanına onursuzluk dayatılıyor. İnsanlık ve mücadele onurundan 
koparılmak istenliyor. Bu dayatmalara karşı PJA'nın daha güçlü de-
steği alması gerekiyordu. İnkar ve imha politikalarına karşı alınan 
savaş kararına PJA ilgisiz kaldı, sahiplenmedi. 

Besta ark: Kaos, kriz sadece bizim yaşadığımız bir süreç değil. 
Sistem; terör ülkelerini yaratarak Afganistan ve Irak gibi  müdahale 
gerekçelerini oluşturarak krizden çıkmaya çalışmaktadırlar. Bu mi-
dahale, Ortadoğu kimliğine bir müdahaledir. Büyük Ortadoğu Projesi 
de, bu krizden çıkmanın bir projesidir. Bizim tarfımızdan ABD 
güdümlü bir siyaset yürütüldü. Seçimler oldu. Raporda yer veril-
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memişti. Türkiye'nin Kürt sorununa yaklaşımını belirleyecek ve 
Türkiye siyasetini değiştirecekti. Böyle de oldu. Seçimler de kadınla 
kaybederiz yaklaşımı öne çıktı. Bir çok kadın aday vardı. o nedenle 
kybettik, denildi. PJA bu konuda güçlü bir perspektif vermedi. Güçlü 
çıkışları sağlayabileceğimiz böylesi bir süreçte, Önderliği anlama ve 
uygulamada ciddi yetrsizlikler yaşadık. AKP uyguladı, ama biz uy-
gulamadık. Erdoğan; benim karımda Kürttür dediğinde, Önderlik ve 
halkı karşı karşıya getirmek istiyor. Yine Kürtler için yeni muhattab 
yaratma arayışları Leyla'ların çıkartılmasıyla anlaşıldı. Türk basını 
bunu günlerce işledi. Amaç muhattabı değiştirmekti. Tehlikeli bir 
yaklaşıdır. HPG meşru savunma savaşı kararı aldı. Önderliği doğru 
anlamak gerekir. Doğru anlaşılmıyorsa, yıkıcılığı yaratır. Haklta da 
belli bir moral arttı. Tüm bu gelişmeler sürecinde PJA'nın suskun 
kalışı oldukça etkili oldu.    

Dicle Andok ark: Önderlik Kaos aralığı diyor. Bu süreçte, bu kriz 
ortamı içinde nasıl ki, bölgede ayrılıklar oluyorsa, elbette bunun yan-
sımaları Kürtlere de, hareketimiz üzerine de oluyor. Bunu doğal bir 
gelişme olarak değerlendirmiyorum. Ama sistemin, siyasetin di-
yalektiği değerlendirildiğinde, böyle bir sürecin yaşanması kaçınıl-
mazdır. Böylesi bir durum içerisinde esas irade kendisini nasıl açığa 
çıkaracak, nasıl bir mücadele yürütecek; kendisini örgütleyerek or-
taya çıkacaktır. Bu sürecin sarsılmaları da, şiddetli bir biçimde ortaya 
çıkıyor. Geçen süreçte yaptığımız tespitler, bir kriz sürecinden 
geçtiğimizi ifade eden tespitler değildi. Önderlik, bunu yeni  
gündemimize koydu. Önderliğin de değerlendirmeleri doğrultusunda 
kendimizi ele aldığımızda, bir hareket olarak aslında bizim de, bir 
bunalım sürecinden geçtiğimiz görülüyor. Önderliğin demokratik 
uygarlık doğrultusunda gelişen savunmaları birbirinin devamı olarak 
geliştiği halde, bu tarafımızdan çok tespit edilemedi. Fakat bana göre 
sorun, sadece tespit etmek de değildir. Önderlik tarafından tespitler 
yapıldı, bize düşen de bunun pratik yürütücülüğünü yapmaktı. Bu 
çerçevede, özellikle bir zihniyet sorunu olarak ulusal savaşın etkileri, 
yine reel sosyalizmin etkileri siyasetimiz üzerinde etkide bulundu. 
Bu, kadın özgürlük hareketini de etkiledi. Sürece cevap verecek bir 
siyaset tarzından çok, kısır döngü içerisinde etrafında dönüp dolaşan 
bir siyaset tarzına sahip olduk. Kendisini tekrar eden, çizgisini tam 
etkili kılamayan bir tarz açığa çıktı. Bunun birçok nedeni var. Ama 
en temel olan zihniyetten kaynaklanan yaklaşımdır. Bu çerçevede 
geçen altı yılı değerlendirdiğimizde, özellikle Amerika’nın bölgeye 
yaptığı son müdahalenin daha önceden hazırlıkları yapılmıştı. Bu 
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durum da, hareket tarafından bazı yönleriyle değerlendirildi. Yani 
müdahalenin devam etmesi, yine sistemin globalizm temelinde yeni 
bir süreç başlatmak istediği, değerlendirme konuları oluyordu. Ama 
özellikle, bölge içerisinde demokratik açılımları yapamadık. Bunu 
çok fazla yapamadığımız için, ilkel milliyetçi çizgi daha fazla gelişti. 
Hareketimizin kendisi de, bu çizginin oluşması için büyük bir boşluk 
yarattı. Her ne kadar biz sistemin yarattığı boşluklarda siyaset yaptı-
ysak da, bu siyaset biçimimiz eski stratejimizin siyasetiydi. Orta-
doğu’nun geçmiş değerlendirmelerinden yola çıkılarak yapılıyordu. 
Fakat yeni gelişmelere uymayan, büyük boşlukları kendimiz de 
yarattık. Ortaya attığımız iddialara göre pratik adımlar atılmadı. Bu 
temelde, Kürtler arasında da bu boşluk, ilkel milliyetçi çizgiyle 
dolduruldu. Bu tehlike bütün Kürdistani partilerde var. Büyük 
Güney’de KDP ve YNK bunun başını çekiyor, yine ABD ve AB gibi 
büyük güçlerin de desteğiyle, bölgede böylesi oluşumlar mevcut. Bu 
da büyük tehlikeleri kendisiyle birlikte getirir. Bu, erkek siyasetidir 
de aynı zamanda. Kesinlikle, dar ulusçuluk kadına ait bir şey olamaz, 
kadının karakterine aykırı bir durumdur. Bu çerçevede PJA olarak bu 
tehlikeleri görüp, kendimizin de yarattığı bir eksiklik olarak değer-
lendirerek, bu çizgiye karşı, bu siyasete karşı çok radikal bir du-
ruşumuz da olmadı. Hareket içerisinde pasif kalıp etkili olamadıysak, 
bunun bir nedeni de budur. Zaten, özellikle eski zihniyet kalıplarını 
kırmama yönünde, dogmatik zihniyet siyasete de yansıyordu. İster 
bölge güçleri olsun, ister ABD siyaseti çerçevesinde siyaset yürüten 
güçler, hareketimizin hangi çerçevede siyaset yürütmesini is-
temişlerse, hareketimiz içerisinde de onların istemi doğrultusunda bir 
siyaset yürütüldü. Bu çerçevede de pasif kalmak nasıl genel hare-
kette yaşandıysa, kadın özgürlük hareketinde de bu durum yaşandı. 
Bu anlamda siyaset de inişli çıkışlıydı. Yani hiç tesiri olmadı demiy-
orum, zaten böyle bir söylemde bulunmak, düz bir mantıktan, bakış 
açısından kaynağını alır. Özellikle serhıldan süreçlerinde, demok-
ratik hareketlerin geliştirilmesinde, kadının etkisi vardı. Fakat bu 
fazla süreklileşemedi, kopuk kaldı, bir istikrarı yakalayamadı, inişli 
çıkışlıydı. Dönemine göre güncel politikalar yürütülemedi. Bu ne-
denlerden dolayı, bu süreçte kazanımlardan çok kayıplarımız oldu. 
Önümüzdeki süreçte, en fazla PJA olarak, özgür kadın hareketi 
olarak, bütün kadın kurumlarını ABD’nin geliştirmek istediği çizgiye 
karşı, mücadele etmeye çekmeliyiz. Demokratik çizgi mücadelem-
izin  bu biçimde ilerlemesi gerekiyor. Kürtleri parçalamak isteyen 
politika ve çizgilere karşı, kadın ulusal bütünlüğü de savunmalı, kişi 
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ve kadın haklarını savunduğu kadar, ulusal bütünlüğü de sağlamalı 
ve bunu demokratik yaşam projesinin geliştirilmesi olarak da, bir 
bütünlük içinde ele almalı. Tek yanlı bir siyaset yürütülmemeli. 
Yaşadığımız yetersizlikleri en fazla böyle giderebiliriz. Bununla 
bağlantılı olarak, siyaset tarzımızda bir tıkanıklık da yaşanıyor. Sis-
tem, birçok yönüyle hareketimizi bu düzeye çekmek istiyor. Marji-
nalleştirme politikasını yürütüyor, marjinalleştirip tümüyle tasfiye 
etmek istiyor. Böyle bir plan var üzerimizde. Bu plan başta Önder-
liğe karşı uygulanmak isteniyor. Geçen altı yıllık süreci değer-
lendirdiğimde, başta Önderliğimiz esaret altına alındı. Halkın bu du-
rum karşısındaki tavrı çok radikaldi, hareket yine birçok yönüyle 
kendisini pasif bırakmıştı o zaman. O süreci bir halkın sahiplenişi, 
bir de fedai eylemler kurtarmıştı. Fakat süreçle birlikte sistemin de 
politikalarıyla bir donma yaşandı, yani böylesi bir politika yürütüldü 
üzerimizde. Eğer değerlerden bir kopuş varsa, uzaklaşma varsa, 
bunların hepsi kaynağını bu politikadan alıyor. Yönetim tarzında 
eğer yetersizlikler yaşanıyorsa, yeni ideolojik yaklaşımımıza göre 
değişim dönüşüm sağlanamıyorsa, bunların hepsi kaynağını bundan 
alıyor. Çünkü içimizde çok derin bir donuklaşma yaşatıldı. Bunun 
toplumsal temele dayanan etkileri de var. Bunu diğer gündemlerde 
de tartışabiliriz. Ama siyaset içinde donduk. Bu da kendimizi süreç 
dışında bırakmamıza neden oldu. Çok sıcak değiliz, bu sıcaklığı 
halka, sürece yansıtamıyoruz. Bu nedenle de bürokratik bir aygıtı 
aşamıyoruz, esas duruş kendisini bu biçimde açığa çıkarıyor. Reel 
sosyalizmin yansımaları da bu biçimde oluyor. Bütün bunlara rağ-
men, kadının karakterine, siyaset tarzına baktığımızda bunları içer-
miyor. Bunları söylerken her yeri içine koyup söylemiyorum. Ama 
özellikle PJA’nın duruşu bir süreçten sonra bu biçimde gelişti. Bu 
süreçte özellikle siyasete kadının rengini vermek esastır. KONGRA 
GEL Kongresinden sonra bir savaş kararı alındı. Bu savaş kararı el-
bette, sistem tarafından bize dayatılan bir karardı ve sürecin yaşadığı 
tıkanıklığın aşılması için bu  karar alındı. Biliniyor ABD, KONGRA 
GEL’i terör örgütleri listesine aldı, fakat yinede, KONGRA GEL’in 
kendisi de bu kararı onaylamamalıydı. Kendi eliyle onaylama vardı. 
Yani bir savaş kararı alındı, bunu desteklediği yönünde bir politika 
yürütmesi yeterliydi, ama kendini daha fazla ön plana verme durumu 
var. Bu da, KONGRA GEL için tehlikeli bir durumdur. Böyle ya-
parsa, birçok yönden mücadele zeminini kapatır. Meşru savunma 
güçlerinin aldığı kararı destekler, pratik olarak zaten meşru savunma 
güçleri bunu yürütür, bunun siyasetinin de farklı yürütülmesi gerekir. 
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Her şeyin kendi mevzisinde yapılması gerekiyor. Bütün bunların 
yanında, PJA olarak da daha aktif bir duruşun olması gerekiyordu. 
Arkadaşlar da eleştirdiler, PJA’nın duruşu çok sessiz ve pasifçeydi. 
Yani, siyaset içerisinde var mıdır, yok mudur, bu çok fazla ön plana 
çıktı. Bu tavır son süreçte alınan bir tavır değil elbette, bu kongreyle, 
PJA bu tavrını ortadan kaldırmalı. Halkların demokratik mücadele 
için meşru savunma temelinde ayaklanmalarında en fazla PJA rol 
oynayabilir. Barışın önünü farklı  yollarla, en fazla PJA açabilir, bu 
yönlü en fazla PJA rol oynayabilir. Fakat, bu sessizlik çok ağır bir 
etki yaratıyor. Bu duruş, PJA’ya layık bir duruş değildir. Her ne ka-
dar, böylesi bir durum iç sorunlarla bağlantılıdır, diyebiliriz, fakat iç 
sorunların etkisiyle hareket etmek, bir siyaset tarzı da olamaz. Hele, 
bizim siyaset tarzımız asla olamaz. Bu kongreyle, kadın özgürlük 
hareketinin bu duruşunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu 
çerçevede özellikle savaş kararına sahip çıkma, hem de çok farklı 
biçimde bunu desteklemek gerekiyor. Bu kararın sahiplenişinin 
sadece meşru savunma güçleriyle sınırlı kalmaması,kendisiyle 
beraber bir sonuç getirir. Yani bu kararın uygulanmasının ve sa-
hiplenilmesinin sadece meşru savunma güçleriyle sınırlı kalması, 
yine PJA’nın böyle sessiz kalışı, bizi düşmanın getirmek istediği 
oyunlara, politikalara getirir. Ben kendi adıma, bunu çok tehlikeli 
bulduğumu belirtebilirim. Hareket bütünlüklü yürümüyor, kadın 
özgürlük hareketi içinde bulunduğu durumla, esas rolünü oynayamı-
yor, yani kadın siyasetini yürütemiyor. Bu yaklaşımlarımızla, 
kendimizi marjinal politikalara ve tasfiyeye götürüyoruz. Bu 
anlamda bu duruşun ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunu önemli 
görüyorum. Ortadoğu politikasında Kürt halkını parçalamak, bir-
birine düşürmek isteyen politikaları kadın hareketi bertaraf edebil-
melidir. Bu süreçte savaşa dayalı bir politika yürütülüyor, buna karşı 
PJA oynaması gereken rolü oynamalıdır. Bunları belirtmek istedim.  
Şirin Soran ark: Siyasal gelişmelere yönelik olarak arkadaşlar da 

görüşlerini dile getirdiler. Zorlu bir süreçten geçtiğimiz bir gerçek, 
bunu inkar edemeyiz. Fakat, siyasal gelişmeleri değerlendirirken, 
örgütsel sorunlarımızı içine katmadan değerlendirmemiz daha doğru 
olur. Bunları iç içe karıştırmadan değerlendirme yapabilirsek, siyasal 
süreci biraz daha anlayabiliriz. Şu an en fazla bulunduğumuz, çal-
ıştığımız sıcak sahalar, Kuzey Kürdistan ve Güney Kürdistan, Irak 
sahasıdır. Bağımsız bir biçimde siyasal süreci değerlendiremiyoruz. 
Biz ne kadar etkilemek istiyorsak, karşıt güçler de, bir o kadar et-
kilemek istiyorlar. Biz her ne kadar bu sıcak sorunlar içerisinde 
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kendimizi gündeme koymak istesek de, onlar da gündemimizi farklı 
şeylerle doldurmak istiyorlar. Siyasette etkilenme olayı vardır. Sen 
etkilenirsin, o da senden etkilenir. Arkadaşlar da değerlendirdiler, 
ben tekrara girmek istemiyorum. Fakat önemli bulduğum bir noktaya 
işaret etmek istiyorum. Nasıl yasal bir kimlik kazanacağımız önem-
lidir bence, meşru olmamız için her şeyi harekete geçirmeliyiz. Yani 
siyasal ve meşru bir kimliği nasıl elde edebiliriz? bütün her şeyi 
getirip örgüte bağlarsak, bir sapmaya gideriz ve işin içinden çıkamaz 
hale geliriz. Yani PJA çalışmalarımız eğer bir marjinalleşmeyi 
yaşamışsa, bundan kaynaklı yaşamıştır. Gücünün yüzde doksanını 
örgüt içi sorunlara harcamıştır. Bunu da sadece, teorik, ideolojik be-
lirlemelerle geçiştirmiştir. Bunu siyasal bir dile, günlük bir siyasete 
dönüştürememiştir. Raporda da önemli noktalar var. Ben belirtilen 
bu noktalara sonuna kadar katılıyorum.  Rapor yaşanan günlük gel-
işmelerin hepsini kapsayamaz, ama bazı önemli noktalara vurgu ya-
pabilmeli. Örneğin; kuzey Kürdistan’da kapsamlı bir mücadelemiz 
vardı, arkadaşlar seçim sonuçlarını değerlendirdiler. Bu gündeme 
paralel olarak, takip ettiğim en önemli konulardan biri de, kadına 
yönelik tecavüz olaylarıdır,  Diğer alanlarda da buna benzer şeyler 
yaşanıyor, fakat günlük olarak bunda bir artış görülüyor. Bu da, ör-
güt ve siyaset tarzımızın zayıflığından kaynağını alıyor. Irak’ta en 
dikkat çeken bir gelişme de, kadınların meclise girme yönündeki 
talepleridir. Bunlar önemli ve üzerinden atlanmaması gereken geliş-
meler. Önderlik her zaman bunu dile getirdi, Irak’ta en esas gücün 
kadın olduğunu belirtti. Her yönüyle kadın duruşunun, kadının Irak  
sahasında etkili olmasını belirtti. Fakat, biz hala bunu çok derinlikli 
anlamış değiliz. Belirlemelerimizde yine bunun üstünden geçiyoruz. 
Yani Ortadoğu’da demokratik dönüşümün öncü gücünün kadın 
olduğu, belirlemesinin bizim için her zaman önemli ve esas alınması 
gereken bir belirleme olduğunu bilmek ve bunun derinliğinin bilin-
cinde olmak gerekiyor. Bu belirlemeyi Ortadoğu’da nasıl pratikleşti-
receğimiz bizim için önemlidir. Doğrudur, çok zorlu süreçlerden 
geçtik, hala da bunun sancıları devam etmekte. Ama işte hala, PJA 
böyle yapmalı, şöyle yapmalı diyoruz. PJA’yı kim oluşturuyor; ben, 
sen, bir başkasının bileşiminden oluşuyor. Yani tamam, bugün bir 
savaş kararı alınmış, PJA'nın da buna dayanarak ben de savaşacağım 
demesi, bir savaş gücü olarak açıklama yapması, siyasi anlamda tam 
yerini bulmaz diye düşünüyorum. Ben de meşru savunma çizgisinin 
sonuna kadar desteklenmesinden yanayım. Fakat diyorum ki; sürece 
cevap vermek istiyorsak, Kongra Gel’de alınan silahlı mücadele yani 
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savaş kararının cevabını bizde, her şeyden önce , maddi, manevi 
anlamda kimliğimizin kabulü için mücadele ederek, siyasi prensi-
bimizi garanti altına alabiliriz. Mesela, son süreçte Irak’ta,  herkes 
yaşanan bu boşluğu doldurdu. Dış güçler, iç güçler, ilkel milliyetçi 
güçler, tüm arkadaşların bundan haberi vardır. Ulusal Özgürlük 
mücadelesinde şimdiye kadar yerini almayanlar, en önde yer almaya 
başladı. Kendimiz için bir yer bir koltuk aldık gibi çok farklı anlayış-
lar gelişti. Mücadelenin sonunda  gerçekçi olmalıyız. Bu mücadele 
için de canını, kanını veren, yorulan, yıpranan kadın oldu. 14 yılın 
ardından, Irak’da en büyük zorlamayı yaşayan biz olduk. Bu 
anlamda nasıl kendini ifade edemedi, özgün bir güç olamadı. Kendi 
özgün kimliğimizi kazanamadığımız, bunun için mücadele ver-
mediğimiz sürece, ne kadar örgütsel çalışma yürütürsek yürütelim, 
sonuç alacağımıza inanmıyorum. Tüm çabalarımızın ve yorgunlu-
ğumuzun karşılığı siyasi kimliğimizi kazanmaktır. Bu anlamda  PJA 
gücü olarak, bizim gücümüzü siyasi çalışmalara aktarmamız önem-
lidir. Sadece nicelik olarak bir katılım cevap olamaz, nitelik olarak 
da bir katılımdan söz ediyorum.  Bunun içinde yerinde bir eleştiri 
olarak, özeleştiri verilmesi gereken bir durum olarak, PJA, çalışma-
larında gücünün %90’ını siyasileştirememiştir.  Raporun değer-
lendirilmesinde inanıyorum ki  eleştirilerin  cevabını da  alırız. Tüm 
sahalarımızda, Avrupa olsun, Türkiye olsun, diğer Kürdistan 
parçaları olsun, raporda iyi anlaşılmalıdır. Bu noktalarda açıklamalar 
yapılmalıdır. PJA önümüzdeki süreçte, özgünlüğü ile tüm alanlarda, 
nasıl bir mücadele yürütecek? İnanıyorum bu çerçevede konuşma-
larımızı yürütürsek, önerilerimizi geliştirirsek iyi olur. Bu bir karar 
olmadır diyorum. Siyasi bir slogan olarak, bundan sonra PJA”nın  
özgün kimliğini sahiplenme seferberliği olmalı. Bu hangi alanda 
olursa olsun, fazla sorun değil, PJA kimliğini tüm sahalarda yaşam-
sallaştırabilsin. Bu az bir mücadele değil, 1 yıl gibi bir sürede sonuç 
alalım, öyle hayali de yaklaşmıyoruz. Ama her zaman yaptığımız 
teorik belirlemeler yada ideolojik sorunlarımızı değer-
lendirdiğimizde, hep örgütsel sorunlarımız içinde, siyasi 
sorunlarımızı ele alıyoruz. Doğru, bağlantısı var, ama her şey 
bununla izah edilemez. Bir süredir, bir çok alanda zorlanmalar 
yaşandı, ama telafisi oluyordu. Irak’ta bir çok yanlışlık yapıldı, en 
büyük tasfiye yaşandı, bu doğrudur ama, siyasi gelişmeler takip 
ediliyordu sanırım. Açıklamalar yapılabilirdi. Medya TV’deki arka-
daşlar telefonla görüştüklerinde, "Gelişmeleri aktaracak bir arkadaş 
katılsın" diyordu. Siyasi çalışmalarımızda ve genel çalışmalarımızda 
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önemli bir noktadır. Çalışmaların güncelle bağlantılı yürütülmesi 
gerekirdi, projelerimiz de vardı. O noktada katılmıyorum, çalışma-
larımızda biz projesiz kalmadık, ikna olamıyorum. PJA’nın da teorik 
de olsa,  gecikmeli ve azda  olsa güncelle bağlantılı   projeleri vardı. 
Ancak bir sessizlik yaşandı. Siyasi alanda yaşanan boşluk  yüzünden, 
projelerimizin altını dolduramadık. Bu konuda özeleştiri vermek 
gerekir. Genel anlamda da arkadaşlar değerlendirmelerini yaptılar. 
Siyasi kimliğimizi ve özgünlüğümüzü her alanda  gündemleştirebil-
meli, kadın gücünün yürüyüşlerde, eylemlerdeki çabalarını çizgiye 
doğru motive etmeliyiz. Genel anlamda bu noktaları belirtmek is-
temiştim.  

Yekbun ark: Bana göre, raporun özellikle siyasi bölümü  daha 
çok kadın ekseninde hazırlanmalıydı. Bu nokta da yetersiz görüy-
orum. Nasıl dünya siyasetini değerlendirdiğimizde her zaman genel 
kalıyoruz, özgünlüğe bir türlü girilemiyor, raporda da insan o eksik-
liği görüyor ve düzeltilmesi gerekir. Değerlendirmeler yapıldı. 
Geçtiğimiz altı yıllık süreç önemli bir süreçti. Önemliydi, fakat o 
imkan fazla değerlendirilemedi. Bu da kendisiyle, büyük bir kaybe-
dişi ve tasfiyeyi birlikte getirdi. Aslında burada da, insan değer-
lendirdiğinde aynı kaygıyı yaşıyor. Önümüzdeki süreçte, siyasal 
alanda güçlü bir adım atamazsak, nasıl bir duruşun sahibi oluruz in-
san bu kaygıyı da yaşıyor. Ve bu kaygıyla birlikte şimdiye kadar 
içimizde yürüttüğümüz siyasetle de  bağlantılı, belki arkadaşlar çokta 
dile getiriyorlar, dışa yönelik siyasetten ziyade içe yönelik siyaset 
derinleştirildi. Ve o içe yönelik yürütülen siyaset, kendini bir 
bütünen dışarıdan koparma, içte ise sistemin marjinalleştirmek isteği 
gibi, erkek zihniyeti ekseninde, erkek eliyle atılmak istenen adımlar, 
pratiğe geçişte aslında kadında 3. versiyon oldu. Bu gerçek belki çok 
acıdır, ama insan  böyle değerlendirebilir. Bu da kendisiyle büyük bir 
kaybedişi, büyük bir dağılmayı ve  gündemden kopmayı getirdi. 
Belki biz her zaman gündemin içindeyiz, gündemi takip ediyoruz 
diyoruz, teorik anlamda bir takip etme de var, ama pratik anlamda bir 
bütünen, kendini kaderine teslim etme, çok somut olarak görülüyor. 
Önderlik savunmalarında, nasıl ki kul zihniyetini değerlendiriyor, 
çözümlüyor, aslında mevcut durumda, kadın olarak siyasetimize esas 
damgasını  vuran da kul zihniyetidir. Bunun içinde, gelişmelerin ar-
kasından takip etme, yani politika, siyaset yürütememe gerçekliğini 
insan somut olarak görebiliyor. Oda aslında, kendi içinde ciddi bir 
kaybolmayı, parçalanmayı getiriyor. Bu gün dış siyaseti değer-
lendirdiğimizde, özellikle de bu süreçte  Suriye’deki halka yapılan 
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saldırılar var.  Biz kendimize misyon biçerken,  bu  süreçte en fazla 
halka sahip çıkan, onun meşru savunmasını güçlü yapan, geliştiren, 
yürüten, öncü güç kadındır diyoruz. Ancak bu süreçte, Suriye’deki  
halka yapılan saldırılarda, yine Irak’ta kurumlarımıza yapılan saldırı-
lar, parçalama girişimleri, yine Türkiye’de halka yapılan  baskılar, -
aslında insan daha farklı ve çeşitli örneklerde verebilir- fakat bunun 
karşısında kadın nasıl bir siyaset yürütmeliydi? Kadın bunun tartış-
masına fazla girmedi, Bunu derinleştirmedi. Belki basında bir iki 
küçük açıklama yapıldı, fakat ne siyasi alanda, ne de özellikle askeri 
alanda, kadın güçlü bir cevabın sahibi olmadı. Önderlik, savun-
masında da bunu ele alıyordu. Halkın meşru savunmasının askeri 
güçler tarafından çok daha güçlü verilmesi ve siyasi alanda bunun 
desteklenmesi gerekirdi -ki yaşanan sürecin çok güçlü cevabı veril-
meliydi- ama yetersiz kaldı, çünkü bizim siyasetimiz, her zaman içe 
yönelik yürütülmüştür. Ve o içe yönelik siyasette içte ciddi 
parçalılığı birlikte getirdi. Biz ne iki, ne üç, ne dört, çok yönlü 
parçalı kaldık, raporda da belirtilmiş, şundan, şundan, kopuk kaldık, 
gerekçeli yaklaşım, aslında pratiğimizde somut görülen şey budur. 
Bana göre, içimizdeki ciddi bir gaflet durumudur. Bu gafletin doğru 
bir siyaset yürütmesi – ki siyaset yürütülmediğini söylemiyorum- 
dışımızdaki güçlerin, düşmanın saldırısına karşı bir siyaset gel-
iştirmesi mümkün değildir. Fakat içimizde yürütülen siyasetin üz-
erinde  yoğunlaşılması, içinde bulunduğumuz gafletten acilen uy-
anılması gerekir.  Türkiye’de bazı adımlar atıldı, basında bir saat 
yayın yapılıyor. Bir gaflet olarak görüyorum. DEP’liler 
gündemimize girdi. Bununla bağlantılı olarak, gerilla sahasında da 
anormal bir coşku görülüyor. Bunu da insan iyi değerlendirmeli, bu 
siyasetin gafletine düşmemeli. Burada; çok derin değerlendirme, 
derin yoğunlaşma, günlük neler yapılıyor, sistem ne ileri sürüyor, 
buna göre hareket etmeliyiz. Bağımsızlığı çok dillendiriyoruz, 
öyleyse ona bir duruşu, değerlendirmeyi de  geliştirebiliriz. Bu 
anlamda net bir siyaseti, günlük yürütebiliriz. Günlük siyasetimiz 
zaten fazla yok, çünkü sürecin, günlük siyasetin ciddiyeti, gelişmeler 
üzerine ciddiyet yok. İnsanlar şöyle değerlendirebilir; İşte Amerika 
böyle yaptı, İsrail şöyle yaptı, Filistin de şunlar oldu, Afganistan’da 
bunlar var -fazla girmek istemiyorum, çünkü günlük bunlar takip 
ediliyor- fakat, kadın ekseninde bunlara  biz ne kadar cevap verdik?  
Çok ciddi bir cevap yok, askeri ve siyasi alanda ciddi adımlar yok, 
bundan kaynaklı da, güçlü bir değerlendirme de yapamıyorsun. 
Önümüzdeki süreçte siyasi alanda güçlü bir değerlendirmeyi yapa-
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bilmek için, politikamızı netleştirmeliyiz. Bu noktada daha derin yo-
ğunlaşmayla, daha güçlü adımlar atıp, içe yönelik siyaseti dışa yönel-
terek, bir toparlamayı yaşamalıyız. Belirteceklerim kısaca bunlar.  

Fatma Adır ark: Arkadaşlar bir noktayı dile getirdiler; Kongra 
Gel’den bu yana, genel olarak örgütün yürüttüğü siyasetin yanında, 
PJA’nın yürüttüğü siyasette, politikada, tutum, duruş ve sorumluluğu 
neydi?  Bu, uzun bir süredir tartışma konusudur.  Arkadaşlara katılı-
yorum, bu kongre, bu konulara bir nokta koyması gerekir. Yani, bu 
konuda büyük bir yanlış içerisindeyiz. Sorunları tespit etmek bir süre 
için gerekliydi. Kürt sorununu tanıma, ortaya koyma, teorik anlamda 
çözümünü öne çıkarmada biraz konuşma, hatta slogan yönü öndeydi, 
bu bir süreliğine gerekliydi. Fakat daha sonra bu bizde bir tarz halini 
aldı, oturtuldu ve hala devam ediyor. Yani siyaset sadece,  sözle, 
teorik tahlille, içine biraz sorunları almakla gelişmez. Tespit etmek, 
ad koymak, çözüm projelerini dile getirmek, teorik yönünü öne çı-
karmak esas noktalardandır, insan öyle küçük görmemelidir. Ama 
siyasete girdikten sonra, çözüm açısından bir cevap isteniyor. Mesela 
bizde, bu noktada fazlasıyla tekrar, uzun bir süredir söylemden ileri 
gitmeyen bir duruş var, bir ısrar var ve bizim tarafımızdan adım 
atılmıyor. Bu konuda Yekbun arkadaşa katılıyorum, siyasi süreci 
değerlendirme de, yaklaşımımız hala geneldir. Ama neden geneldir? 
Bağımsız bir siyaset, bağımsız bir pratikten gelir. Arkadaşlar örgüt-
sel çalışmalarla siyasal çalışmalar farklı ele alınsın, değerlendirilsin 
dediler doğrudur. Mesela nedir? Bir şeye ad koymada, teorik yönden 
dünyada kadın sorununun çözümünü dile getirmede, teorik tespitini 
yapmada ve projelerini üretmede çok öndeyiz, az değiliz. -hatta öyle 
bir duruma geldik ki, biz söylüyoruz birçok kesimde, kimselerde 
inançsızlığı geliştiriyor, hatta kadrolarımızda da-. Yani iyi, doğru 
olanı dile getirip, ısrarla pratikleştirmeme, sanki artık o pratik gel-
işemez,  onun teorik yönü doğrudur, fakat pratikleştirme de hiç 
çaresi yoktur, böyle bir durum halini alıyor. bunlardan kendimizi 
kurtarmamız gerekiyor. Bu noktada dile getirirken, siyaseti kendi 
aracı olarak, yani yöntem ve araçla, pratiğin cevabını hazırlamalıdır. 
Eğer böyle olmazsa, bir süre sonra söylenen sözler dinlenmez. Yap-
tığımız tespitlerin bir çoğu, esas olarak Önderliğindir, fakat pratikte, 
günlük olarak bizim yaşadığımız eksiklikler vardır. Mesela; ABD 
müdahalesine bakış açımız ve tespitlerimiz, özellikle PJA için 
söylüyorum, bir kadın hareketi olarak genel siyasetin dışına çıkamı-
yoruz. Yani mesela, Amerika nasıl siyasetini geliştiriyor, üzerinde 
duralım, yani egemenlerin nasıl siyaset yapıp, sonuç aldığını 
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düşünelim, hazırladıkları,  plan- projeler  ve bu plan- projeler nasıl 
başarıya ulaşabilir, bunun için gerekli yöntem ve araçlar  nelerdir ve 
hangi pratikle yapılır, başta bunları planlıyorlar. Yani başta dış 
güçler hangisidir,neredeler, ne yapıyorlar, ne kadar engeldirler, tavır-
ları nedir, ne  kadar zorluyorlar, başta bunları değerlendirmiyorlar, 
başta kendilerini ele alıyorlar, planlıyorlar, projelerini geliştiriyorlar, 
pratik açıdan nasıl adım atabilirler, onu netleştiriyorlar. Amerika’nın 
Ortadoğu’ya gelişi, yani egemen güçlerin Ortadoğu’ya gelişi bu şe-
kildedir. Peki, Ortadoğu cephesinde özgürlükçü güç olarak, alternatif 
güç olarak bizim projemiz nedir? Yöntem ve araçları nasıl pratik-
leştirdik. Doğrudur teorik yönde sorunumuz yoktur, fakat Irak’ı ele 
alış tarzımıza bakalım, güneyi, kuzeyi ele alış tarzımız aynıdır, 
farklılık yoktur, siyasetimizde özgünlük yoktur. Biz, Irak’la 
Türkiye’yi bir yapamayız, İran’la Türkiye’yi, Türkiye ile Suriye’yi 
bir ele alamayız. Siyaseti bir yöntemle yürütelim böyle olamaz. 
Öyleyse, Irak için, Türkiye için ne gerekli, Suriye, İran için ne gerek-
lidir, yurt dışı için ne gereklidir, her atılan adımda, her kurumumuzda 
nasıl adım atılmalıydı, çözüm bulunmalıydı. Bana göre, yürüt-
tüğümüz siyasette hala bu noktada karışıklık var. Önderlikten sonra, 
Ortadoğu’da örgüt nasıl bir duruma geldi, arkadaşlar hepsi biliyor. 
Kongra Gel tartışmalarında çok derin ele alındı. Tekrara girdi. 
Nedir? Yani  Kürt sorunu çözümlenecek ve bu çözümleme ile esas 
güç olacak. Söylenen bu sözlerle bir süre tüm halkta bir umut yarattı, 
bir süre sonrada cevap olamadı, çözüm olmadı ve artık yavaş yavaş 
kırılacaktır. Artık ne kadar istersen iste, ne kadar değerlendirirsen 
değerlendir, yapamazsın, çözüm olamazsın. Ne oldu, Kürt sorununun 
çözümünde biraz olan, Önderliğin her zaman söylediği; Siyasette 
bunlar, bunlar araçtır, kullanmanız gerekir, gücünüz yetmediği 
zaman, farklı koşulların gerekliliğine göre bunları yerine getirin. Me-
sela biz ne siyasette ne örgütsel ne de serhıldan ayağında hiç bir 
adım atıp, kurumlarını oluşturup, adımlarını atıp, sonuç almadık. 
Uzun bir süredir meşru savunmayı uygulamamız gerekirdi. O güne 
kadar uluslararası güçlerin etkisi üzerimizde vardı, kendi özgücümüz 
yoktu, hatta, geçmiş dönemin kırılmaları da kendine,  gerilla 
gücümüze güvensizliği  getirdi ki, bu sorunlar siyasette adım at-
mamıza izin vermediler. Arkadaşlar Irak”ı değerlendirdiler; Irak için 
biz ne yaptık? Somut ele alacak olursak, Amerika geldi, biz dedik bu 
karmaşa içersinde adım atar, çıkış yaparız, teorik anlamda bazı şeyler 
söylüyorduk, ama bize göre adım atma nedir? Mesela ben söyli-
yeyim; Irak, bir yönü öyledir ki, sonuna kadar geriliği yaşıyor, ulusal 
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sorun ve azınlık sorunları çok derin, öyleyse bunu tahlil edip, üstüne 
gitmen gerek, yönetim gerekliyse yönetim, tahlil gerekliyse tahlil, 
kurum gerekliyse kurum, eğer gerekliyse maddi manevi, yani her 
açıdan, ama biz ne yaptık; Amerika nasıl Irak üzerine geldi, biz ağır 
gücümüzü hatta -bilemiyorum Irak’ı biz nasıl kullandık, bazı siyaset 
zeminlerini biz nasıl kullanıyoruz-, yükümüzü biraz üzerimizden 
atalım, orada konumlandıralım,gerillanın, dağların, mücadelemizin 
yükünü biraz hafifletelim, azaltalım dedik.  Çok sakat bir yak-
laşımımız var. Irak kuzeyinde, yani Güney Kürdistan’da  durumlar 
değişmiş. Güney Kürdistan’da kadın çalışması yürütülemedi. Eko-
nomik açıdan, toplumsal açıdan değişim var. Amerika’nın büyük 
Ortadoğu Projesinde önemli bir yeri var.  Sosyal  alanda kadına özel 
bir yer veriyor. Bunun tahlil etme, proje geliştirme açısından bizim 
durumumuz çok iyi.  Bu durum, bu yaklaşımla biz yapamayız. Me-
sela arkadaşlar eleştiriyorlardı, eleştirileri yerindedir, genel ör-
gütümüz için sorumluluğumuzu nasıl yerine getirebilirdik? Meşru  
savunmayı yerine getirmede, -bu günlerde en çok tartışılan esas nok-
tadır-, bir çok toplantıda, birçok şey dile getirdik, getirmedik değil. 
Mesela, Eylül toplantısı çok tartışılıyor, bu toplantıda 13 bayan arka-
daş vardı, her 13 arkadaşta, Önderliğin talimatı yerine getirilsin diye, 
bağımsız özerk alan ilan edilmesi için tavır koydu, tutum aldı, ama o 
sistemi aşamadık. Neden? Çünkü; bu sistemde, içerisinde marjinal 
yaklaşımların olduğu ve yürütüldüğü bu sistemde, bizde siyaset 
yürütmek istiyoruz. Bunun aşılmasında hiç iddiamız yok, nasıl bir 
iddia var, sadece söylemde bir iddia var. Kendini örgütlemede, 
gücünü arttırmada, sonuna kadar tavır, tutum geliştirmede, bunun 
araçlarını güncelleştirip, kullanmada biz, egemen sistemin içinde  
gidip, geliyoruz. Türkiye’deki seçimlerde de, bu şekilde oldu, arka-
daşlar diyor,  kota vermediler, hayır arkadaşlar, biz kota belirlem-
iştik. Kuzeyde seçimlerin bu şekilde yaşanması; görülen o ki, 
gücümüz yok ki, hem örgütün içinde bunları aşalım hem de kuzeyde 
tavır sahibi olalım. Erkek yani,  egemen sistem Önderliğin çizgisi 
karşısında bazı zorluklar, bazı engeller oluşturabilir, biz bunları 
aşabilmeliyiz. Bu konudaki rolü, sözde her zaman kendimize verdik, 
fakat uygulaması yoktur. Esas nokta olarak, bu nokta üzerinde dur-
malıyız. Eğer kadın rengiyle aşmak istiyorsak, bazı yerlerde örnek 
olarak, adım atalım. Kuzeyde ise kuzey, güneyde ise güney, yurtdış-
ında ise yurt dışında, yani, örnek olarak hayata geçirdik diyelim ve 
adım atalım, bu adımla, erkek egemenlikli sistemi kıralım, aşalım. 
Hatta alternatif olarak diğerleri güç almalı ve   katılmalı, yani sadece 
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kırma ve aşma değil, sistem için bir örnek olsun, insanlık için bir 
örnek olsun. burada derinleşme, Bu noktada siyaset yapma da, bu-
rada üzerinde durmada çok yüzeysellik, çok tekrar yaşıyoruz. Bizde 
çok sloganvari bir  yaklaşım var, özellikle kadında, bu çok daha 
önde, biz ne yapıyoruz,  durumumuza ilişkin, çok konuşuyor, çok 
projeler sunuyoruz, ama pratikleştirmede, adım atmada çabamız yok. 
Mesela, bazı arkadaşlar son süreci değerlendirdiler; heval, neden 
Leyla Zana onların çıkışından korkuluyor? Bir korku görüyorum, o 
korku neden geliyor? Kendi gücüne olan inançsızlıktan geliyor. Ben 
şahsen Leyla Zana’ların çıkışını mücadelemizin sonucu olarak 
görüyorum, Önderliğin son dönem mücadelesinin bir sonucu olarak 
görüyorum. Düşman, her zaman mevcut gelişmelerden bizi kopar-
manın arayışındadır, o bilinmeyen bir durum değil, biz bunu her 
zaman yaşıyoruz, doğrudur bu noktayı görmeliyiz, üzerinde durmalı-
yız, bu yaklaşım bize neyi getirir, neyi götürür bunun üzerinde 
gerçekten de durmalıyız. Fakat, eğer mücadelemiz siyasi anlamda 
bazı sonuçlar alıyorsa ve biz de bunlara sahip çıkmıyorsak,  bu du-
rum, bizde biz mücadele ediyoruz, etmiyoruz, mücadelemiz  sonuç 
alamıyor, bu yaklaşım yerinde oturmayı geliştirir ki, bu çok büyük 
bir yanılgı olur. Kürtçe dil azdır, tamam AB birliğine giriş içindir. 
Fakat, AB’ne girişte başlıca sorunu olan, Kürt sorununu çözüm-
leyemeden giremez. Peki bunu kim bu devlete gösterdi? Bir kerede 
adım atamazlar, ama Önderliğin mücadelesinin sonucu olduğunu 
görmeliyiz ve kadın da bunda emek sahibidir. Bunları görmezsek 
eksik bir yaklaşım olur. Tamam doğrudur, çıktıkları günden bu yana 
mücadelemizin üzerinden rant elde etmek isteyen bir kesim var. 
Devlet bunları kullanıp, öne çıkarmak istiyor. Bunu görmemiz gere-
kir. Fakat, şunu da söyleyeyim, yarın öbür gün Önderlik, Leyla arka-
daşı ve diğerlerini konumlandırdığında, -biz korkuyoruz, ki Önderlik 
onlara esas rolü versin-, hem onların üzerinde hesap yapanları boşa 
çıkaracak hem de onların yoluyla sonuç alacak. Önderlik, son 
görüşme notunda onların çıkacağını söylüyordu, onların çıkacağını 
söylüyorsa eğer, onları çıkaracak bir güç görüyor demek ki. Bazı 
konularda bizi geriye çeken noktaları da görmeliyiz. Diğer bir nokta 
da, son süreçte savaşın geliştirilmesinin, örgüt içinde yaşanan zor-
lanmalardan, sorunlardan kurtulmak, bunları aşmak için olduğu 
anlayışıdır; bu da dar bir yaklaşım olur. Bir noktada, o da rol oynay-
acaktır; oynamayacak demiyorum, fakat 1yıl önce örgüt içinde yaşan 
zorlanmalar derinleşmeden, bu adımın atılması gerekirdi, fakat derin 
sorunların içinde adım atılmadı, aslında zemin vardı, yerine getire-
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medik. Siyaset alanında,  serhıldanlarda cevap olamadık. Savaş 
kararı, sorunlardan kurtulmak için verilmedi. Eğer böyle yaklaşır, 
böyle ele alırsak, çok eksik bir yaklaşım olur. Bunun için diyorum ki, 
Kadın Özgürlük Hareketi olarak, egemenlerin siyasetinde, yani ay-
rıntılarında tutum sahibi olursak, onları aşmada sadece sözde kal-
mazsak, pratik adım atarsak, örneğin Irak için sorunları şudur dersek 
ve çözümü için girişimcilik ruhu ile kadın bu yükü omuzlarına alırsa, 
tehlikeleri olsa dahi adım atılır. Tehlike her zaman olacaktır. Bu nok-
tada  bir rapor vardı; siyasete girmeme kadının en derin hastalığıdır, 
en büyük korkusudur diyordu, ama kendimizi bunlardan kurtarmalı-
yız, bir hareket olarak kendimizi kurtarmalıyız. Mesela Medya 
TV’de yaklaşık 6 aydır kadın programı yoktur, biz neyle siyaset 
yürüteceğiz. Örgütsel durumumuz, siyasi durumumuzu gösteriyor, 
yani hangi araçla siyaset yürütüyoruz, öyle etkili bir şey yok. Siyaset 
tarzımız ve farklı yönlerimizin üzerinde çok derin durmamız gerekir. 
O güç var, o inancı görebiliyorum. Bu gerçeklik üzerinden adım 
atabiliriz.  

Fatma ark. (Yurtsever): Rapor okundu, PJA’nın  durumu da 
kondu, arkadaşlar da siyaset üzerine çok değerlendirmeler yaptılar. 
Ben de, Suriye üzerine değerlendirme yapmak istiyorum, ben 
Suriye’den geldim. Eğer, Suriye için yapılacak bir şey varsa, biz de 
onu yapmak istiyoruz. Dünyada Amerika olsun, Suriye olsun, İran, 
Türkiye hepsinin siyaseti Kürtlerin parçalanması üzerine kurulu. 
Bunun üzerinden ittifaklar geliştiriyorlar, bununla Kürtleri eritmek, 
asimile etmek istiyorlar. Bu süreçte biz de birliğimizi sağlayıp, düş-
manın bu politikasını boşa çıkarmalıydık. Suriye’nin Türkiye ile Irak 
ile görüşmelerinde, yine Türkiye’nin İran’la görüşmelerinde ortak 
amaçları, Kürtlerin mücadelesine karşı ittifak cephesini oluşturmak-
tır. Suriye’de yapılmak istenen de, Önderliğin 20 yıllık yaratımlarını, 
halkın Önderliğe ve Parti'ye bağlılığını, devrime desteklerini, atılan 
adımları boşa çıkarıp, halkı korkutup mücadeleden uzak tutmaktı. 
Bunun için Kamışlo katliamını gerçekleştirdiler. Bir taraftan, Suriye 
Kürtlerinin bir daha başını kaldırmamasını sağlamak, diğer taraftan 
ise kadını bu saldırıların içinde ezmek istediler. Bu da, bir siyaset 
olarak karşımıza çıkıyor. Düşman bu hesapları yapıyordu, ama 
onlara geri döndü. Kürtler, halk birbirine sahip çıktı. Kimse o parti, 
şu parti demeden, ayrımcılık yapmadan mücadele verdi ve sistemin 
siyasetini parçaladı. Düşmanın siyaseti başarısız olunca, düşman 
kendisi korktu. Devletin halktan bir korkusu gelişti, ama biz kendi-
mize düşen rolü oynayamadık, yeterince halkın içine giremedik. 
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Çünkü, bizim orada hiçbir müessesemiz, delegemiz yok ki, biz bu 
işleri yürütelim. Suriye devletinin siyaseti çok serttir, senin bu çalış-
malarını daraltmak istiyor. Onlar Kürt halkından korkuyor, şehit 
ilanlarımızı engelliyorlar, cemaatimizin büyümesini istemiyorlar, 
küçük bir toplantıya dahi izin vermiyorlar. Bununla birlikte 
Suriye’nin Kürt politikası geneldir, tüm devletler gibi, Kürtler üz-
erinde siyaset yürütmek ve  Kürtleri parçalamak istiyorlar, ama 
onlara karşı, hangi parçada, hangi kurum ve örgütlülük içinde olur-
sak olalım, gerilla, halk, kadro, el ele verelim birliğimizi sağlayalım, 
birlikte çalışalım ve başarıyı kucaklayalım. Özellikle gerilla açısın-
dan da; Parti içerisinde yaşananlardan ötürü bu süreçte halk çok 
üzgündü.  Dilerim bu gün burada içine düştüğümüz yanlışlıkları üze-
rimizden atıp çalışmaya başlayacağız, başarıyı kazanacağız. Özel-
likle kadın başarıya, özgürlüğüne kavuşana kadar kendini daha fazla 
yormalı. Önderlik her zaman söylüyor, son savunmalarında da birçok 
şey var, tekrardır deniyor, ama biz anlamıyoruz o yüzden Önderlik 
tekrar ediyor. Eğer biz Önderliği anlayabilseydik, çok adım 
atabilirdik. Biz Önderliği anlayamadığımız için geride kalıyoruz. 
Zaten düşman da hem içe hem dışta elini uzatmak istiyor. Gerillayı, 
Parti'yi, her şeyi parçalayıp, Önderlikle ilişkilerimizi koparmak iste-
diler, gerilla içinde yaşananlarla bunu yapmayı hedeflediler, ama 
başaramadılar. Ben de bunları söylemek istedim.  

Berivan ark: Birkaç sorum var. Siyasal tartışma yürütülüyor. Her 
örgüt, her hareket, her devlet kendi siyasetiyle ölçülebilir. Siyaseti ne 
kadar güçlüyse o kadar güçlüdür. PJA için de öyledir. PJA siyaset-
inde ne kadar güçlüyse PJA’nın da o kadar güçlü olduğunu söyleye-
biliriz. Birinci sorum; burada bulunan arkadaşlar kendisini burada 
yetkinleştirdiği kadar siyaset alanında da bu kadar güçlendirmişler 
midir? İkinci sorum; acaba PJA öz gücüne dayalı olarak uzun vadeli 
kendisini ayakta tutabilir mi? Üçüncü sorum; arkadaşların her zaman 
konuşmasında Önderlik şöyle diyor, Önderlik böyle diyor deniliyor. 
Peki PJA eğer Önderliğin perspektifleri olmasa dahi kendisini siyaset 
yürütebilecek düzeye getirmiş midir?  

Zeynep ark: Şimdi değerlendiriliyor. Yani biz eğer siyasi değer-
lendirme yapacaksak, kadın bakış açısına göre bir değerlendirme 
yapmamız gerekiyor. Siyasal gündeme bizim yaklaşımımız nasıl? 
Biz nasıl ele aldık, nasıl yorumlamalıyız? Bu eksende bizim tartış-
malarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Yoksa erkek ekseninde gelişen 
gündemin ne olduğunun, bu gündemin nelere yol açtığının halklar 
açısından belli boyutlarıyla değerlendirilmesi gerekir, ama bence en 
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önemlisi de bizim kadın bakış açısına göre bir siyasi yaklaşımı açığa 
çıkarmamızdır. Genel anlamda halklar sorunu ve genel insanlık 
sorunu açısından erkek egemenlikli siyasetin yarattığı bir tıkanıklık 
durumu var. Bu anlamda aslında şiddet kültürünün en üst düzeye 
ulaştığı bir süreçte yaşıyoruz. Yani her ne kadar kavramlar özgür-
lükçü, eşitlikçi veya demokrasi ekseninde geliştirilse de genel 
anlamda erkek egemenlikli mantığın bu kavramları özünden boşalt-
tığı gerçeğidir. Bu noktada özellikle Kadın Hareketi'nin siyasete yak-
laşımında doğru yaklaşım içerisine girmesinin zorunluluğu var. 
Kadın ideolojisi ekseninde doğru tanımlamalara ulaşmak, kadın kim-
liği temelinde siyasal bir yaklaşımı sergilemek önemlidir. Bu açıdan 
bakıldığında; genel anlamda 21. yüzyılın kadın karakterine doğru 
evrildiği de bir gerçeklik. Fakat diğer boyutuyla; özellikle küresel 
anlamda gelişen emperyalist hareketin bu kavramları içeriğinden 
boşalttığı da bir gerçek. Yani demokrasiye, eşitliğe, özgürlüğe yak-
laşımda her ne kadar kadın gücüne dayalı olarak yenilikçi bir yak-
laşım geliştirmeye çalışsa da en genel anlamda kadın gücünün 
sömürü altında tutulduğu bir gerçek. Bence bizim bu gerçeklikten 
hareketle, hem dünyamızı hem Ortadoğu bölgemizi hem halk olarak, 
kadın olarak kendimizi değerlendirerek bir yaklaşım içerisine gir-
memiz gerekiyor. Bu noktada değerlendirildiğinde, özellikle siyasete 
girme noktasında iddia sahibi olmaz ve bir bu kadar da siyasete 
girme noktasında yenilikçi bir özü yakalayamazsak genel anlamda 
içine gireceğimiz her yaklaşım, her davranış egemenlikli sisteme bir 
çok yönüyle hizmet edecektir. Bu anlamda siyasetin bir tamamlayanı 
değil, bir öznesi olma gerekliliği var. Biz özne haline gelebildik mi? 
Bu nokta değerlendirildiğinde aslında çok fazla özne olamadığımız 
bir gerçeklik. 21. yüzyılın karakteri olarak değerlendirildiğinde; 
uluslar üstü bir yaklaşım, aynı zamanda yerel anlamda kültürlerin 
kendisini ifade ettiği bir gerçeklik söz konusudur. Kadın açısından da 
değerlendirildiğinde; aslında yerellik en fazla ana kültürünün özellik-
leridir, ana kültürünün nüveleridir, ilk kültürün oluşum zeminidir. Bu 
noktada biz yerelliğe nasıl yaklaşıyoruz, nasıl ele alıyoruz, bunu bir 
çözüm gücü olarak buluyor muyuz, bulmuyor muyuz? Bu noktada 
projelerimiz var mıdır olacak mıdır noktası değerlendirildiğinde; 
aslında siyaseti de kendi dışımızda değerlendirdiğimiz bir gerçeklik-
tir. Siyaseti kendi işimiz olarak görmüyoruz. Bu neden kaynaklanı-
yor? Genel kadın hareketi olarak, ideolojik anlamda çok güçlü ola-
biliriz, ama politik hat anlamında kendimizi pratikleştirme, somut-
laştırmada çok fazla somutlaştıramadığımız bir gerçeklik. PJA hare-
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keti olarak değerlendirildiğinde; genel anlamıyla mevcut kadın hare-
ketleriyle belli düzeyde kendimizi kıyasladığımızda bir çok yönüyle 
avantajlı bir konumu teşkil ediyoruz. Fakat bir diğer yönüyle Orta-
doğu kökenli olmamızdan kaynaklı getirmiş olduğu sorunlar göz 
önünde tutulduğunda, bulunduğumuz koşulları ve mevcut sınırları 
aşamadığımız gerçekliği de açığa çıkıyor. Bu nasıl oluyor; diyelim ki 
bir çok yönüyle bireysel özgürlüklerin, cins temelinde özgürlüklerin 
açığa çıktığı bir süreçte yaşıyoruz. Bu anlamda Ortadoğu sorunu 
çözülecekse de kadın ekseninden girilerek yapılabileceği, toplumsal 
dinamiklerin kadın ekseninde geliştirileceği bir gerçeklik. Bu nok-
tada kendimizi her ne kadar ideolojik anlamda bir çıkış kapısı olarak 
görsek de pratik politika anlamında kendimizi çok fazla o düzeye 
getiremediğimiz bir gerçeklik. Şimdi genel anlamda siyasetin tı-
kanıklığından söz ediyoruz. Bu anlamda Ortadoğu’da siyasetin tı-
kanmasının en büyük etkenlerinin başında milliyetçilik geliyor. Mil-
liyetçilik genel anlamda kadın değerleriyle savaşım içerisinde. Bunu 
her türlü milliyetçilik anlamında söylüyorum. Salt ilkel milliyetçilik 
anlamında belirtmiyorum. Bu milliyetçilik kültürünün ve onun yarat-
tığı şiddet dozajının aşağı indirilmesi en fazla kadın kültürünün, 
kadın değerlerinin açığa çıkmasıyla olacak. Erkek egemenlikli kültür 
milliyetçilik boyutunda kurumlaşmasını en fazla Ortadoğu'da gel-
iştirmiş durumda. Bu anlamda Kadın Hareketi siyasete doğru bir 
giriş yaptığı taktirde her türlü milliyetçiliğe karşı Ortadoğu’da halk-
lar lehine bütün kimlikleri açığa çıkaracak bir potansiyele sahiptir. 
Kürtler boyutunda değerlendirildiğinde ve Kürt tarihi incelendiğinde; 
Kürtlerin özünün kadın özü olduğu görülecektir. Özellikle Kürt 
Kadın Hareketi Kürt halkının tarihsel değerleriyle doğru bir temelde 
bütünleşirse, o değerleri açığa çıkarmaya dönük kendi dinamik 
gücünü ortaya çıkarırsa Ortadoğu’da siyasetin yenilikçi özünü temsil 
edecek olan da Kadın Hareketinin kendisi olacaktır. PJA olarak de-
ğerlendirdiğimizde; attığımız adımlar az değil, ama siyasi bir kimlik 
olarak tarihsel özümüzle, güncelle çok fazla bütünleşmiş, mevcut 
dünya sorunlarını çok fazla yerinde tahlil etmiş bir siyaset yaklaşımı 
geliştiremediğimizden iddialı bir duruşa da sahip olamadık. Bizim 
siyasete girişimiz biraz tamamlama şeklinde gelişti. Genel anlamda 
dünya siyaseti değerlendirildiğinde, Ortadoğu ekseninde aslında bir 
çıkış yolu aranıyor. Bugün ABD’nin ‘Büyük Ortadoğu Projesi’ 
bunun bir göstergesi. Diğer yandan, Avrupa’nın Leyla Zana’ya 
dayalı bir yaklaşımı geliştirmesi bizler açısından olumlu bir olgu. 
Kendi lehimize dönüştürmek de bizim elimizde. Biz siyaseti erkek 
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egemenlikli bakış açısıyla ele almaz, iktidar anlayışıyla siyaset yap-
mazsak ve doğru, bütünsel bir çizgi temelinde siyaset geliştirirsek 
aslında Leyla Zana gibi kişilikleri dünya kamuoyu nezdinde doğru 
bir siyaset yapmaya yöneltmemiz mümkündür. Biz bundan sonraki 
süreçte, özellikle mevcut siyasi kişilikleri PJA çizgisine baskı te-
melinde, zora dayalı değil de, doğru olanı gösterme, doğru siyasete 
davet etme yaklaşımını geliştirirsek, inanıyorum ki kadın siyasette 
bir kulanım aracı değil, daha fazla iş yapmanın ve halklar sorununu 
çözmenin, kardeşleşmeyi yaratmanın öznesi olacaktır. Fakat özel-
likle içine girdiğimiz erkek egemenlikli bakış açısından kaynaklı 
olarak, siyaset argümanlarımız da benzeşiyor bazı noktalarda. 
Benzeştiğinden dolayı da kendimizi çok fazla pratikleştiremiyoruz. 
Bundan kaynaklı olarak da kendimizi çok fazla nötrleştiren bir 
konum içerisindeyiz. Yani biz bu noktada eğer kadın değerlerini do-
ğru bir temelde açığa çıkartırsak, bırakalım egemenlikli sisteme karşı 
nötr olmayı halkların dayanışmasını geliştirmeye dönük bir 
mücadeleyi geliştirebiliriz. Bunları belirtiyorum.  

Rojda ark: Kısaca bazı şeyleri belirtmek istiyorum. Sabahtan beri 
tartışılıyor, ama biz asıl gündemin içerisine giremedik aslında. Hep 
çevresinde döndük. Bazı arkadaşlarda kısmi bir giriş oldu. Aslında 
bugüne kadar süregelen bir üsluptur, tarzımızdır bu. Her gündeme 
yaklaşımımız, her olguya yaklaşımımız biraz böyle geliştiğinden 
dolayı çok fazla sonuç olamadık ve pratikleşemedik, pratik politika 
belirleyemedik. Bugün aslında bir çok noktaya cevap olamamamızın 
nedeni de bu. Başta bunu belirtmek istiyordum. Şimdi kadın boyu-
tunda siyasi gelişmeleri ele alırsak, ki bu bizim için çok önemli bir 
boyut, Önderlik özellikle savunmalarında ve görüşme notlarında 
kadına çok büyük bir rol biçiyor. Aslında genel için vurgulanan, 
kadın için de geçerli. Biz bugün bir PJA örgütlülüğü olarak Önder-
liğin bize biçtiği rolü çok fazla anlayamadık, anlam yükleyemedik. 
Bundan dolayı da siyasi gelişmelere karşı pratik bir politika da be-
lirleyemedik. Mesela kadının rolünün ne kadar önemli olduğunu 
bugün devlet bile anlamış durumdadır. Tayyip Erdoğan’nın 
hanımının bir süre ön plana çıkartılması, özellikle bu türban meselesi 
konusunda kısa bir süre olsa da gündeme girmesi, yine çeşitli çalış-
malara yönelmesi ve bunun gündemleşmesi aslında Önderliğin ver-
diği perspektifler doğrultusunda devletin kendi politikasına uyar-
layarak atmış olduğu bir adım, yönlendirdiği çeşitli çalışmalardır. 
Bunun karşısında tabii biz ne düzeyde cevap olabildik, Türkiye’de, 
Avrupa’da değişik sahalarımızda ya da dört parçada ne gibi adımlar 
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atabildik diye düşündüğümüzde; aslında istenenin çok alt düzeyinde 
bir gelişmeye sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Türkiye’de, Kürd-
istan’da çeşitli etkinlikler düzenlendi; kültür sanat etkinlikleri, 
Türkiye’nin kendi sanatçılarının katıldığı, bizim sanatçıların da 
katıldığı çeşitli etkinlikler oldu. Ve buruda ön planda olan kadın ve 
gençlikti. Mesela ben şunu bekliyordum; belki oldu da bir iki yerde, 
mesela PJA’nın bir mesajının okunmasını bekliyordum. Ya da bir  
kadın kuruluşunun, bir kadın vakfının bir mesajının orada okunma-
sını bekliyordum, ama bu çok fazla yapılmadı. Çeşitli yerlerde kadın 
vakıfları, kadın dernekleri oluşturulmalı, belki yok değil, belli yer-
lerde var ve bunu inkar etmiyorum, fakat daha güçlü oluşturarak, 
daha güçlü yönelebiliriz. Buradan çıkacak olan perspektifler çok 
önemli. Çünkü bugün başta halkımız olmak üzere, bütün sahalarda 
çalışan kadrolarımız buradan çıkacak olan perspektifi bekliyor, per-
spektif temelinde hareket ediyor. Yani Önderliğini bize sunduğu per-
spektifler temelinde çalışmalarımızı genişleterek yönelebiliriz. Aksi 
taktirde Türkiye Devleti bir çok şeyi gündeme getirir ve bu anlamda 
kadın boyutunda da siyasi gelişmelere kendi damgasını vurur. Yani 
bizim gücümüzü bize karşı bir güç olarak kullanabilir. Bu genel için 
ne kadar geçerliyse kadın için de geçerlidir. Biraz daha gündemin 
içine girerek daha geniş, kapsamlı değerlendirebiliriz diyorum. Bu 
anlamıyla kısaca belirtmek istiyorum. Gelişmeleri daha yakından 
birebir takip eden, değerlendiren arkadaşlar var. Çevresinde dönmek-
tense içerisine girip değerlendirebiliriz. Yapamadık edemedik eleşti-
risini biz de dahil sürekli yapıyoruz, neden yapamadık, neden 
edemedik konusunu bir çok noktada değerlendiriyoruz, ama artık 
içine girelim diyorum.  

Zınarin (Alman) ark: Biz bugün tartışmaya siyasi değerlendir-
melerle ve raporla başladık. Arkadaşlar epey değerlendirme yaptı. 
Onun için kısaca bazı şeyleri dile getirmek istiyorum. Birkaç şey 
eklemek istiyorum. Bizim siyasi çalışmalarımız eksik kalıyor, çünkü 
biz Başkan’ın hazırladığı ideolojiyi pratik çalışmalara uygulamıy-
oruz. Özellikle savunmalar içerisinde belirttiği noktaları yalnız birer 
kavram, slogan gibi ele alıyoruz. Mesela çalışma raporunda arka-
daşlar demokratik sosyalizm kavramını kullanmışlar. Doğru, ama bu 
nasıl bir sistem? Pratik politikada kendimizi nasıl hazırlayabiliriz? 
Nasıl bir sistem yaratmayı düşünüyoruz? Mesela KONGRA GEL 
belgelerinde bu eksiklik var. Epey derin gitmiş, ama sosyalizm yal-
nız kavram gibi kullanılmış. Sanki biz, 21. yüzyılda 'Sosyalizm' ke-
limesini dile getirdiğimiz için utanıyoruz; özellikle de ABD’lilere 
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karşı. Geçen sene mesela bütün belgeler Amerikalılar için çevrilmiş, 
ama bazı sosyalizm kavramları hiç çevrilmemiş, sanki yoktur. Eğer 
biz kendi ideolojimize güvenmiyorsak, nasıl halkımıza anlatabiliriz? 
Halkın somut sorunları var. Hangi sistemi hazırlamak istiyoruz? Eğer 
biz yalnız sloganla gelirsek kazanamayız. Hiç kimse bizim politik 
hedeflerimizi anlayamaz. Eğer biz kendimize güvenmiyorsak, biz 
nasıl halkı güçlendirebiliriz, kendi pozisyonumuzu güçlendirebiliriz? 
PJA’nın iki sene önceki belgelerinde sosyalizm, devrimcilik kavram-
ları kullanılmamış. Bu ne demek?  Demek ki biz bu noktalar üzerine 
yoğunlaşmak istemiyoruz. Biz onun üzerine politika yapmak istemi-
yoruz. Özellikle sosyalizmi doğru anlıyorsak reel sosyalizm değil, 
ilkel sosyalizm kadının hedefi olmalı. Önderlik, neolitik çağı dile 
getiriyor; kadının hakim olduğu bir çağ. Anti-hiyararşik bir sistem-
dir. Sosyalizm o demektir. Neden biz bu kadar uzak kalıyoruz, neden 
biz onun üzerine yoğunlaşmıyoruz, neden onun üzerine projeler 
hazırlamıyoruz? Bir çok yönü var. Şimdi de yeni sloganımız 'ekolo-
jidir'. Onda da aynı eksiklik var. Eğer biz onu ciddi, politik anlamda 
kullanmak istiyorsak önce biz anlamalıyız, sonra başkaları. Bir diğer 
nokta; Amerikalılar özellikle Irak’ta cinsel işkence uyguluyor. Baş-
kan, görüşme notunda sert eleştirdi. Biz de içimizde eleştiriyoruz, 
ama dışımıza çıkmıyor. Sanki biz Amerikalıları açıkça eleştirmiy-
oruz. Bu nedir? Bu ikiyüzlülüktür. Biz aynı zamanda ikiyüzlülük 
yapıyoruz. İçimizde eleştiriyoruz, ama dışarıda değil. Niye biz ona 
karşı bir kampanya başlatmıyoruz? Bu genel olarak Irak’taki halk-
ların sorunudur. Türkiye de aynı sistemi bize karşı kullanmıştır. 
Şimdi Arap halkına karşı aynı iktidar güçleri aynı işkenceyi kullanı-
yorlar. Ayrı yerlerde aynı çeşit işkence, aynı amaçla kullanılıyor, 
ama biz susuyoruz. Bu çok yanlış ve çok anti hümanist bir yaklaşım-
dır. Mesela barış anaları kampanyası olabilirdi, genel kadın kampan-
yaları olabilirdi. Başka kadınlarla büyük kampanyalar yapılabilirdi. 
Ama biz burada yine çekiniyoruz. ABD’yi eleştirmek istemiyoruz. 
Öbür taraftan örgütle çalışmak istemiyoruz. Bu defa biz değiliz, bu 
defa Arap halkıdır. Burada başka bir nokta ortaya çıkıyor; milli-
yetçilik. Mesela Irak’ta sen bununla politika yapamazsın, ilişkiye 
giremezsin. Kardeşliği slogan gibi kullanıyoruz. En esas bir nokta 
üzerine biz yoğunlaşmıyoruz, halkların kardeşliği diyoruz. Bu, çok 
çok önemlidir Irak’ta. Eğer marjinalleşmek istemiyorsak, eğer aktif 
şekilde sürece girmek istiyorsak, eğer biz kendimizi ciddiye alıyor-
sak bunlara bakışımızı değiştirmek zorundayız. Başka noktalar da 
var. İnsan yoğunlaşmak zorunda. Mesela esas olan şeylere önem 
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vermiyoruz, bir proje, bir siyasi plan içine koymuyoruz. Biz böyle 
devam edersek kimse bizi ciddiye almaz, çünkü biz kendimizi cid-
diye almıyoruz.  

Nalin ark: Arkadaşlar siyasal gündemi tartışıyor, ben de çok kısa 
görüşlerimi belirtmek istiyorum. Çünkü siyasal anlamda kadına 
yönelik ciddi değişimler var. O değişimler özellikle de girdiğimiz 
yeni yüzyılda çok belirgindir. Bu değişimlere denk politika geliştir-
mek, siyaset yapmak ve değimlere öncülük etmek çok önemli konu-
lardır. Eğer bunların bilincine varılmazsa yürüteceğimiz siyasette 
darbe yeriz. Çünkü esas alınan hedefler kadının dünyadaki politi-
kasıdır. Hepimizin de takip ettiği gibi Ortadoğu ve dünyada kadına 
karşı gelişen yönelim ve politikaları 20. yüzyıldaki gibi ele alamayız. 
Çünkü hem yönelim anlayışı hem yönelim yaklaşımı hem de 
yönelim politikası çok farklı. Kadına karşı yürütülen yönelim 
nasıldır? Kadının sistemini yaratma amaçlı yürütülen mücadelenin 
araçları kadın elinden alınıyor. Dünyada yaşanan bütün sorunlarda 
(ekolojik, ulusal, kısaca insanlığın yaşadığı tüm sorunlarda) kadının 
konumu ve ortaya çıkardığı mücadele nedir? Ya da kadın bunlar 
içerisinde aktif midir değil midir? Sorun sadece Kürt kadını ya da 
Ortadoğu kadını değil, eğer siyasetten söz edeceksek kadının dün-
yadaki konumundan söz etmek gerekiyor. En azından eskiden 
kadının bir hareketi vardı. Bazı konularda kadınların protestoları 
gelişiyordu. Bazı yerlerde önemli eylemler ve kongreler yapılıyordu. 
Ama global sistem gerçekliğine baktığımızda, kadının sesi çok zayıf 
ya da sesini yükselttiği zaman, bu sistemin denetimi altında çıkıyor. 
Çünkü kadının tüm mücadele araçlarını çok rahat bir biçimde 
kadının elinden alarak kendisi kadına sunuyor. Bütün yönleriyle 
kadını kendi araçları dışına çıkarıyor. Bu şekilde de kadını çok rahat 
olarak kendi denetimi altına alarak sistemini yürütüyor. Bana göre 
biraz değerlendirilmesi gereken nokta budur. Kadın hareketleri bütün 
dünyada bir tehlike yaşıyor. Bu tehlike nedir; ya yeni kurulan sistem-
lerin etkisi altına girecek ya da bunlara karşı çok güçlü mücadele 
yürütecek. Bu sistemlere karşı mücadele yürüten kadın ya çok zayıf 
kadınlardır ya da bu egemen sistemlerin oyunlarına gelerek kendi 
rengini açığa çıkaramıyor ve dolayısıyla da bir kimlik sahibi olamı-
yor. Bu tehlike her zaman var. Şimdi PJA içerisinde bu tartışılıyor 
mu; tartışılıyor. Önemi ortaya konuluyor mu; konuluyor. Ama 
bunların pratikleştirilmesinde bütün kadınları etkileyebilecek pratik-
ler görülmüyor. Neden görülmüyor? Eğer kendi sistemimize ve Or-
tadoğu sistemine dönüp bakarsak bütün bunlar çok ciddi engeller 
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teşkil ediyor. Hem genel örgüt olarak sorunlarımız hem de Kadın 
Hareketi olarak içte yaşadığımız sorunlar engel oluyor. Eğer bugün 
siyasal değerlendirme yapıyorsak, bizim için de en temelde tehlike 
teşkil eden konu bu. Yine Ortadoğu’da bir hareket olmayışımız bir 
tehlike. Bu hareket bağımsız bir siyaset yürütebilecek mi, yürüte-
meyecek mi? Benim en önemli gördüğüm konu budur. Bu konuda 
net olursak yaşadığımız kaosu dönemini atlatabiliriz. Yok eğer 
yaşadığımız bu sorunların ve kaosun etrafında dönüp dolaşırsak, 
yaşanan kaosu kendimizde ve kendi sistemimizde görmezsek siyasal 
yönden aktifleşemeyiz. Güçlü bir siyaset sahibi ya da siyasal alanda 
aktif bir hareket olmak istiyorsak bağımsız bir siyaset sahibi olma-
mız gerekiyor. Çünkü bizim bu konuda sorunumuz var ve bu hare-
kete öncülük eden arkadaşlar da bu sancıları iyi biliyor. İleriye dönük 
adım atmak istediğimizde, bir planlamaya gidip bir çalışma yapmak 
istediğimizde bile en son gelip bir noktaya dayanıyoruz. Zayıflık-
larımızın yanı sıra, tecrübesizlik, siyasette yer almak istememe du-
rumu hareketi getirip marjinal bir noktaya dayandırıyor. Bu nokta-
ların görülmesi gerekiyor. PJA olarak siyasi anlamda marjinalleş-
mişiz. Ortadoğu’da imkanlar olmasına rağmen bu yönlü aktif bir 
mücadele içerisine giremiyoruz. Bu noktaları kısa bir biçimde dile 
getirmek istedim.  

Tekoşin ark: Bir iki noktada görüşlerimi dile getirmek istiyorum. 
İçinden geçtiğimiz süreci tahlil etmek önemlidir. PJA olarak siyaset 
yürüttüğümüzde, genel siyasette rolümüz nedir ve aynı zamanda 
bizim kendi siyaset biçimimiz nasıldır? Bu değerlendirmeyi yap-
tığımızda, tabii ki sürecin karakterini doğru tahlil etmek, üzerimize 
düşen rolü göz önünde bulundurarak değerlendirme yapmak önem-
lidir. Arkadaşların tümü kaos sürecinden geçtiğimizi belirttiler. Kaos 
süreçlerinin en önemli özelliği, mutlak bir şeyin olmadığıdır. Bir 
şeye kesin gözüyle bakamıyorsun. Bir şeye "Bu tam ak ya da tam 
karadır" diyemiyorsun. Bu yönlü bir değerlendirmeye gidildiği tak-
tirde, yanlış tespitlere ulaşılacaktır. Ben bunu böyle değerlendiriy-
orum. Bu nedenle de geliştirilecek politikaların olumlu ve olumsuz 
yönlerini iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu yönlü bir değerlendirme 
yapılırsa daha sağlıklı olacaktır. Evrensel bir emperyal yayılışın 
oluşunu söylüyoruz. Böylesi süreçlerde her iki kesim de aynı ar-
gümanları kullanıyor; demokrasi, barışa dayalı bir yaşam, istikrarlı 
bir sistem, kadının daha fazla rol sahibi olduğu bir sistem, yani bu 
kavramları sadece biz kullanmıyoruz. Bu kavramlar genel dünya 
çapında dillendirilen kavramlardır. Yani burada ayrışan yönler neler-
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dir; içeriğinin nasıl doldurulduğudur. Biraz önemli olan da budur. 
Bundan yola çıkarak politikalar belirlendiğinde öyle bir tespit yapıl-
malı ki, yani diyelim ki emperyal güçler bir argümanı kullandık-
larında, o argümanı reddetmemek gerekiyor. O argümanın içeriğini 
reddetmek gerekiyor. Onun kullandığı argümanların içeriğini doldur-
arak daha fazla sahip çıkmak gerekiyor. Bu süreçte yürüttüğümüz 
politikada bir istikrarsızlık görüyorum. Netsizlik var, muğlaklık var. 
Genel olarak bir zayıflık var bu yönlü. PJA olarak da biz bu durumu 
yaşıyoruz. Örneğin Amerika’nın yaşamsallaştırmak istediği bir de-
mokratik yaşam anlayışı var. Şimdi Amerika bu argümanı kullanıyor 
diye, bir eğilim biçiminde de ortaya çıkıyor ki,  bunu  bir güç görüp 
kabul etme var. Böylesi bir eğilim var. Ama bunun tam tersi olan bir 
eğilim de var. Yani bazı şeyleri Amerika kullanıyor diye, neredeyse 
bunu hiç ağzına almayan, kullanmayan bir eğilim de söz konusu. Bir 
süreç geliştiğinde olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirip ona 
göre adım atma yönünde zayıflıklar yaşanıyor. PJA açısından da bu 
durum açığa çıkıyor. Arkadaşlar biraz önce Türkiye’de yaşanan gel-
işmeleri bazı yönleriyle değerlendirdiler. Ben kendim bu yönlü bir 
değerlendirmeyi çok fazla doğru bulmuyorum; işte Leyla Zanagil 
bırakıldı, yani başka kesimlerin onlar üzerinde farklı hesapları ola-
bilir, kaldı ki bu uyarıyı ilk Önderlik yaptı ve Önderlik onları dene-
tim altından çıkarıyor. Önderliğin kendisi onları bir rol sahibi yap-
mak istiyor. Fakat sanki onların bu biçimde çıkışları ve çalışma 
yürütmeleri sanki çok doğru değilmiş gibi bir yaklaşım ortaya çıkı-
yor. Olumsuzdur, kesinlikle denetimimiz altından çıkacaklar diyor-
lar. Kısa bir süre içerisinde alternatif bir konuma gelecekleri söyleni-
yor. Böylesi bir önyargı var. Ben kendim böyle değerlendiriyorum. 
Çok erken tespitler yapılıyor. Yani bunun böyle olma ihtimali de 
olabilir. Fakat bir karar veriliyor, deniliyor ki kesinlikle böyle ola-
cak. Yani ihtimalleri konulur. Zaten biz sürecin karakterini koyarken, 
dedik ki kesin bir şey yok. Bir durum her türlü gelişmeye açık ola-
bilir. Fakat önemli olan ihtimalini güçlendirip ona göre yönlendir-
mendir. Şimdi neden böylesi bir yargıya ulaştığımızın nedenlerini de 
biraz açmak istiyorum; çünkü biz kendimize çok fazla güvenmiy-
oruz. Bunun tek sebebi budur. Biz siyasete çok fazla hakim olamayız 
diyoruz ve bu sonuçlara varıyoruz. Türk egemen güçleri daha fazla 
hakimiyet kurabilirler diyoruz ve bu yüzden de onlar hakimiyet 
kurarlarsa bizim denetimimizden çıkarlar diyoruz. Bu da, dediğim 
gibi, kendine olan güvensizlikten kaynağını alıyor. İlk adımda siyasi 
anlamda sakatlık yaşamamıza neden oluyor. Yani hiç risk olmasın 
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diyoruz. Yani tabii ki riskler olacaktır. Biz biraz da işin kolayına ka-
çıyoruz. En rahat yol hangisiyse onu kendimize ilk seçenek olarak 
belirliyoruz. Bu durumumuz böylesi bir durumu ortaya çıkıyor. İçin-
den geçtiğimiz süreçte politika yapmak öyle kolay bir şey değildir. 
Zor bir iştir. Çünkü gerçekten hem riskleri çok hem de aktif bir 
katılımı gerektiriyor, güçlü olmayı gerektiriyor; hem ideolojik 
anlamda bir güç olmayı hem de aktif bir biçimde pratiğe katılmayı 
gerektiriyor.  Bu noktada eğer katılmıyorsak, o zaman demek ki 
inanç yönünden zayıflıklarımız var. Ben böyle değerlendirebilirim. 
Önemli gördüğüm bir nokta da buydu. Bu noktada her ihtimalin göz 
önünde bulundurulması ve ona göre bir politika belirlemek gereki-
yor. Örneğin Türkiye’deki mevcut yaşanan durumun olumlu ve 
olumsuz yönleri de var. Anadil bakımından atılan adımlar, yine 
DEP’lilerin serbest bırakılması mücadelemiz sonucu gelişen şeyler-
dir. Bu nettir. Bu adımları Türkiye, Avrupa Birliğine girmek için 
atmadı sadece. Biz zorladık, Avrupa Birliği de zorlandı; o temelde 
adım attı. Bu noktada önemlidir ve bu anlamda olumludur da. 
Olumlu adımlar atılmıştır. Bu olumlu adımları da görmek gerekiyor. 
Açıklamalar yapıldığı zaman da bu yöne vurgu yapmak gerekiyor. 
KONGRA GEL’in şu ana kadar yapmış olduğu açıklamalarda, 
sadece ateşkes sürecini sonuçlandırdık deniliyor. Sadece bu yönlü 
açıklamalar yapılıyor. Tamam sen o yönlü de açıklama yaparsın, 
fakat sadece bu yönlü politika yürütmek, açıklama yapmak yeterli 
olmuyor. Eleştiri yapmak, olumlu yönlerini değerlendirmek gereki-
yor. Yani yetersiz kalan yönleri eleştirirsin, fakat bunun yanında bir 
de olumlu yönlerini de değerlendirmek gerekiyor. Fakat biz ne yapı-
yoruz, tek yönlü kalıyoruz. Olumsuz yönünü değerlendirirken, 
olumlu yönünü görmüyoruz. Şimdi kadın açısından da bunun esas 
bir nokta olarak ele alınması gerekiyor. Bir nokta daha dile getirmek 
istiyorum. Kadın siyaset içerisine girmemiş, siyasete katılmamış. 
Yani başta siyaset nedir sorusunu herkesin kendisine sorması gereki-
yor. Sadece günlük bir şey olarak ele alırsak doğru olmaz. Siyasette 
iktidara göre kendini konumlandırır, bu temelde mücadele de eder-
sin, fakat bunun bir de başka bir yönü var, eylem tarzında da kul-
lanırsın. Erkek egemen yaklaşımda şu var; örneğin kadının ev eme-
ğine çok  fazla değer verilmez, çok para getirmez. Kadının siyaset 
içerisindeki çalışmalara da bu yönlü bir yaklaşım sergileniyor. Ne-
den, çünkü iktidar gücü değildir. Kendisini bir iktidar gücü olarak ön 
plana vermiyor. Siyasete katılım biçimi böyledir. Genelde böyle 
değildir. Fakat bu yönlü bir örnek de vermek istiyorum, örneğin bu 
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son süreçte kadın en fazla siyaset içerisine girmiştir. Bana göre öyle-
dir. Hiçbir zaman kadın taciz, tecavüz ve töre cinayetlerine karşı 
direniş içerisinde olmamıştır. Bu direnişi örgütlü bir biçimde 
sürdürüyor. Kadının bu yönlü mücadelesi bu süreçte olduğu kadar 
hiçbir süreçte gündeme girmemiştir. Bu yönlü bir aktifleşme vardı bu 
süreçte. Her alanda aktif bir katılım vardı. Toplumun değişim ve 
dönüşümü için bir rol oynamıştır mücadelesiyle, eylem tarzıyla. Bir 
emek de harcamıştır. Yani Türkiye çalışmaları için bir toplantı 
yapılmıştı, orada da böyle bir tespit yapıldı. En fazla çalışmalara 
katılan kadın ve gençliktir. En fazla emek harcayan onlar olduğu için 
eylem biçimleriyle de siyaseti belirliyorlar. En fazla emek har-
cayanlar onlar olmasına rağmen, fakat yine de en arka planda 
kalanlar onlardır. Neden böyle olduğunu iki noktayla belirtmek istiy-
orum. Birinci nokta, siyasete bakışla bağlantılı bir durumdur. Yani 
bunu bir siyaset olarak görmüyorlar. Kadının ve gençliğin yaptığını 
siyasal bir şey olarak ele almıyorlar; ikincisi ise, örgütsel durum de-
ğerlendirmesi yapıldığında insan bu noktayı yine de değerlendire-
bilir, fakat aktif bir şekilde bu süreçte mücadele yürütülmesine rağ-
men çok parçalı kalındı. Yani emek vardı, fakat derli toplu değildi. 
Sahiplenme zayıftı. Bundan dolayı da sonuç alma yönünde yetersiz 
kalıyordu. Bunun bir sonucu olarak, biz kalkıp burada siyasete hiç 
katılımımız olmamış diyebiliyoruz. Yaptığımız çalışmaları bir şey 
altında toparlayamamışız ve sahip çıkmadığımız için de hiç yapıl-
mamış gibi görünüyor. Bu ciddi bir noktadır. PJA olarak bunu sa-
hiplenme ve siyasi bir ifadeye kavuşturma anlamında zayıflıklar var. 
Bu durum da harcanan emeğin boşa gitmesine neden olabiliyor. Di-
ğer bir nokta ise, kadının bütün alanlara bir katılımı olabilmeli. Dip-
lomasi, askeri çalışmalar, halk çalışmaları, ideolojik çalışmalar, 
bunların tümüne bir katılımı olabilmeli. Sadece bir noktadan katılımı 
olursa, çok fazla gelişmez. Örneğin askeri alana katılım yönünde 
zayıf kaldığı için, siyasi alanda çok fazla gelişmedi denilirse, bu çok 
yanlış bir değerlendirme olur ve eğer böyle değerlendirmeler varsa 
da ben ona katılmıyorum. Burada herkes PJA’dır, kimse kendisini 
farklı görmesin. Herkes PJA’nın kongresine katılmış, herkes bundan 
sorumludur. Herkes bu sorumluluğa göre yaklaşmalı. Üslupta bile, 
'siz' değil, 'biz' kullanılmalı. Birlik esasta bir ihtiyaçtır bu süreçte. 
Yaptığımız çalışmaları toparlayıp bir siyasi ifadeye kavuşturmak 
kadar, ruhsal anlamda da bir bütünlüğün, birliğin  olması gerekiyor.  

Viyan ark: Ben de bir iki konuda görüşlerimi kısaca dile getirerek 
bir öneri yapmak istiyorum. Kongra Gel'de tartışmaların esasları bu 



PJA  5.  Kongre Tartışmaları 

 45 

eksende gelişti. Siyasal gündem tartışmaları bir nokta üzerinden  der-
inleştirildi. O da; acaba siyasetimiz var mı, yok mu üzerineydi. 
Sonunda şu sonuç ortaya çıktı ki; hem dünya hem de bölge çapında 
program ve projelere sahip olan bizim hareketimiz. Ancak pratik 
olarak bakıyoruz ki, bir politikasızlık ortaya çıkıyor. Bu durum örgüt 
ve hareketin öncülük sorunuyla bağlantılı bir durumdur. Onun için 
politika ve potansiyel güç açığa çıkmıyor. Günlük olarak siyaset ya-
pamıyoruz. Yine Kadın Hareketi için de burada tartışacağımız nokta-
lar var. Kadın Hareketi yıllardır hem ideolojik, örgütleme hem de 
siyasal olarak geniş bir mücadele yürütüyor. Karşımızda bir tablo 
var. Bunu inkar ederek veya abartılı yaklaşarak değil, tespitini doğru 
yapmak durumundayız. O da şudur ki; her yerde ulusal demokratik 
mücadelemize paralel Kadın Hareketi çok fedakar bir biçimde 
katılım sağlıyor. Bir çok boyutta zorlanmayı da yaşıyor. Yine 
mücadele tarihine baktığınızda zindanlardan tutalım, şahadetlere ka-
dar kadın büyük bedeller ödemiştir. Burada bir sorunumuz var. Bunu 
ayrıştırmalıyız. Tabii aktif bir katılımımız var, ama bu hareketin 
öncüsü örgütleme kimliğine ne kadar sahip çıkıyor ve tarihleştiriyor. 
Bu bizim için önemli. Berivan arkadaş önemli bir soru sormuştu. O 
soruya cevap vermek, bizim özeleştirimizi de kapsıyor. Uzun vadeli 
bu kitleyi ne kadar derinleştirip bilinçlendirebiliriz ya da siyasal bir 
kimliği nasıl kazandırabiliriz? Bu esas üzerinden PJA olarak çok 
kaba bir tanımlama yapacak olursak; ideolojik, siyasal ve toplumsal 
bir hareketiz. Pratik ve ideolojik olarak her yerde tanınıyoruz. 
Güncel boyutu eksik kalıyor. İdeolojiyi topluma mal etmeme bize 
ideolojik bir hareket olmaktan öteye, sol bir hareket ya da eski ko-
minist bir hareket izlenimini veriyor. Bu hususu çok önemli buluy-
orum ve sahip çıkacağımız kitleye siyasal bir kimlik kazandıran bir 
hareket olmalıyız. Bir arkadaş değerlendirmesinde kaos aşamasında 
olduğumuzu söylüyordu. Anladığım kadarıyla kaos aşamaları 
genelde olağanüstü özelliklere sahip olduğundan çok normal bir çal-
ışma tarzı veya mekanizması ile cevap olunamaz. Bunun için bize 
olağanüstü bir çalışma tarzı gerekiyor. Günlük olarak gelişmelerin 
merkezinde olan bir duruşun sahibi olmalıyız. Somut olarak da 
Kürdistan’ın dört parçasında PJA nasıl bir siyasal kimliğe sahiptir? 
Hem demokratik bir çözüm hem de toplumsal sorunların çözümü, 
özellikle de kadın sorununun çözümü nasıl olacak? Yani bu gün her 
parçanın bir örgütü var. Doğru, her parçada bir çalışma yürütülüyor, 
ama parçalı bir perspektif var. Herkes kendi bildiğine göre diplo-
matik, toplumsal ilişkileri yürütüyor. Bu da değişimi zorlamıyor. 
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Pratik olarak tedbirimiz nedir ve bunu nasıl aşacağız? Tüm bunlar 
üzerinden görüş gelişirse iyi olur. Somut olarak bir noktayı belirtmek 
istiyorum; bundan sonra yeni sistemiz içinde siyasal ve diplomatik 
faaliyetlerimizi yürüteceğimiz ortak bir merkezimiz olmalı. Hem 
dünyada hem de her dört parçada PJA’nın siyasetini güçlü bir şekilde 
belirleyebilecek, araştıracak ve günlük perspektif verebilecek şekilde 
somut ihtiyaçlarımız var. Bunun dışında ise çok parçalı oluyor. So-
mut önerim budur. Kısaca bunları belirtiyorum.  

Derya ark: Siyasal değerlendirme yapıyoruz. Biraz dışımızdaki 
olayları ele alma var. Bu boyutlar değerlendirilmeli, fakat önemli bir 
nokta var ki, ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hala bu 
yönlü çok ciddi tehlikelerle karşı karşıyayız. Hala üzerimizde çok 
yönlü hesaplar, planlar yapılmakta. İki gün önce, ABD'nin Türkiye 
Büyük Elçisinin yaptığı açıklamada bile bizim üzerimizdeki tehlik-
enin, hesapların ısrarla devam ettirilerek sonuç alınmak istendiği 
anlaşılmaktadır. Mesela Türkiye'nin yoğun baskısına rağmen ABD 
ısrarla bize karşı her hangi bir askeri operasyon yapmayacağını, 
başka yöntemlerle sonuç alacağını vurguluyor. Bence bu önemli bir 
nokta. Biz belki geçmiş diye bunu çok fazla değerlendiremedik ya da 
çok fazla yorumlayamadık, ama  sonuçlarının önemli olduğunu 
düşünüyorum. Özellikle ABD'nin Irak'a müdahalesinin siyasal 
sonuçlarını çok fazla yorumlayamadık. Bizim harekete, mücadeleye 
nasıl bir etki yaratacağını çok fazla değerlendiremedik. O açıdan 
Kadın Hareketi olarak, bunu şimdi daha ciddi olarak ele almamız 
gerektiğini düşünüyorum. Bunu niye söylüyorum? Çünkü  son bir yıl 
içerisinde özellikle ABD'nin Irak'a müdahalesiyle birlikte Kadın 
Hareketi esas alınarak genel hareketimiz ciddi bir erezyona uğratıl-
maya çalışıldı. Ve ciddi tahribatlar, tehlikelerle karşı karşıya kalındı. 
Şimdi bu süreç içerisinde PJA olarak, buna karşı mücadelede belli 
bir yöntem ve politikamız olmadı. Gerçekten ciddi bir mücadele içer-
isine girmedik. Bunu söylemek gerekiyor. Eğer girmiş olsaydık, bu 
kadar tahribat ve tehlikeyle yüz yüze gelmeyecektik. Şimdi bence en 
önemli değerlendirilmesi gereken hususlardan biri budur. Kadına el 
atılarak siyasette, politikada, mücadelede etkisiz hale getirilmek is-
tendik. Bir ölçüde bu noktalarda başarılı olundu. Bunu kabul etmek 
ve görmek gerekiyor. Viyan arkadaş bir noktayı belirtmişti. 
KONGRA GEL'de yapılan siyasi değerlendirmeler de bu tür tespitler 
yapılmıştı, ama biz biraz sessiz kaldık. Aslında Kadın Hareketi 
olarak bizim çok ciddi bir siyasetimiz olmadı bu süreç zarfında. 
Şimdi hala bu tehlike devam ediyor. Bizim üzerimizden ısrarla sonuç 



PJA  5.  Kongre Tartışmaları 

 47 

alınmak isteniliyor. İşte içimizdeki çeşitli parçalanmaların, bölün-
melerin, tasfiyelerin ortaya çıkması bu kadar derinleşip kendi çap-
ında bir sonuca doğru gittiyse burada Kadın Hareketinin bunu çok 
ciddi bir tehlike olarak ele almaması ona yönelik bir politika belirle-
mesi olarak değerlendirebiliriz. Şimdi bu noktada ne yapmak gereki-
yor ve bizim bu konudaki politikamız ne olacak? Biz eğer ideolojik 
mücadeleyi siyasetin arka planına itersek, ki  biraz da öyle olduğun-
dan yada ideolojisiz bir siyaset içerisine girildiğinden mevcut tehlike 
bizi çok daha fazla erezyona uğrattı. O açıdan her şeyden önce bizim 
çok ciddi bir biçimde ideolojik mücadele yürütmemiz gerekiyor. 
Fakat son bir iki yıllık pratiğimize baktığımızda  ideolojik 
mücadeleyi çok arka plana ittiğimiz hatta bunu önemli olmaktan çı-
kartan bir yaklaşım, bir tutum içerisine girdiğimizi de belirtmek 
gerekecektir. Mesela bizim ABD'nin Irak'a müdahalesinin yaratacağı 
sonuçları, bizi nasıl etkileyeceğini yine bize karşı bir yönelimin ola-
bileceğini ve bunun dış güçlerle bağlantısını çok iyi hesaplayamadık. 
Bizi çok hazırlıksız bir biçimde yakaladı. Buna karşı tedbirsizdik. 
Müdahaleyle açılan ortamda kendimize göre bir siyaset, bir politika 
yürütmeye çalıştık, ama onunda ne kadar başarılı olduğu sonuç 
olarak ortada. Bir diğer noktada Türkiye açısından arkadaşların 
DEP'lilerin bırakılmasına dönük yaptıkları değerlendirmeye katılıy-
orum. Böyle bir korkuyu yaşamamamız gerektiğini düşünüyorum. 
Kadın Hareketi olarak da önemli bir fırsattır bence değerlendirilmesi 
gerekir. Önderlik bu insanlara belli bir misyon ve görev verdi. Mu-
hatap olarak gösterdi. Barış ve diyalogun geliştirilmesinde arabulu-
culuk rolünü oynamaları gerektiğini belirtti. Daha bırakılmamışlardı 
ki, Önderlik görüşme notunda bırakılacaklar diyordu. Leyla Zana 
Belçika'ya Hatip Dicle ise Türkiye'de kalsın diye bir görev-
lendirmede dahi bulundu. Bizim bunu iyi değerlendirmemiz gereki-
yor. Kadın Hareketi olarak bir Leyla Zana'nın  konumunu iyi değer-
lendirebiliriz. Onun üzerinden bize karışı yürütülen çeşitli politi-
kaları, oyunları boşa çıkartabiliriz. Kadın Hareketinin çizgisini, 
ideolojisini, siyasetini kabul ettirmede bir görev ve misyon yükleye-
biliriz. Fakat biz bu konuda şimdiye kadar bir girişimde buluna-
madık. Geç kalınmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu kongre de bir 
atak yapmalıyız. Çünkü hangi taraf bu fırsatı daha iyi değer-
lendirirse, kullanırsa tabi ki o kazanacaktır. Kuşkusuz örgütünde bu 
konuda çok yoğun politikaları, hesapları var. Madem bunları göre-
biliyoruz o zaman bizim bunu çok iyi değerlendirmemiz, bu konuda 
girişimde bulunmamız gerekiyor. Bir biçimiyle o arkadaşla 
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ilişkilenmek, o konuda bizim yaklaşımımızın ne olduğunu açıklamak 
ve bir diyalog geliştirmek bence daha önemli olacaktır. Hatta kar-
şılıklı güç alıp verme bir desteği de geliştirecektir.  

Dılar ark: Öncelikle arkadaşların siyasete damgamızı vurabile-
ceğimiz bir zamanda çok politikasız kaldığımıza dair değerlendir-
melerine katılıyorum. Şimdi bu durum salt karşı güçlerle açıklana-
maz. Baştan beridir mücadelemize karşı imha çabaları söz 
konusuydu. Ancak buna karşı kendisini örgütleyen, kendi politikası 
doğrultusunda hareket eden, onu net ortaya koyup bağımsız bir çizgi 
doğrultusunda hareket eden bir yaklaşımımız da vardı. Son dönem-
lerde çizgimizde bir netsizlik yaşadık. Zaten KONGRA GEL'de 
bunlar tartışılmıştı sanırım. Yine de belirmek açısından önemsiy-
orum. Politikasız kaldık ve anlaşılmadık. Yapmak istediklerimiz de 
çok fazla belirli olmadı. Son olarak Avrupa'da terörist listesine alın-
mamızın, sırf dışla açıklanacak bir olay olduğunu düşünmüyorum. 
Bizim örgütsel iç sorunlarımız da buna katkı sundu diye düşünüy-
orum. Yani kazanılmış mevzileri politikasızlığımızdan ötürü yavaş 
yavaş kaybetmeye başladık. O açıdan çok ciddi kendimize gelmemiz 
gerektiği kanaatindeyim. Tedbir geliştirme noktasında çok yetersiz. 
Aslında paradoks bir durumla da karşı karşıyayız. '90’lı yıllarda Baş-
kan, Ortadoğu’daki gelişmelere işaret ederek, Ortadoğu'ya müda-
halenin Irak üzerinden gelişeceğini belirtiyordu. Alternatif bir strateji 
de çok öncesinden ortaya konmuştu. Ama bunun politikasını üretme 
noktasında çok geri kaldık. Bakıyorsunuz; ideolojik ve öngörülü 
olma boyutunda çok ileri düzeyde avantajlarımız var. Ancak bunun 
pratik boyutundaki eksiklikler bizi şu an yapılmak istenen noktada da 
özellikle bizi sürecin dışında tutmaktadır. Bizi siyasetin dışına itme 
çabalarının başarılı olduğunu düşünüyorum. Karamsar olmak istemi-
yorum, ama gerçekliğimizi de görmek durumundayız. Ortadoğu’ya 
müdahaleyle birlikte ya da komployla birlikte dünya çapında bize 
karşı yok sayma politikası uygulandı. Sanıyorum son ateşkesin 
kalkmasıyla birlikte Türkiye’de kısmen kalkmış görünüyor. Ancak 
onu da politik bir adım olarak görmek gerekir. Şu an savaş 
kararımızı ben şuna benzetiyorum. İrlanda’daki gibi savaş kararımıza 
karşı ciddi bir kitlesel karşı koyuş, örgütlenme çabaları içerisindeler. 
Bu ikna etme politikası bizde politikasızlığı derinleştirdi diye 
düşünüyorum. Özellikle bu Avrupa’da söz konusu. Komployla bir-
likte artık özgürlük hareketi yok gibi bir psikoloji geliştirildi. 
Yaşanan gelişmeler çok fazla yansımadı. Bu ciddi ve yürürlükte olan 
bir konsept. Biz buna karşı çok tedbirli olamadık. Bunu nasıl geri 
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püskürtebiliriz ya da daha fazla nasıl etkisizleştirebiliriz noktasında 
yetersizliklerimiz ortaya çıktı. Bu süre içerisinde özellikle Orta-
doğu’ya müdahaleyle birlikte çok daha farklı bir konumda olmamız 
gerektiğini de düşünüyorum. Hem stratejimizin bize sağladığı avan-
taj hem de dünyada varolan tüm siyasi yaklaşımlara alternatif bir 
yaklaşımımızın olması bizi farklı bir konumda tutacak yanlarımızdı. 
Ancak biz bunu çok iyi kullanamadık diye düşünüyorum. Aynı du-
rumun Kadın Hareketi açısından da geçerli olduğunu düşünüyorum. 
Bizim ilk etapta gerçekten ciddi olarak kendi kendimize şunu sor-
mamız lazım. Biz siyasi bir hareket miyiz yoksa salt ideolojik, felse-
fik bir hareket miyiz? Dışa yansıyan daha fazla ikincisi oluyor. Yani 
çok fazla siyasi ağırlığı olmayan, her şeyi ideolojik ve felsefik boyu-
tuyla yorumlayan bir izlenim bırakıyoruz. Böyle olduğu zaman da 
somuta inemiyoruz. Mesela raporun özeleştiri bölümünde de var. 
Soyut kalma gerçekliği yıllardır dile getirdiğimiz bir özeleştiri 
oluyor. Şimdi taleplerimize baktığımızda çok uzun vadeli. Devrim 
gerektiren taleplerle kısıtlı kalıyoruz. Nasıl ki Türkiye açısından Ko-
phenhag kriterleri diyoruz, Kadın Hareketi açısından da bizim kriter-
lerimiz olmalı. Asıl hedefe ulaşmamız için adım adım atılması gere-
ken siyasetleri; hukukta, siyasette, ekonomide belirlememiz gerek-
tiğini düşünüyorum. Kampanyalarla adım adım bazı hedeflere ula-
şarak ileriye yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Biz bunda çok 
yetersiz kalıyoruz. Bunun dışında dünyadaki sorunlara, gelişmelere 
kadın olarak bakış açımız ne? İşsizlik noktasındaki bakış açımız, 
çözüm yaklaşımlarımız nedir? İşte doğa felaketleri son dönemde 
gündemimize girdi. Somut olarak bu noktada ki görüşümüz nedir? 
Yine uluslararası gelişmelere farklı alternatif bir politika ortaya koy-
abilme yaklaşımlarımız çok fazla gelişmiyor. Avrupa açısından ben 
bunu daha fazla görebiliyorum. Avrupa’da politika yapma esnek-
liğimiz yok. Ben hatırlıyorum yıllardır bir konferans kararımız vardı, 
bir türlü bu konferans gerçekleşmedi. Çoğu zaman bu siyasetteki 
esnekliğe yer bırakmadığımızdan kaynaklanıyor. Olacaksa mükem-
mel olacak olmayacaksa hiçbir şeye fırsat verilmiyor. Çok ilginç bir 
yaklaşım. Özellik bu süreçte aşırı merkeziyetçiliği aşmak iste-
diğimizi söylüyoruz. Daha fazla tabana yayma hedefi var, ama 
pratiğe baktığımızda bu çok mümkün olmuyor. O açıdan pratiğimiz 
çok tekrar oluyor. Kendimizi aşamıyoruz ve tekrar olduğu zamanda 
motivasyon kaynağımız kalmıyor. Yani böyle farklı bir çıkış gereki-
yor. Mesela son Avrupa PJA meclis toplantısında bunları tartıştık. 
Pratikte bir farklılık, ileri adım atsak bunun önümüzü açacağını 
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düşünüyorum. Hem bu çalışmayı yürüten arkadaşlar açısından bir 
moral kaynağı hem de kitle artık somutluğu görme durumunda kala-
cak. Ben bunun da çok ciddi ele alınması gerektiğini düşünüyorum. 
Özellikle ideolojide katılık olmalı, ama politikadaki esneklik de mut-
laka olmak durumunda. Birde inisiyatif  tanıma noktasının mutlaka 
geçerli olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu da ciddi bir sorun 
olarak görüyorum. Bizim politika yapamamamızın bir nedeni de ben 
aşırı örgüt içi bürokrasiye de bağlıyorum. Yani bazı kararlardan dip-
siz kuyuya düşer gibi aylardır sonuç alınamıyor. Mesela öyle bir 
dünya çağında yaşıyoruz ki, sahneler anı anına gelişip tüm gelişme-
ler değerlendirirken sen yeniden kendini bir pozisyona koyuyorsun. 
Böyle bir durumda bizim örgüt yapılanmamız, belirttiğim bürokrasi 
ve hiyerarşik yapılanmamız bunu çok engelliyor. O açıdan da biz anı 
anına hareket etme, geliştirme, üretkenlik noktasında bir kırılganlığı 
yaşıyoruz. Yine genel boyutuyla Avrupa’da Kadın Kurtuluş İdeolo-
jisini yansıtabileceğimiz zeminler son yıllarda oldukça açıldı. Sosyal 
form platformlarında “başka bir dünya mümkün” boyutuyla atılan 
sloganlar yeni bir dünya arayışını göstermektedir. Onlar da; ekolo-
jidir, kadın kurtuluşudur, işsizliktir, insan hakları, demokrasidir. 
Yani insanlar her boyutuyla bir arayış içerisindeler. Bunları çok 
güçlü yansıtan platformların olduğunu düşünüyorum. Bunlar açılım 
yapmak için kullanılabilir. Kendimizi gerçekten anlaşılır kılabilme 
noktasında da önemli olduğunu düşünüyorum. Genel örgüt açısından 
da bir noktaya değinmek istiyorum. Şimdi bizim bu konuma gel-
memizin, kısmen siyaset dışı kalmamızın ve yılları kat etmemizin 
nedeni tabi ki stratejiye gelmememizden kaynaklıdır. Şimdi ateşke-
sin iptali sonrası ben şöyle bir tehlike seziyorum; yine savaş siyasi 
mücadele önüne koyulacak. Çünkü savaşla birlikte bir rahatlama 
yaşandı. Yani şu an insanlar savaş bakımından aktif durumda 
olduğumuzu, inisiyatifin bizde olduğunu düşünerek bir rahatlığı 
yaşayabilirler. Savaş çok daha stratejik bir konuma gelerek siyasi 
mücadelenin ikinci plana düşmesi gibi bir  tehlike var. Ben bu nokta 
da düşüncelerimi belirtmek istedim.  

Beritan ark: Ben de bir kaç hususu belirtmek istiyorum. Böyle bir 
gündemi, biz bir çok toplantı, kongre ve konferanslarımızda değer-
lendirdik. Bu kongrede de siyasal gündemin doğru ve güçlü tartışıl-
ması gerekiyor. Çünkü örgütsel gündemimizle bağlantılı yanlar var. 
Yine önümüzdeki dönem planlamamızla bağlantılı netleşmesi gere-
ken hususlardır. Bir çok defa tartışılmasına rağmen, sonuç çıkarıl-
mayan boyutlar da söz konusu. Şimdi hareket olarak önemli bir 
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sürece girdik. Parti Önderliği hem genel hareket hem de Kadın Hare-
keti açısından  21. yüzyıl perspektifini 2000 yılından beridir veriyor. 
Daha doğrusu stratejik değişiminden sonra geliştirdiği AHİM, Atina 
veya son savunmalarında oldukça net bir biçimde ortaya koymuştu. 
Bu anlamda 5-6 yıldır üzerinde eğitim görüp tartıştığımız, yo-
ğunlaşmaya çalıştığımız güçlü perspektiflerdi. Fakat bugün tartışma-
larımızda yine son dönem ortaya çıkan sonuçlar üzerinden değer-
lendirdiğimizde bu savunmalara güçlü bir giriş yapmadığımız ortaya 
çıkıyor. Her ne kadar okunup tartışılsa da gerçek anlamda sonuç çı-
kartılmadığı patikte yaşanan yetersizliklerden anlaşılmaktadır. Kadın 
Hareketi açısından bu durum biraz daha belirgin ve bariz ortaya çıktı. 
Çünkü Parti Önderliği bütün savunmalarında en temel rolü Kadın 
Hareketi'ne biçmişti.  Bizler de, bunu bir çok defa dillendirdik ve bu 
misyonu sahiplendik. Fakat pratik anlamda bunu cevaplayamadık, 
karşılayamadık. Bu anlamda pratikte cevap oluşturamamamız Önder-
liği bir bütün siyasette, örgütte ve  mücadelede yalnız bıraktı. Yani 
önderliğin yetersiz yoldaşlık olarak değerlendirdiği ve bizimde biraz 
gerçekten üzerinde yoğunlaşmaya çalıştığımız bir yöndü bu. Bence 
yetersiz yoldaşlık pozisyonumuz devam ediyor. Önderlik bu süreçte 
gerçekten ciddi anlamda yalnız bırakıldı. Önderlik üzerinden geliştir-
ilen tecrit yalnız bırakılmanın en somut ifadesidir. Önderlik harekete 
yönelik önemli perspektifler çıkış noktaları yarattı fakat bizim 
bunları sahiplenmememiz Önderliği düşman karşısında en temelde 
de ABD karşısında temel hedef haline getirdi. O anlamda bütün 
yönelimler Önderlik üzerinden uygulandı. Tabii Önderliği yalnız 
bırakma noktasında rolümüzün oldukça önemli olduğunu düşünüy-
orum. Önderlik bunu tecrit içinde tecrit olarak değerlendirdi. Bence 
Kadın Hareketi olarak bizimde bu tecrit içinde tecrit edilme 
konusunu bir özeleştiri olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Kısaca 
böyle değerlendirip geçmek istiyorum. Önderliğin yalnız bırakılması 
bu gündemde de ortaya çıktı. Önderlik bütün tehlikeleri her alanda 
her sahada kapsamlı dile getirmesine rağmen, bunlar bizde sadece 
değerlendirme konusu oldu. Gerçek anlamda bunu pratikleştirme 
noktasında pratik anlamda adımlar atılmadı. Tabii örgütsel anlamda 
yaşadığımız sorunlarla bağlantısı var. ABD'nin geliştirdiği müdahale 
bir çok defa toplantılarımızın temel gündem maddesi oldu. Bu 
müdahale bana göre doğru değerlendirilemedi. Önderliğin değer-
lendirmeleri çok fazla içselleştirilemedi. Belki niyetlerden bağımsız, 
ama objektif anlamda ters düşen pratikler içerisine girdik. İdeolojik 
anlamda sergilediğimiz tutumlar, örgütsel anlamda ortaya koyduğu-
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muz duruşlar, pratik anlamda içine girdiğimiz eylemsellikler, ak-
tiviteler bunu ortaya koyuyor.  

Rojger ark: ....Örgüt içinde I. KONGRA GEL Kongresinden bu 
yana ciddi sorunlar yaşadık. Dışarıda da istenildiği gibi bir siyaset 
yürütemedik, ama yıllardır yürütülen bir mücadele var ve halk onu 
devam ettiriyor. Özellikle, Kuzey’de ve Avrupa’da kadın tarafından 
yürütülen mücadelenin görülmesi gerekiyor. Arkadaşlar güney sa-
hasına ilişkin olarak bazı noktaları değerlendirdiler, ben başta da bir 
noktayı belirtmiştim, Önderlik özellikle, Güneyde yaşanan gelişme-
ler konusunda bilgilendirilmiyor. Fakat birçok şeyi Önderlik, hisler-
inden yola çıkarak ve Türk medyasında takip edebildiği kadarıyla 
değerlendiriyor. Ebu Xarib cezaevlerine ilişkin değerlendirmeleri 
olmadı. bir sürü örgütümüz var Irak’ta, hiçbiri yaşanan duruma yöne-
lik bir bildiri bile yayımlamadı. Önderlik savunmalarda, ABD’ye 
olan stratejik yaklaşımımızı ortaya koyuyor. ideolojik yaklaşımımız 
bellidir o noktada. Amerika’ya yakın olan örgütler, Amerika’ya 
yönelik tutumlarını ortaya koydular, fakat biz bu noktada tutumsuz 
kaldık, zaten bunun kendisi bile başlı başına bir siyasetsizliktir. 
Önderlik bazı değerlendirmeler yaptıktan sonra ,biz sadece bir bildiri 
yayımlayabildik, tavrımızı ortaya koyabildik. Diğer bir nokta ise 
arkadaşlar da değerlendirdiler, terör listesine alınma durumumuz var, 
şimdi terör listesine alınışımız, siyasetimiz üzerinde çok etkide bu-
lunuyor, bizzat Irak sahasında insan bunu görebiliyor. Yani meşru 
değiliz, meşru olmayıncaya kadar siyaset yürütemeyiz deniliyor. Çal-
ışıp yasallaşalım ondan, sonra siyaset yürütürüz deniliyor, bu çok 
yanlış bir yaklaşımdır, bu durum, siyaset tarzımızda  da çok radikal 
olmamamıza da yol açıyor. Önderlik de söylüyor, “Amerika Orta-
doğu’yu tanımadığı için Ortadoğu’ya yönelik sabit bir siyaseti de 
yok”. Şimdiye kadar hükümeti yürütme tarzında, siyaset tarzında çok 
ciddi değişiklikler var. Mart ayında bir meclis belirlemişlerdi, şimdi 
belirlediklerinde ise, yüzde yüz bir değişiklik gözlemlenebiliyor. 
Daha önce, Sunni Araplar, ya da eski BAAS’çılar siyaset dışıydı, 
yasal da değillerdi, ama bir siyaset biçimleri vardı ve siyaset yürüt-
tüler, şimdi de güç oldular, bir güç olarak seslerini yükselttiler. Bu 
durumlarından dolayı da Amerika onları muhatap aldı. Yeni 
hükümette yer aldılar. Şiileri muhatap almalarına rağmen, yine de 
mücadelelerini sürdürüyorlardı. Ama Kürtler neden Güney Kürd-
istan’da, başkan ve başkan yardımcısı görevlerine alınmadı? Esas 
nedenlerden biri de buydu. YNK ve KDP Kürtleri güneyde böyle 
terbiye ettikleri için onlar da boyun eğiyorlar. Amerika’nın Kürtlerin 
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dostu olduğunu söylüyorlar, Kürtlere öyle lanse ediyorlar. Bu du-
rumdan dolayı da orada Kürtler, güç olabilmek için hiçbir mücadele 
içerisine girmedi, bundan dolayı da yeni hükümetin oluşumunda da 
onlara fazla yer vermediler. Eskiden biraz değer veriyorlardı, yer 
veriyorlardı. fakat şimdi onu da yapmadılar. Kadın sorunu açısından 
da durum böyle, eğer boşluk olan sahalarda kendimizi güç konu-
muna getirebilseydik, emin olun ki muhatap alınırdık. Irak’ta ciddi 
gelişmeler var. Ortadoğu devletlerinde ilk kez hükümet oluşum-
larında altı bakanlık, bayanlardan oluşuyor. Türkiye de Avrupa’ya 
çok yakın bir devlettir. Avrupa sistemini kendisine uyarlamak isti-
yor, zihniyette değişim yaratmak istiyor. Altı kadın bakanlık görevini 
yürütüyor. Kadının özünü temsil eden kadınlar değil bunlar. Kadının 
özünü temsil eden kadınları almadılar kendi içlerine. Fakat her şeye 
rağmen, bu gelişmeyi de küçümsememek gerekiyor. Bu da Kürt 
halkı için ciddi bir gelişmedir, bunun görülmesi gerekiyor. Daha 
fazla gelişmenin sağlanması için biz de, çok fazla bir tutum sahibi 
olamadık. Genel olarak şunu belirtebilirim; şu ana kadar olan geliş-
melerde etkimiz yok dersem, doğru olmaz, bizim etkimiz vardır. Yıl-
lardır bir mücadele yürütüyoruz ve bunun şüphesiz Ortadoğu’ya et-
kileri var, yani yaşanan yetersizlikler varsa da, biz kadınlar olarak, 
bunun özeleştirisini daha derin verebilmeliyiz. Eğer güçlü katılabil-
seydik, siyasette yaşanan tıkanmaların önünü açabilirdik. Çünkü 
kadının böyle bir karakteri var. Daha fazla radikal olabilirdi. Genel 
harekette yaşanan liberal yaklaşımları radikal bir duruşla telafi ede-
bilirdik, fakat biz bunu yapamadık. Genel dünya sistemleri içerisinde 
kadın, çok fazla ön plana çıkmamış, hatta kadına karşı, gizliden 
gizliye hala düşmanlıklar var, mesela Kuzeyde kadına karşı açık bir 
biçimde karşıtlık yapılmıyor, siyasette belli bir biçimde yer alıyor. 
Fakat bir kadın siyasette yer aldı mı, hemen ahlak sorununu ortaya 
atıp onu siyasetten uzaklaştırmak istiyorlar. Güneyde suikastlar, din 
adına faaili meçhul şeyler bile oluyor. Fakat kadının siyasette yer 
almamasına yönelik, herhangi bir şey yoktu, bu durumdan faydalana-
rak radikal bir siyaset tarzını oturtabilirdik. Genelde yaşanan tıkan-
maları kadın açabilir. Birçok kez bazı şeylerin çok tekrar olduğunu 
söylüyoruz, fakat üzerimize düşen görevleri yapmış değiliz, yani 
verdiğimiz emeğe rağmen, ona göre bir siyaset yürütemiyoruz. Ama 
insan, özellikle böylesi bir kongrede bunun kararını alabilir, zaten 
şimdiye kadar Önderliğe böyle köklü bir bilgilendirme de yapıl-
mamış, bu noktada da zayıflıklar görülüyor.  
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Arjin ark: Bu gündeme ilişkin, belli sonuçlara gelindiğini 
düşünüyorum, oturumu yeterli olarak görüyorum. Fakat bir noktada 
görüş belirtmek istiyorum. Gerçekten siyaset yapamayışımızın temel 
nedenini; bizim halkın gündemine ya da kadının gündemine inme-
memizden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü en iyi siyasetçi 
gerçekten halkın gündemini yakalayan ve ona göre kendi çözümley-
ici aracını kullanan siyasetçidir. Şimdi, biz eğer halkın gündemine 
inmediysek ve halkın sorunlarına göre, ya da onun ihtiyacına göre 
siyaset yürütemediysek bu bizim halktan kopukluğumuzdan ileri 
geliyor. Halkın gündeminden ziyade, kendi gündemimizde yürümek-
ten kaynaklanıyor. Yani, örnek vermek istiyorum,- benzeştirmek 
istemiyorum- ama AKP’yi düşündüğümüzde, halkın gündemine 
dayalı olarak siyasetini geliştiriyor. Bugün, eğer Türkiye’de birinci 
derecede bir iktidar gücünü oluşturabilmişse, bu da kendisini halka 
dayalı ya da halkın gündeminden yola çıkarak kendi siyasetini bu 
denli geliştirip, yaygınlaştırabilmesinden kaynaklıdır. Onun için, 
bizim de bu süreçten sonra -ben öneri olarak ya da görüş olarak be-
lirtiyorum- biraz daha bu konuda duyarlı olmamız gerektiğini 
düşünüyorum. Yani bir halkın gündeminde ne var; yoksulluk var, 
şiddet var, yine katliamlar var, birçok olay, olgu var. Kadın 
gündeminde de yine töre cinayetleri var, yine onun sıkıştırılmışlığı, 
ezilmişliği var. Şimdi bu doğrultuda, kadına giderken, böylesi 
çözümleyici yaklaşımla gidilirse, o zaman bizim de bir kadın bakış 
açımız, bir siyasetimiz olur. Örneğin, sabah arkadaşlar, kadın eksenli 
bir siyasetin olmadığını söylediler, ben bundan kaynaklı olduğunu 
düşünüyorum. Yine, mesela birçok noktada, sadece bir Kürt olayına 
karşı ya da bir Kürde karşı gelişecek şeylere karşı duyarlı olmak da 
değil, biz halklar adına mücadele ediyorsak, o zaman genel anlamda 
halklar için mücadele anlamında bir görüşümüz olmalı. Örneğin Or-
tadoğu’da yaşanan cinayetler vardı, Irak’ta, Filistin’de; bu yönlü 
gerek PJA’nın olsun gerekse de genel örgüt olarak bir kınama görüşü 
bile gelmedi. Şimdi böyle olunca, o zaman sen kendini doğal olarak 
soyutlamış oluyorsun. O açıdan, böylesi bir noktada da, kendisini, 
gündemini bu yönlü geliştirebilir ya da böylesi noktalarda da duyarlı 
olabilir diye düşünüyorum. Bir diğer nokta da, sistemde şu anda, 
Sümerlerden itibaren gelişen bir imparatorluk anlayışı var, şimdi 
imparatorluk anlayışını ABD üstlenip geliştirmeye çalışıyor. Biz bu 
imparatorluk anlayışı içerisinde ona alternatif olarak mı var olacağız 
veya ona benzeşmeden, ama  içinde olarak nasıl yer alacağız, onu 
nasıl değiştirip, dönüştürebiliriz, bunun projesini geliştirmeliyiz. 
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Bunun siyasetini netleştirmeliyiz. Devlet anlayışına yönelik Önder-
lik; devleti karşına alarak değil, onun içinde onu değiştirerek, 
dönüştürürek bir değişim ve dönüşümü yaptırabileceğimizi söylüyor. 
Eğer demokrasiyi böyle getiriyorsak, o zaman bu imparatorluk 
anlayışı içerisinde de bu yönlü bir değişim ve gelişim olması gereki-
yor. Fakat bizi, savaş karşıtı değilmişiz gibi bir konuma da götür-
memeli. Irak savaşında çıkan sonuçla, objektif olarak savaşı destek-
leyici konuma düştük. Burada buna da dikkat etmek gerekiyor.  İm-
paratorluk anlayışına karşı oluşumuz nettir, fakat yapacağımız pratik, 
objektif olarak onu destekleyici konumda olmamalı, buna da dikkat 
edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben kısaca bunları belirtiyorum.  

Arin ark: Sabahtan beri tartışmalar yapılıyor. Farklı farklı 
görüşler getiriliyor. Bana göre siyasetimiz nettir, çünkü siyaset 
ideolojiyle bağlantılıdır ve ideolojimiz nettir. Önderliğin savunmaları 
kadın bakış açısı ekseninde gelişti, o zaman bakış açımız doğal 
olarak ona bağlıdır. Bunun pratiğini geliştirmekse bize aittir. İdeolo-
jik olarak biz netiz, pratik politika anlamında da netlik buna bağlı  
gelişiyor. Esas olarak belirtmek istediğim; ideolojik olarak bir 
başarıya ulaşmak, bir düzey yakalamak istiyorsak, o zaman siyasi 
anlamda da başarılı olmak da gerekiyor; siyasetin anlamı da budur 
zaten. Fakat maalesef tartışmalarımızda da ortaya çıkıyor, biz daha 
çok kendi içimize dönük olarak siyaset yapıyoruz. Yani, iki yıla yak-
ındır aldığımız siyasi düzeyi de, birbirimize karşı kullandık. Dün-
yada son süreçte gelişen, kendisini hakim kılmak isteyen sistemlerin, 
Ortadoğu içerisinde,  Amerika’nın gelişiyle de bağlantılı olarak 
şöylesi bir zihniyeti var; eğer dünya çapında başarılı olursam, de-
mokrasi olacak, fakat başarısız olursam, o zaman katliamlardan 
geçersiniz diyor. Şimdi Irak’ta ve diğer alanlarda da, bu net bir şe-
kilde uygulanıyor. O zaman demek ki, demokrasi bir kez daha bu 
noktaya bağlı ve yaşanan tıkanmalar da buna bağlı. Parti içerisinde 
varolan siyaset de, ya mevcut kurumların hizmetine giriyor ya da 
yedek konumda olan bir siyaset yürütüyoruz. Bu da kendine güven-
sizlikten kaynaklanan bir durumdur. Bütün sahalarımızda yaşanan 
biraz budur. Askeri sahadan tutalım, siyasi sahalarımıza kadar 
böyledir. Suriye’de de böyledir. Bütün sahalarda yürüttüğümüz ser-
hıldan çalışmalarının tümü de bu biçimdedir. Devlete karşı kullan-
mıyoruz, siyasi hedefler ve kadın için kullanmıyoruz. Bunu yap-
madığımız gibi de, neden siyasi kurumlarımız, neden kadın kurum-
larımız yok diyoruz. Bu durumumuzla kendi kendimizle çelişiyoruz. 
Mesela sosyal kurumlar oluşturmalıyız diyoruz, demokratik bir to-
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plum, sosyal bir toplum oluşturmalıyız diyoruz, ama bu da siyasi 
çalışmalara bağlıdır. Eğer siyasi anlamda bir çalışma yürütemiyor-
sak, siyasi anlamda çalışma yapabilecek bir kurumun bile yoksa, 
nasıl çalışma yürüteceksin? Somut olarak alanlarımızda yaşanan 
budur. Şimdi demokratik ve sosyal bir yaşamın yaratılması günlük 
çalışmalarla bağlantılı bir durumdur. Bu çalışma stratejik hedefimiz-
dir. Eğer gerçekten kendi stratejimizi oluşturmak istiyorsak, mutlaka 
bir siyasi zeminimizin olması gerekiyor, bunun yaşamsallaşması için 
de genel anlamda bir inisiyatif verilmeli. Tarzımız birbirinden çok 
kopuk, birini esas alırken, diğerini arka planda bırakabiliyoruz. Oysa 
her şey bir bütünlük içerisinde yürür. Kadın çalışması, her ne kadar 
bir sosyal çalışmadır desek de, onun siyasetle de bağını görmek 
zorundayız. Dünyada da, eğer bir sistem oturtulmak isteniyorsa, 
bunun ilk ayağı kadın oluyor. Toplumda farklı kurum ve kuruluşlar 
var. Paneller, televizyon programları var. Kadın kurumları adına bir 
politika da yürütülüyor. Bizim dışımızdaki bu kadın kurumlarının 
verdikleri mücadele, pratik politikadan bağımsız değildir, sistemle 
bağı vardır. Bunun için de, yaptıkları bütün çalışmalar sisteme hiz-
met eder duruma geliyor. Birçok kez, biz bu durumları kendi 
içimizde de tartıştık. Bu biraz da üstle de bağlantılı bir durum, üstten 
alta doğru bir kaygı var. Bunun yanı sıra, zaten erkek zihniyeti açılım 
yapma önünde engel oluşturuyor, parti içerisinde de bu böyledir. Bir 
örgütümüz var, geneli kapsıyor, o da diyor ki, “Eğer ben başarıya 
ulaşırsam, kendimle seni de başarıya ulaştırırım, ama ben 
başaramazsam sen de başarıya ulaşmazsın”, yani bunun kendisi de 
bir politikadır zaten. Siyasete en aktif bir biçimde katılan kadındır, 
fakat bu hiçbir zaman kadına mal edilmiyor. Diğer bir nokta ise, me-
sela Önderlik kadını esas güç olarak görüyor. Birçok kez Önderlik; 
“Birçok kişi vardır ki bana ihanet eder, çekip gider, fakat kadın 
daima benimle yürür” diyordu. Bunu siyasi bir alana oturtmalıyız, 
yoksa bazı şeylerin sadece sözde kalmasının çok  kalıcı bir yanı ola-
maz. Siyasi alanda çalışmaları bazılarına bırakmak, kendini yedek 
güç görmek de doğru olmaz. Kadınlar olarak siyasal girişimlerde 
bulunmalıyız, bunu kendimiz için bir hedef haline getirmeliyiz. 
Sadece sözde değil, eylemsel anlamda da çalışmaların yapılması 
gerekiyor. Kısaca bunları belirtiyorum.  

Sultan ark: Kadınlar olarak, siyasette çok önemli bir yerde 
olduğumuzun farkına varamadık. Hemen hemen sekiz saattir dinliy-
orum. Şöyle ki; kadınlar, yani kendilerini özgürlük savaşçısı olarak, 
örgüt için ortaya koyarak bugün, -şu anda yaptığımız kongre kadın 
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özgürlük partisinin kongresi- zaten siyasallaşmıştır. Çünkü partisini 
kurmuş, kendisini parti olarak ortaya koyuyor.- tıkanan sistem ve 
tıkanan, biten insanlığın önünü açacak tek  parti olarak- Orta-
doğu’nun, daha sonra da dünyanın evrensel partisi olarak Kürt kadını 
buna cevap verebilir. Küçük bir örgütlülük ya da küçük bir kurum 
olarak hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Biz parti olarak kendimizi ortaya 
koyuyoruz, ideolojimiz var, kitlemiz var, kurumlarımız var, yapa-
bileceğimiz çok şey var. Parti olarak, siyasi alanda yaptığımız 
açılımları göremediğimiz için  sadece vurgulamak istedim.  

 
Şehit Anaları Acılarını Yüreklerine,  

Yüreklerini de Omuzlarımıza Yüklemişler 
Ana (Maxmur): Maxmur kadınları adına buradan İmralı’ya kadar 

Başkan Apo’yu selamlıyorum. İnşallah bu kadın kongresi birlik ve 
beraberlik kongresi olur. Biz Maxmur kampını değerlendirebiliriz. 
Çünkü somut olarak orada yer alıyoruz. Yaşanan eksiklik ve yeter-
sizlikler de biz de payımızı görüyoruz. Çünkü biz de orada yer alıy-
oruz ve orada yaşıyoruz. Aramızda bulunan kadrolar kendilerini 
bugüne kadar çok fazla sorumlu görmediler. Bizim de eksiklik-
lerimiz olmuş olabilir. Ben burada bulunan tüm yapı karşısında öze-
leştirimi de veriyorum. Ben de doğru dürüst çalışmadım. Onları 
eleştirirdik, fakat biz kendimiz de bir şey yapmazdık. Ben sadece 
kendi adıma bir şeyler belirtebilirim; PJA kadroları gelip bir eğitim 
verip, bir toplantılı bile yapmıyorlar. Neden yapmıyorsunuz 
dediğimiz de ise, komutanların ayarlaması gerekir diyorlar, Kadınlar 
eğitime ve toplantılara katılmıyorlar diyorlar, bunu da kendine ba-
hane yapıyorlar. İçimizde bulunan kadrolar arasında gazi arkadaşlar 
da var. Gazi arkadaşlara çok fazla haksızlık yapılıyor, gazi arkadaşlar 
dışında içimizde bulunan kadroların, televizyonları, buzdolapları var 
ve birçok imkanları var, fakat gazi arkadaşlar çok zor durumdalar, 
çürüdüler, yaşam diye bir şey yok onlar için. O kadrolar, gaziler 
sayesinde bu düzeye geldiler. O gaziler canlarından bir parça ver-
diler, bunlara gerçekten merhametli bir yaklaşım sergilenebilmeli. 
Halk olarak gerçekten çocuklarımızdan ayrı tutmuyoruz onları, fakat 
her şey halkla bitmiyor, partinin de bazı noktalarda yardımcı olması 
gerekiyor. Bayan arkadaşlar da var onlar içinde, biz o bayan arka-
daşlara da kızımız gibi davrandık, fakat şimdi önümüzden geçiyorlar, 
o kadar emek harcadığımız insanlar, bir selam  verme gereği duy-
muyorlar. Birçok şehidimiz, savaşçımız var, canından bir parça ver-
meyen insan kalmamış Maxmur kampında. Eğer şehitler ve Önderlik 
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olmasaydı, şimdiye kadar bizden kimse kalmazdı orada. Çünkü 
hiçbir değer görmüyorsun, orada bulunan kadrolar bizi kendi halkın-
dan bile saymıyorlar. On yıldır arkadaşlarla yaşıyoruz, gerilladan 
farkımız yok. Maxmur kampında, dünyada eşine, benzerine rastlan-
mayacak zorluklar ve acılar çektik, sayılmayacak düzeyde insanımız 
öldürüldü. Hiç kimse bunca emeğinin boşuna gitmesini istemez, 
bizim şehitlerimiz, savaşçılarımız, Önderliğimiz var. Eğer onların 
yapmış oldukları gibi yapmış olsaydık,  şimdi Maxmur kampını bı-
rakıp gitmiştik. Şimdiye kadar eğer kalmışsak, varolan umudumuz-
dan, umudumuzu yitirmediğimizdendir. Bundan sonra da hepimiz, 
biz de, kadrolar da sonuna kadar, mücadeleyle olup, mücadeleyi bir 
sonuca götürmeliyiz. Arkadaşların tümünden rica ediyoruz, dürüst 
bir biçimde yaklaşılsın, yüzlerce arkadaşınız yanınızda şehit düş-
müştür, bu topraklarda şehitlerimizin kanı var, Kürdistan dağlarının 
her kaya dibinde bir şehit yatıyor. Hiçbir şeye yanmıyorsak bile, o 
insanların anısına biraz bağlı kalalım. Bu dağlara gelen kızlar, 
kendilerini yaşatmak için değil,  onurlu bir yaşam için geldiler, ba-
basının evinde istediği gibi yaşayabilirdi, evlenebilirdi, fakat 
içimizde çıkan bu tahrikvari yaklaşımlar, gerçekten bizi öfkelendiri-
yor. Biz, eskiden Musul, Bağdat’a gittiğimizde insanlarla rahatça 
konuşabiliyor, tartışabiliyorduk, fakat şimdi gerçekten onu yapacak 
yüz kalmadı bizde, şimdi bize hani Kürtlüğünüz, hani davanız diye-
bilecek düzeye gelmişler, bütün bunların nedeni son yaşanan pratik-
lerdir. Ben gerçekten, bazı şeylerin hatasını erkekte görmüyorum, en 
umutlu olan kadındır, eğer kadın bu kadar umutlu olmamış olsaydı, 
Önderlik de ona bu kadar değer vermezdi. Bir erkek bir bayanı ka-
çırdı demiyorum, çünkü bayanın umudu erkeğinden daha güçlü, ba-
yanlar erkekleri kaçırıyor. Eğer gerçekten kadın bir şeyler yapmak 
isterse, ona kimse güç getiremez. Önderlik çözümlemelerinde oku-
muştuk, diyordu ki; “bir kadın yüzlerce yiğidi yaratabilir, aynı 
zamanda yüzlerce yiğidi de bozabilir kendisiyle”. Erkeğin kadını 
bozma gücü yoktur, kendi aramızda çok tartışmışızdır, ben hep şunu 
söylemişimdir, hiçbir erkek bir bayanı götürmemiştir, bayanlar 
erkekleri götürüyor, bayan kafasına koyduğu şeyi yapar. Arkadaşlar-
dan tek beklentimiz, bundan sonra mücadeleye sıkı sıkıya sarılma-
larıdır. Önderliğimiz dört duvar arasındadır, binlerce, şehidimiz var 
onların kanını yerde bırakmamalıyız. Bunları belirtebilirim.  
Şiraze ark: Her şeyden önce kongreyi selamlıyorum. Suriye’deki 

siyaset üzerine de biraz değerlendirme yapmak istiyorum. Bilindiği 
gibi, Suriye’deki siyaset BAAS rejimine dayalı bir siyasettir. Bu si-
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yaset tarzı da, insanı haberi olmadan eritiyor, bunu da en fazla gen-
çlik üzerine uyguluyor. gençlerimiz farkında olmadan, o sistem içer-
isinde gün be gün eriyorlar, ruhları bile duymuyor. Sosyal, ekonomik 
ve düşünsel anlamda onları eritiyor ve kendi sistemine tabi ediyor, 
halka da aynı şeyi yapıyor. Suriye sahası boş kaldı, Suriye’de 
yaşanan son olaylar da, bunun göstergesidir, kimse herhangi bir çal-
ışma yürütmedi. Zaten Suriye devleti de, herhangi bir kurumlaş-
manın oluşması yönünde bir fırsat da sunmuyor. Devletin bu yak-
laşımları karşısında, siyasetimizde değişim dönüşüm yaratmamız 
gerekiyor. Suriye’de gelişen serhıldanlarda öncülüğü yapan halk 
oldu, kadroların bu yönlü herhangi bir faaliyeti olmadı. Kadın sorunu 
üzerinde de durulmadı, küçük çapta adımlar atıldı, fakat bu adımlar 
da çok fazla cevap vermedi. Önderliğin kadına bakış açısı, kadını ele 
alış tarzı, dünyada görülmemiş bir tarzda olmasına rağmen, biz hala 
kendimizi küçük görüp, herhangi bir çalışma yürütemiyoruz. 
Suriye’de, birincil derecede kadın sorunu ele alınmalı, ikincil olarak 
da gençliğe el atılmalı. Halep ve Afrin’de kadın hakimiyeti var, bu 
bölgelerden kadını çekebilirsek, o bölgede bulunan aileleri de çeke-
biliriz.  
Şehristan ark: Başta, PJA’nın değişim dönüşüm kongresi olan 5. 

Kongre'yi Önderliğe, özgürlük ve bağımsızlık şehitlerine ve bu 
mücadeleyi yükselten yoldaşlara kutluyor, saygı ve sevgilerimi 
sunuyorum. Beş gündür tartışılıyor, gelişmeler var, raporlarda da dile 
geliyor, yaşanan sürecin sancılarını herkes çekti. Ben de bir-iki nok-
tada görüşlerimi belirtmek istiyorum; gerçekten parti her kongre ve 
konferansını yaptığında, kırk milyon Kürt halkının umut ve bekley-
işleri oluyor, fakat sonuçlandığında da tam tersi şeyler ortaya çıkıyor. 
Partiden hiçbir zaman umudumuzu kesmiyoruz, fakat bazı süreçler 
yaşanıyor ki, onlar umutsuzluk yaşamamıza yol açıyor. Önder-
liğimiz, “umut, zaferden daha değerlidir” diyor, her ne kadar Önder-
lik İmralı’da bulunsa da, biz her şeye rağmen umudumuzu yitir-
meyeceğiz. Son kongrede birçok insan, reformlar adıyla yaşamımıza 
aykırı olan, ilke ve ölçüleri dayatmaya çalıştılar, bu kişilerin amaçları 
ve hedefleri zaten belli oldu, fakat partiye, değerlerimize büyük dar-
beler vurdular. Bu mücadele uğruna büyük bedeller ödendi, 
yoldaşlarımız gözünü kırpmadan canlarını feda ettiler, insanlar 
canlarından bir parça verdiler. Şimdi, mücadelemize yakışmayan 
durumlar yaşandığında, elbette halk olarak zorlanıyoruz, sancılar 
içerisinde kıvranıyoruz. Maxmur halkı adına da bunu söyleyebilirim, 
yıllardır mülteci durumunda yaşayan bir halk gerçekliği var. On iki 
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yıldır mülteci konumda, zorluklara, imkansızlıklara katlandı, öyle 
anlar olmuş ki, analarımız yavrularına bir parça ekmek veremez du-
ruma gelmişler, yani o kadar imkansızlık, yoksulluk içerisinde geçti, 
bu yıllar. Fakat, her şeye rağmen inancımızdan dolayı her şeye kat-
landık ve katlanacağız da, bu umudumuzu ve inancımızı her zaman 
koruyacağız, umudumuz İmralı’dadır ve şehitlerimizdir. Hiçbir 
zaman bireylerden dolayı, şehitlerimizin, Önderliğimizin emeğini, 
Önderliğimizin kadın için yarattığı değerleri inkar edemeyiz ve 
sonuna kadar biz bu değerleri koruyacağız, onlarla olacağız. Parti 
adım atmak istiyor, son bir yıldır ağır  durumlar yaşadık, analar 
olarak içimiz dolmuş, çok ağır şeyler yaşadık, sancılar çektik. Max-
mur kampında bulunun her  ailenin, en az üç-dört şehidi var. 
Mücadele tarihimizde her zaman, ihanet ve ağır süreçler olmuştur, 
fakat hiçbirinden bu kadar etkilenmemiştik. Şu an da bir kongrede 
bulunuyoruz, umutluyuz tabii, kadının başarıya ulaşmak için, yoğun 
bir çaba harcayacağına dair olan inancımızı her zaman koruyacağız 
ve o inançta olacağız. Başkan APO kadına gelişim sağlaması için 
bütün imkanları sundu, bilinç verdi, yol gösterdi. Kadın da yıllardır 
bu zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veriyor, bu zorlu koşullardan 
aldığı bir güç de var. Alacağımız kararların kağıt üzerinde kalma-
ması yönünde umudumuzu da koruduğumuzu belirtmek isterim. 
Maxmur kampında yürütülen çalışmalara yönelik olarak, birkaç şey 
belirtmek istiyorum. Maxmur kampında yürütülen çalışmalarda ye-
tersizlikler var, kimse istenilen düzeyde çalışıyoruz diyemez. Biz her 
zaman kendimizi, şehitlere ve Önderlik çizgisine karşı borçlu gördük 
ve yaptığımız çalışmalarla da henüz, yeterli düzeyde cevap olmuş 
değiliz. Irak müdahalesinde çok zorlandık, yani yaşanan bir süreç 
oldu, Partimizin üzerine üzerine yürüyen yaklaşımlar oldu, özellikle 
de kadını bitirmeye dönük yaklaşımlar vardı. Biz Maxmur halkı 
olarak, tutumumuzu, tavrımızı ortaya koyduk, bazı insanlara kal-
saydı, şimdi Maxmur halkı çoktan dağıtılmıştı. Fakat yine de, Max-
mur halkı her şeye rağmen, Önderliğe, şehitlere, halkına olan 
bağlılığını gösterdi ve kimse onları dağıtamadı. Maxmur halkı tutum-
larında nettirler, bunu da sonuna kadar götüreceklerdir. Pratik çalış-
malarımız için rapor da yazılmış, fazla bir şey belirtmek istemiy-
orum. Fakat  raporumuz çok yetersiz kalmış, bir şey yazılmamış. 
Maxmur kampında birçok çalışma yürütülüyor, fakat hiçbir şey 
konulmamış, konulmuşsa da çok yetersiz kalmış. Bir örnek vermek 
istiyorum, Maxmur Kadın Vakfın’da Rozerin adında bir arkadaş çal-
ışıyordu; bir baktık ki, Duhok’tan çıkmış. Bu tür şeyler biz anaları 
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etkiliyor, üç-dört şehitleri olan aileler, böylesi durumlardan etkileni-
yor. Her ne kadar yetersizlikler olsa da, bir çalışma yürütülüyor, beş 
yüz çalışanımız vardı, fakat şimdi çalışan sayısı yüze düşmüş, kimse 
çalışmıyor. Her ne kadar umudumuz kesilmez desek de, fakat yine 
de etkiliyor. Yani bir çalışma yürütemezsen, yaşamını da idame et-
tiremezsin. Örneğin; bir kadını çalışmalara katmak istediğimiz de 
yanına gidiyoruz, fakat kadın durumumdan, çocuklarımdan dolayı 
çalışmalara katılamam diyor. Dediğim gibi, çalışan sayımız beş yüz-
den, yüze düştü. Halk meclisinin seçimleri olacaktı, otuz beşe ta-
mamlayamadık üyeleri. Halkın yaşadığı durum böyledir, meclisin 
durumu, belediyenin durumu böyle. Her ne kadar güç ve moral kay-
nağımız İmralı’dadır, şehitlerdir diyorsak da, yaşanan durumları da 
inkar etmemek gerekiyor. Hem maddi anlamda hem de manevi 
anlamda, Maxmur kampına destek sunulması gerekiyor. Boş yere 
kendini övmeye gerek yok, biraz kendi gerçekliğimizi ortaya koy-
mamız gerekiyor. Bir kadın olarak, bir çalışan olarak kendimi 
yeniden gözden geçiriyorum. Ben Başkan APO’nun, kadın için be-
lirlediği çizgide sonuna kadar yürüyeceğimi ve bu çizgiyi başarıya 
ulaştırmak için elimden geleni yapacağımı belirtiyorum. Bütün arka-
daşlara başarılar diliyorum.  

Berivan İran ark: Ben Doğu Kürdistan’ın Sine şehrindenim. 
Kürtçe konuşmak isterdim, fakat hala öğrenemediğim için 
konuşamıyorum, devrimci biri olmuş olsaydım, öğrenmiş olurdum, 
fakat şimdi konuşamıyorum. Yaşamınızdan çok etkilendim, bayan ve 
erkek arkadaşlar arasındaki dürüstlük çok dikkatimi çekti ve hoşuma 
gitti. Şimdiye kadar hep araştırmak istedim, biraz daha tanımaya 
yönelik arayışım oldu; gerçekten ilişkilerde samimiyet ve dürüstlük 
var. Bir yetersizlik olarak gördüğüm şeyleri dile getirmek istiyorum; 
genelde bütün bayan arkadaşlar ve PJA meclisinde dikkatimi çeken 
şey, erkek ve bayan arkadaşlar arasında çok fazla bir farkın olmadığı, 
hal ve harekette, giyim kuşamda çok fazla bir fark görmediğimi be-
lirtebilirim ve bunu bir eksiklik olarak görüyorum. Bir bayan arka-
daşın yanına oturduğumda, sanki bir erkeğin yanına oturmuş gibi 
hissediyorum. Neden bayan arkadaşlar erkekler gibi giyiniyor, bayan 
arkadaşların farklı giyinmesi gerekir. Arkadaşlar savaş koşullarında, 
dağlarda yaşadıkları için böyle giyinmek zorunda kaldıklarını belirti-
yorlar, fakat dağ koşullarına uygun, bayanların giyebilecekleri kı-
yafetler de var. Bir de bayan arkadaşların sigara içmelerini eleştiriy-
orum, sigara erkeğe özgü bir şeydir, bayana yakışmıyor, bayana 
yakışmadığı gibi, sağlık açısından da sorun yaratır. İçinde bulun-
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duğum sistemden çok çektim. İçinde yetiştiğim kültür daha çok 
ataerkil kültürdü, bundan dolayı,  ben de onun etkileriyle yetiştim. 
Şunu yapma, bunu yapma, sen bir kadınsın denildi sürekli. Bu sistem 
gerçekliğinden kaynaklı olarak, hiçbir zaman doğal hareket 
edemedim, her kadın gibi ben de kadının özünden uzağım. Burada 
bir misafir olarak bulunuyorum, belki çok fazla eleştiriyor olabilirim, 
arkadaşlar kusuruma bakmasınlar. Fakat bazı şeyler görüyorum, 
bunları belirtme ihtiyacı duyuyorum.  

Öğretmen Cihan: Başta Önderliğe ve kongre delegelerine selam-
larımı sunuyorum. Aalardan ve halktan tartışmaya başlayanlar bende 
şu görüşü oluşturdu; kadın kadrolarda yetersizlikler var. Du-
ruşlarında bir terslik olduğu için, ilk söz hakkını alıp eleştiri yapanlar 
halktan oldu. Bu da, bu kadroların Önderliğin çizgisi doğrultusunda 
hareket etmediklerini, büyük yanılgılar içerisinde olduklarını 
gösteriyor. Diğer bir nokta ise; Şiraz arkadaşın değerlendirmelerini 
tamamlamak istiyorum. Qamişlo’da yaşanan olaylara yönelik olarak 
kadronun katılımsızlığını iki nedene bağlıyorum. Birincisi, kadın 
kadrolarımız siyaseti tam olarak anlamıyorlar, on, on beş yıldır 
dağlardalar, fakat siyaseti anlama yönünde hala çok yetersizler. Hal-
buki bu dağlar insana çok büyük güç veriyor, o güçle insan siyasi 
anlamda kendisini çok fazla geliştirebilir. Diğer neden ise, halk çal-
ışmalarında bulunan kadrolar kendi sorunları ve çelişkilerine düş-
müşlerdi. Bu nedenle de Qamişlo, Afrin, Halep ve diğer yerlerde 
yaşanan olaylar üzerinde yeterli düzeyde yoğunlaşamadılar. Afrin 
kadınları biliniyor, en fazla hakim olan kadınlar onlardır, Önderlik de 
bunu tespit etmişti. Fakat kadrolar sürekli kadın iradesini silikleştir-
mek istediler, çalışmalar içerisinde bulunan kadınları sürekli biriler-
ine bağlamak istediler, bilmem hangi cepheciyi, hangi bayan arka-
daşa bağladılar. Böylelikle iradeyi birkaç kadronun iradesine 
bağladılar, kendi çelişkileri için birer araç konumuna getirdiler. Yıl-
lardır özgürlükleri için mücadele etmelerine rağmen, bu yönlü hala 
ciddi bir adım atılmamış ve üstelik bu sorunu da halka mal etmek 
istiyorlar, halkı da bu sorunların bir aracı haline getirmek istiyorlar, 
talimatla halkı ayaklandırmak istiyorlar, fakat bunun bilincini ver-
medikleri için de amaçta tam sonuca ulaşılamıyor.  

Jiyan Ermenistan ark: Konuşmamda yetersizlikler olursa, arka-
daşlar kusuruma bakmasınlar. Burada bulunan bütün analarımızı se-
lamlıyor ve önlerinde eğiliyorum. Bu zorlu koşullara aldırış etmeden 
kongreye katılımlarını anlamlı buluyorum. Kadının 5. Kongre'sini 
yapıyoruz. Bu Kongre'yi çok anlamlı buluyorum. Ben, Berivan arka-
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daşın konuşmasından çok etkilendim ve incindim. Bayan ve erkek 
arkadaşların hiçbir farkının olmadığını söyledi, ben buna katılmıy-
orum, sadece sigara içmemeleri yönüne katılıyorum. Naziklikleri ve 
sağlıkları için üzülüyorum, burada bulunan bayanların hepsi çok 
güzel, giydikleri askeri elbiselerde bir başka güzel görünüyorlar, na-
ziklikleri o elbiselerde görünüyor. Çok fazla kalıplara konulmuş ola-
bilirler, fakat ruhta çok nazik ve kibardırlar. Kibar ve nazik kadın 
nerede olursa olsun, kibarlığını ve nazikliğini yitirmez. Bir ricada da 
bulunmak istiyorum, mümkünse sigarayı az içsinler, onlar için 
üzülüyorum. Önderliğe selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. 
Önderliğimizin büyüklüğünü herkes biliyor, dünyanın her parçasında 
Önderliğimizle gurur duyuyor, semalara uçuyoruz. Önderliğin 
kadına biçtiği misyonu büyük bir sorumlulukla yüklenerek, yerine 
getirmeliyiz. Kürt kadınını daima yüceltmeliyiz, burada bulunan 
Kürt kadınının daima başı dik olursa, sürekli başarılı olacağından 
hiçbir şüphe duymuyorum. Bir önerim olacak, bir aydır arkadaşlarla 
birlikteyim, dilimizi koruyamıyoruz, sürekli Türkçe konuşuluyor. Bir 
Ermeni kadın yazar var, çocuğu için yazdığı bir şiir var; güzel bir 
gelecek için, sana dilini veriyorum diyor, anadilini veriyorum sana, 
diyor, nereye gidersen, ne yaparsan yap, ananı unutsan bile, anadilini 
hiçbir zaman unutma diyor. Dilimizi korumamız önemli. Halkın 
birliği için dilini korumak önemlidir. Çok fazla uzatmak istemiy-
orum.  

Leyla ark(misafir): Ben Xaniqin’den geldim. Saddam yıllarca 
Irak’ta bulunan Kürtler üzerinde böl yönet politikası uyguladı, Kürt-
leri muhacir konumuna getirdi, birçoğu Bağdat’a götürüldü, bu ne-
denle de kendi dilimde konuşmakta zorluk çekiyorum ve Arapça 
konuştuğum için de arkadaşlardan özür diliyorum. Önderliğin 
düşüncelerini Kürt kadını için büyük bir müjde olarak görüyorum. 
İki aydır PÇDK”yi tanıyorum. Partiyi de, Önderliğin düşünceleri 
yoluyla tanıdım. Önderliğin düşüncelerini çok seviyorum ve bütün 
Irak’lı kadınların, sadece PÇDK yoluyla değil, birçok kadın dernek-
leri yoluyla da, Başkan APO’nun düşünceleriyle tanışmasını isterim. 
Irak’ta kadın çok düşürülmüş,  Bağdat’ta, kadın erkeğin kölesi du-
rumundadır ve dört duvar arasından çıkamıyor. Irak’ta yaşanan 
istikrarsızlık kadını da etkiledi, toplumsal, psikolojik anlamda varo-
lan istikrarsızlık en fazla kadını etkiliyor. Bu anlamda kadının, kadın 
rengiyle yaşadığını söyleyemem, en son noktasına kadar düşürülen 
bir kadın gerçekliği var, evinin kölesi durumunda yaşıyor. Buraya 
geldiğim ve Önderliğin düşünceleriyle tanıştığım için büyük bir mut-
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luluk duyuyorum. Bu düşünceyi imkanlarım el verdikçe, sadece 
kendimle sınırlı bırakmayıp, varolan bütün dernekleri, kadınları bu 
düşünceyle tanıştırmak için çaba harcayacağım. Kongreyi kutluy-
orum. 

Ana: Buradan İmralı’ya kadar Önderliğimizi selamlıyor, halkımıza 
ve şehitlerimize bağlı olduğumu belirtiyor ve hepsine sonsuz saygı-
larımı sunuyorum. Her şeyden önce savaşçılara seslenmek istiyorum; 
eğer gerçekten Önderlik ve şehitlerin çizgisinde yürüyorlarsa, 
kendilerini mağaraların altına koyup bombalarını kendilerinde pat-
latmamalılar. Savaşsınlar, direnişleriyle şehit düşsünler. Halk eskisi 
gibi değil, yüzlerce köy yıkılmış, şehirlere taşmış halk. Şehirlerde 
serhıldana kalkanlar, yine bu halktır. Gerillanın, şehitlerin ve cezaevi 
tutuklularının aileleridir bu mücadeleyi şehirlerde yürütenler. 
Kendilerini kimseye kurban etmesinler. Savaşsınlar, onurluca şehit 
düşünsünler; şavaşçılara çağrım budur. Şimdi PJA’ya da seslenmek 
istiyorum, her yerden bu Kongre'ye katılanlar var. Madem katılmış-
lar Kongre'ye, o zaman sizin mesajlarınızı dağıtmakla yükümlüler. 
Eğer bunu yapmazlarsa, o zaman siz de bunlar üzerinde durun. 
Şemse’yi katlettiler taşlarla, namazını kendim kıldım, toprak attım 
üstüne. Recme karşıyım. Şehit aileleri adına bir şeyler belirtmek isti-
yorum; anaların yüreği yanıyor. Dikkat ediyorum, eskisi gibi 
anaların adı ağızlara alınmadığı halde, yine de direniyorlar, çalışma-
lardan kendilerini geri tutmuyorlar. Bütün zorluklara bu şehit aileleri 
katlanıyor, acılarını yüreğimize, yüklerini de omuzlarımıza bindir-
mişler. Yani biz bunlara ne kadar dayanabiliriz. Madem bu kadar 
yükü omzumuza bindirdiniz, bu kadar acıyı yüreğimize indirdiniz, o 
zaman Önderlik çizgisine bağlı kalın, sizden tek isteğimiz budur. 
Önderlik çizgisine layık olsunlar, bunu yapmazlarsa, sütümüzü helal 
etmeyiz, bunu yaptıktan sonra sütümüzü helal edebiliriz. PJA kon-
gresine de çağrımız var; halkına sahip çıksın. her şehirden, her par-
tiden onlara katılanlar var, İnsanlarına sahip çıksınlar. Önderlik her 
zaman çağrıda bulunuyordu; “Yılan gibi başınızı delikten çıkarıp 
düşmanınızı sokun, tekrar yerine koyun” diyordu. Biz size gidip 
köylerde yemek yiyip, sonra kendinizi yakalatıp, şehit ettirin demiy-
oruz. Savaş ilan etmişsiniz, kimse size eskisi gibi de yaklaşmaz, 
kendinize dikkat etmeniz gerekiyor, siz kendinizi sadece çizginize 
feda edebilirsiniz, kimseye bireysel olarak kendinizi feda edemezs-
iniz. Tek göreviniz mücadelenizi başarıya ulaştırıp analarınızın 
yüreğini rahatlattırmaktır. Bir çağrım daha olacak; birçok aile var, 
bizim bulunduğumuz yerde bir aile vardı, yedi oğulları vardı, kalktı-
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lar hasta olan kızlarını gönderdiler saflara. O kız da dedi ki, "Bizi 
kandırıyorsunuz, gitmiyorum". Akşam üstüydü kapılarına gittim, 
"Nerede kalacaksın, bu akşam bizde kal" bile demediler. Elbisel-
erinizden de söz açıldı, o elbiseleri hak ediyorsunuz, güzel olan her 
şeyi hak ediyorsunuz, fakat siz de kendinizi halkınıza, şehitlerinize 
layık hale getirin. Eskiden aileler, işte bilmem oğlum şehit, kızım 
gerilla diyerek, onların emeği üzerinde kendilerini yaşatıyorlardı, 
bundan sonra bunun kabul edilmemesi gerekiyor. Herkes, kendi çap-
ında üzerine ne düşüyorsa, onu yapabilmeli, kimse kimsenin emeği 
üzerinden kendisini yaşatmamalı. PJA ve HPG güçleri olarak böylesi 
yaklaşımlara karşı gelmelisiniz. Kimse ailesinin adını anıp ya da 
çocuklarının adını anıp kendisini yaşatmamalı. Dile getirmek iste-
diğim birçok şey var, onları dile getirsem mi, getirmesem mi bilmiy-
orum. Fakat yine de bazı şeyler belirtmek istiyorum. Eskiden PKK, 
biri ajansa, mitse onu cezalandırıp hakkını veriyordu. Yine de Diyar-
bakır barış anaları inisiyatifi adına sizi ve kongrenizi kutluyorum, 
selamlarını iletiyorum. Başarı dileklerimizi sunuyorum. Yaşasın 
kadının başarısı, yaşasın barış diyoruz. Barışa ihtiyacımız var diy-
orum.  

Fatma ark: Her şeyden önce PJA’nın 5. Kongresini kutluyorum, 
başarı dileklerimi iletiyorum. Bizi bu noktaya getiren Başkan 
APO’dur. Önderlik Türkiye’den başlıyor, bakıyor ki çalışma olanak-
ları daralıyor, Türkiye’den çıkıyor Suriye’de çalışmalarını ilerlet-
meye başlıyor. Siyaset Suriye’de başlıyor. Bu inkar edilemez. 
Suriye’deki çalışmalarımızın bu düzeye gelmesinden büyük üzüntü 
duyuyoruz. Suriye o kadar savaşçı ve şehit verdi, yapmadığımız 
hiçbir iş kalmadı ekonomi için. Suriye’den savaşçılar gitti, devrim 
büyüdü, ekonomik alandan destek oldu devrim büyüdü. Fakat bugün 
gelinen durumdan üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Önder-
lik olduğu müddetçe çalışmalar gayet iyi yürüyordu, gelişiyorduk. 
Kadın, genç, çocuk Önderlikle uçuyorduk. İnsanlar bu çalışmalardan 
moral ve güç alarak devrim saflarına katılma kararı alıyorlardı. 
Şimdi ise bunda bir zayıflama var. Kimse devrime katılmıyor. Bunun 
nedenlerini sorgulamak gerekiyor. Önderliğin mirasını yemek 
isteyenler çıktı. Önderliğin o kadar evi vardı, sayamayacağım kadar 
maddi olanak vardı, fakat bugün bunların hiçbiri yok. Bunların hepsi 
nereye gitti? Halk para gönderiyor, tasfiyeciler alıp yiyorlar. 
Suriye’de çok zorluk çekiyoruz. Bir arkadaşımız hastalanıyor, fakat 
ekonomik anlamda zorluk çektiğimiz için o arkadaşımızı bir doktora 
bile götüremiyoruz. Bu durumlar bizi üzüyor. Kızlarımız özgürlük-
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leri için bu dağlara geldiler. Fakat bugün bakıyoruz ki, kızlarımız 
erkeklerin etkisi altına giriyorlar. İstemediğimiz şeyler oluyor ve biz 
üzülüyoruz. Bir kız on, on iki yıl dağda kalıyor, bugün gelip rahatça 
evine oturabiliyorsa, bunu kabul etmek çok zor geliyor insana. 
Yanlışlıklar var, bunları ortadan kaldırmak gerekiyor. Çalışmaya 
layık olanların eline vermek gerekiyor çalışmaları. Bazı arkadaşlar 
gönderiliyor, görevlendirilirken o arkadaşların neler yapabilecekler-
ine dikkat edilmiyor. Kültürden anlamayan birisini, kültür başına; 
üniversite, öğrenci çalışmalarından anlamayan birisini öğrenci çalış-
malarına veriyorlar. Böyle yapılırsa tabii ki çalışmalardan sonuç 
alınmaz. Yani kısacası çalışmalara gönderilen arkadaşlar, hak et-
medikçe, çalışmanın hakkını verebilecek düzeye gelmedikçe hiçbir 
çalışmayı teslim etmemek gerekiyor. Suriye’de kızlar ve erkekler 
çok fazla saflara katılmıyorlar. Çünkü yanlışlıklar var, on yıl 
dağlarda kalan arkadaşlar toplumdan kopuyorlar. Geldiklerinde de 
toplumla bütünleşemiyorlar. Toplumun neler istediğini, nelere ihti-
yacı olduğunu çok fazla bilmiyorlar. Birbirimize yardımcı olursak 
çalışmayı ilerletebiliriz. Kim gelirse, "Benimdir" diyor ve çalışmayı 
kendisinde tıkatıyor. Gelen arkadaşlar halkla, toplumla, gençlikle 
kendisini bütünleştirebilmeli. Suriye çalışmalarının bu düzeye gel-
mesinden tekrar üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Erkek 
arkadaşlar burada yanlış şeyler yaptıklarında, onlara şu uyarı yapıl-
malı; Önderliğin değerini bilsinler ve ona göre yaklaşsınlar. Bizi bu 
düzeye getiren Önderliğimizdir. O açıdan O'na layık olmak, O'nu 
unutmamak gerekiyor. Erkeğin etkisi altına girmemek gerekiyor. 
Özgürlük ideallerimizi korumamız ve onun için mücadele etmemiz 
gerekiyor. Özgürleşen birey, özgürleşen kadın toplumu da özgür-
leştirir. Fakat bu yönlü hala bir düzey yakalanmamış. Toplumu ay-
dınlatabilecek, bilinçlendirebilecek derneklerimiz, kurum ve kuru-
luşlarımız yok. Halkı değiştirip dönüştürmek istiyorsak, bu yönlü 
çalışmalar yapmamız gerekiyor.  

Sozdar Derik ark: Kongre'nin başında Önderliği selamlıyorum. 
Şehitlerin huzurunda eğiliyor, hazır olan arkadaşlara da PJA 5. Kon-
gresi'nin kutlu olmasını diliyorum. Kadın hangi düzeydedir, şimdi ne 
düzey yaşayacak ya da yaşadığımız 2 yıllık süreçte ne yaptık, ne zay-
ıflıklar yaşadık, onları dile getirmek istiyoruz. Kadın olarak 4. Kon-
gre'den sonrasını değerlendirdiğimizde; belki bir çok alanda geliş-
melerde sağladık, ama ağır bir tempoyla ilerledik, yaşanan bu sürece 
cevap olamadık. Niye; çünkü bir çok şeyi tartışıyoruz, ama pratik 
olarak yetersizliklerimiz var. Şimdi burada bulunan arkadaşlar, tar-
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tıştığımız bu şeyleri biz konferans ve toplantılarımızda çok tartıştık 
diyebilirler, ama burası çözüm yeridir, bazı şeylerin çözümünü bu-
rada üretmeliyiz ki, sonuca ulaşalım, iyi bir sonuçla bu kongreden 
ayrılalım. Hepimiz kalkıp değerlendirelim, kadın olarak siyaset 
içinde ne yaptık ya da halk içinde ne yaptık? Bazı şeyleri tartışmalı-
yız  ve bir sonuca ulaşmalıyız. Bir çok ana da konuştu, görüşlerini 
belirtti. Kadın niye bu düzeydedir, bu kadar kaçışın nedenleri neler-
dir, bunları değerlendirmeliyiz. Öncülerimiz ne yaptılar, doğru bir 
temelde cevap olabildiler mi? Çok vakıf açıyoruz, kadını geliştire-
ceğimiz alanlar açıyoruz, ama her dört parçaya bakın, yaşadığımız 
yetersizler, kadın olarak, PJA olarak ne yapıyoruz önemli bir nokta-
dır. Bazı imkanlar elimize geçse de, bunun öncülüğünü yapamadık 
ve üzerinde durmadık. Ben kendim PJA üyesi olarak ne yaptım, ne 
rol oynadım; bu da sorgulanmalıdır. Türkiye”de Önderliğin istediği 
gibi bir gelişme sağlayabilir miydik, hayır, çünkü geride kaldık, 
yaşanan iç sorunlardan kaynaklı cevap olamadık. Askeri ortama 
geldik, kimi soruyorsan kaçmış diyorlar; kaçış, evlilik çok nor-
malleşmiş. Örgüt içinde normalleşmemesi gerekiyor, benim için 
normal değil, ben kendim bunu sorguluyorum. KONGRA GEL'de 
yaşanan sorunlara kadın acaba orada cevap verebilir miydi, hangi 
boyutuyla cevap verdi? Önderlik bazılarını eğitti, kadın hareketinin 
öncüsü oldular, ama siz bize ne öncülük yaptınız? Kişilik olarak 
kendimizi ne kadar güçlendirdik, niçin bu örgütteyiz? Mesela, 6. ve 
7. Kongre'de bazıları çıktı, şu an Ferhat”ın ve Botan”ın yanında 
yaşıyorlar, bozmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Onları eleştirdik, 
ama biz ne tür gelişmeler yaptık, bunu sorgulamalıyız. Bizim 
içimizde intihar düzeyine gelen, kaçış düzeyine gelen insanların tüm 
bunları yaşamasının nedenleri nelerdir. Rengin kaçmış ya da Pelşin 
arkadaş şu an içimizde yer alıyor, bunlar sözüm ona, süreç 
öncülüğümüzü yapacaklardı, nerede onların cevapları, cevapları Fer-
hat”ın yanına gidip tartışma mıydı, onların yanında oturma mıydı? 
Eğer düzeltmek istiyorsan, kendi içinden düzeltmeye başlayacaksın. 
Ne kadar kadın yapısı içerisine girdi, tartıştı. Mesela, Maxmur gibi 
yerlere bakıyorsun kadın piyasası oluşmuş, kadın resmen satılmış, 
bunu Parti olarak kabul edebilir miyiz, ben bunu düşünüyorum. 
Önderlik ideolojisine göre kaldırabilir miyiz? Önderlik niye şimdiye 
kadar bütün çağrıları PJA'ya yapıyor ve bana sahip çıkacak olan, bazı 
şeylerimi savunacak olan, bana cevap olacak olan kadındır diyor? 
Biz kadınlar olarak, Önderliğe cevap olmadık. Bir çok defa zayıflık 
yaşadık, biz de kendimizi bunun dışında tutmuyoruz, içindeyiz, 
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çünkü biz de PJA üyesiyiz. Ama bir şey yapamıyorduk. Biz halkın 
içine gidiyoruz ama, o halkın kültürüne göre kendimizi biçimlendi-
remiyoruz. Mesela, Irak halkının kültürüne göre kendimi ayarlamalı-
yım ki o halkı kazanabilelim. Türkiye, Maxmur için de aynıdır, her 
şeyi kendimize göre ayarlıyoruz, kişiliğimiz neyse ona göre biçim-
lendiriyoruz. PJA olarak bundan sonra ne yapacağız diye bir çok 
defa eğitim gördük, ama kimin ağzını açıyorsun, o öyle yaptı, bu 
böyle yaptı diyor, peki sen ne yaptın, sen nesin? Bence ilk başta 
hepimiz kendimizi gözden geçirelim. Yaşadığımız süreç örgütsel 
olarak çok kritiktir, bunun farkında olmayabiliriz, ama kadın olarak 
da kritik bir süreçten geçiyoruz, kendimizi toparlamazsak bazı şey-
lere cevap olmazsak adım da atamayız. Her birimiz önümüzdeki 
süreçte ne yapacağız, açtığımız vakıfları nasıl işletebiliriz, halk 
içinde yürüttüğümüz faaliyetlere nasıl sahip çıkıp, o halkı ka-
zanacağız? Suriye'de Önderliğin yarattığı değerler vardı, onlar 
korunmalıydı; acaba korundu mu? Korunmadı. Bir çok defa kendi-
mize göre yaklaştık, çarçur ettik. Maddiyat insanın, devrimin içine 
girdi mi  maneviyatı bitirir, insanın değeri kalmaz. İlk başka manevi-
yatı kendimizde yeşertmeliyiz, tümden inkar etmiyorum, her 
birimizin manevi ruhu var, yurtseverlik, özgürlük için istemi var, 
ama çabası, mücadelesi sorgulanmalı. Başka bir şey de, PJA yöne-
timine bakıyorsun, herkes kendini geri çekiyor, yapmıyorum, gücüm 
yok diyor. Peki şimdiye kadar neyin eğitimini gördün sen? Parti ne 
kadar seni eğitti, neden seni bu kadar eğitti? Bu, devrimden kaçıştır, 
bir de kendini ağırdan satmadır; işte "Bana muhtaç olacaksınız" 
deniliyor. Burada herkes net tutumunu belirlesin, bu Kongre'de 
tavrını ortaya koysun. Eğer özgürlük için çalışacaksan yap, yapmay-
acaksan kenara çekil, yapmak isteyen olur. Halk olarak çıkarmamız 
gereken sonuçlar bunlardır, bunlar üzerinde durmalıyız. YJA üyesi 
olarak kimliğim PJA'dır. Askeri bir güç içerisinde yer alıyorsam 
hepimizin bir görevi var. Suriye çalışmasını, Türkiye çalışmasını 
yürütmek nasıl bir görevse, ben de bir askersem benim de görevim 
var, ama kimlik olarak ben PJA'ya bağlıyım. Kadın olarak bir çok 
defa YJA gücü içerisinde askeri anlamda yaşanan zayıflıklar vardı, 
ama şimdi bakıyorsun YJA yapısında askeri anlamda bir istem var. 
Kendini bu ordunun sahibi görüyor, böyle bir gelişme de var. Her 
arkadaş kalkıp konuştuğunda net tavrını ortaya koymalıdır. Çünkü 
Kandilde, Maxmur'da çıkan sorunlar içerisinde fiilen yaşamadık, 
ama bazı şeyleri gördüm ve çok zoruma gitti. Bazıları Maxmur'da 
çalışmalarda yer alıyorlar, duruşlarına, giyimlerine bakıyorsun, halk 
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içinde hiçbir ağırlıkları yok, halk onlara karşı soğuk. Niçin kendimizi 
bu kadar itici kılalım? Umutsuzlar; onlarla konuşuyorsun, hiç umut 
kalmamış, sanki herşey bir ölümdür. Bence PJA olarak, bu alanlar 
üzerine durulabilir, umutlarını kaybetmiş insanları kazanmak için 
eğitimlere çekip ilgilenilebilinir. Mesela, yaralı ve gazi arka-
daşlarımız çok; bu süreçte onlara nasıl bir koşul, imkan hazırlayıp 
onları eğitebiliriz? Onları boşluğa düşürecek zemin bırakmamalıyız. 
Bu noktalar, bizim açımızdan dikkat edilmesi gereken hususlardır. 
Yapı olarak da dikkat etmemiz gereken hususlar vardır. Artık yeter, 
bazıları ne zamana kadar insanlarla oynayacaklar, yapıyla artık oy-
namayın, Rengin, Nefel, Mizgin gibileri oynadılar sonra kaçtılar. Biz 
onları büyüttük, değer  verdik, çünkü Önderlik değer veriyordu, onun 
için değer verdik. Bunca yıldan sonra gerçekten ayıptır, bunca 
devrimcilikten sonra nasıl kaldırıp gidiyorlar anlamadım. Ama hala 
içimizde olan ve inançta, umutta zayıflıklar yaşayanlar kendilerini 
güçlendirmeliler. Yoksa çok rezil yaşarlar, umutlarımızı güçlendir-
meliyiz ve Önderliğe cevap vermeliyiz. Bir çok defa Önderlik diy-
oruz; Önderlik sadece sözde kalmasın. Biraz vicdan olarak kendimizi 
sorgulayalım, Önderlik 6 yıldır esaret sürecindedir, dört duvar aras-
ındadır. Biz kadın olarak nasıl cevap verebiliriz, bunu genel söylüy-
orum, ama merkez kendi tutumunu belirlemeli; yapabilir mi yapamaz 
mı? Yapı olarak kalkıp konuştuğumuzda özeleştirimizi de verebiliriz, 
bu şekilde yaklaşım olursa iyi olur. Genel belirteceğim bunlardır.  

Sofi Serhad ark: Kısaca görüşlerimi sunmak istiyorum. Sizin tar-
tışmalarınızın ortasında katılmak istemedim. Mevcut birleşimin 
kendi sorunlarını çözebilecek düzeyde olduğuna inanıyorum. Her 
arkadaşın en azından ütopyalarını, hayallerini, nasıl düşünüyorsa, 
nasıl algılıyorsa, nasıl yaşamak istiyorsa, onu rahatlıkla dile getirip, 
çözümleyebileceğine inanıyorum. Onun için şimdi kalkma ihtiyacını 
duydum. İşin doğrusu şu; biraz tarihsel, derin yalnızlığınızı anlamaya 
çalışıyoruz. Şu da bir gerçek; ben kendi adıma şunu söyleyeyim; -
sanırım kendi adıma söyleyeceğim şeyler, benim gibi bir çok insan 
içinde bağlayıcıdır- gerçekten belki uzun zamandır bu mücadele içer-
isinde yer aldık, böylesi bir birleşimin, böyle bir oluşumun bu kadar 
yıllık bir mücadeleyle bu düzeye gelişini, bana on yıllar önce söyle-
seydiler, asla inanmazdım. Yani olur derdik, olmalıdır derdik, ama 
inanamazdık. Şu anda da sanırım ona benzer yaklaşımlarımız var. 
Ben onun için söylemek istiyorum, on yıllar önce gerçekten 
böyleydi. Şu tabloyu, şu resmi, şu manzarayı, kesinlikle '80'lerde 
hayal etmek bile güçtü ve kesinlikle sen iki insana bunun üzerinden 
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örgütleme yapamazdın, mümkün değildi. Ben bunu yaşadım. Aslında 
şuna gelmek istiyorum; şimdi raporunuzu dinledim, aslında biraz da 
ortak yaşadığımız, paylaştığımız konulardı, fazla uzak değil, ben o 
konuda eleştiri geliştirmeyi düşünmüyorum. Fakat tutum açısından, 
bir tutum belirlemek durumundayız. Çünkü buradan çıkacak kararlar, 
yaklaşımlar sonucunda mücadele içerisinde olan her insan, kadın-
erkek fark etmez, bizim dışımızda dost veya karşıt olan herkes 
yeniden bize, bu harekete ya da PJA'ya bakışını, Ortadoğu”daki gel-
işmelere bakışını, kendi konumlanmasını yeniden gözden geçirmek 
durumunda kalacaktır diye düşünüyorum. Kongre böyle bir tarihsel 
konuma yada bir zamanlamaya denk geliyor. Kaostan bahsediliyor, 
ben onun teorisini yapacak durumda değilim, mevcut birleşim bunu 
tartışıyor, biliyor, ama bu bir tutum gerekiyor. Belirsizlik, belirlen-
ince aşılır. Bu netleştiği zaman, artık bir çok sorun kendiliğinden 
devre dışı kalır. Ben bir kaç noktayı belirtmek istiyorum; sorunlara 
çözümde, yaklaşımda eskiden hepimizin içinde bulunduğu düşünce 
mantığı, yaklaşım mantığı çok zorlayıcıydı, sorunlara karşı tepkisel 
duruşlar, hesapçılıklar vardı. Mesele, bu eksilerin hangi yöne kanal-
ize edileceği, artısını hangi kutba göre düzenleyeceğindir. Bu konuda 
sanırım tutum koymak lazım, bir tercih yapmak gerekiyor; yaşam bir 
tercihtir nihayetinde. Kabul etsek de etmesek de her insanın bir 
yaşam tercihi olacaktır. Bir yere gelir bir çizgide yürümeyebilir. Ama 
bir yaklaşımının, izahının olması gerekiyor. Yani mevcut süreçte biz 
nasıl bir yaklaşım geliştirmeliyiz, nasıl bir yaklaşıma sahip olmalı-
yız, ben bunları izah etmeyeceğim. Zaten bu sorular gündeme geli-
yor. Ben beklentileri anlatmak istiyorum biraz. Yalnız rapora ilişkin 
de bir noktayı belirtmek istiyorum; ben fazla ikna olamadım, 
yanılmıyorsam bu sosyal projeye ilişkin, onun değerlendirilmesinde, 
ele alış tarzında iki nokta açığa çıkıyor. Birincisi, aceleye getirilme 
gerekçesi; diğeri ise, ortaya çıkan sonucun üzerinden de fikir 
yürütüldüğünde mevcut çizgiyi anlayamadığımızdan, uygulaya-
madığımızdan böyle bir durumun çıktığının söylenmesi. Bunları red-
detmemek lazım bence, aceleye gelme durumu da var, iyi anlamama 
da var, uygulama sorunlarından da kaynaklı şeyler olabilir. Ama 
hepsi bu değildir diye düşünüyorum, bu yeterli olmuyor. Bu hare-
ketin, PJA'nın, her bir arkadaşın bu harekete gelirken hayalleri vardı, 
gelip de karşılaştıkları, yaşadıkları, öğrendikleri vardı. Kazanıp, kay-
bettikleri oldu, ama gelinen noktanın hiç de azımsanacak bir düzeyde 
olduğunu sanmıyorum. Özellikle kadın açısından. Bana göre, en çok 
eleştirdiğimiz insan dahi, toplumdaki sıradan birçok insandan, başka 
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halkların birçok insanından çok daha gelişkin bir düzey yakalamıştır 
bu hareketin içerisinde. Şunu demek istiyorum; bence o gerekçelerin 
yanında, biz doğru bir tercih yapmamıştık sanırım. Yani sosyal 
yaşam konusu, bu hareketin en fazla tartıştığı konuydu. PJA hareket-
ine biçilen misyonun çekirdeği, atomu zaten oydu, bakış açısı oydu, 
ötesi onun ayrıntılarıydı ve onun daha değişik açılımları, izahlarıydı. 
Esas konu tümden oydu, yani 'Nasıl Yaşamalı?' sorusunun izahıydı, 
onun eleştiri ve çözümüydü. Bütün süreçlerde eleştirilerimiz, 
yaşadıklarımız, yaşattıklarımız, zorlanmalarımız, sıkıntılarımız, bu-
nalımlarımız her neyse, bu konudaki yaşadığımız devrimsel iç çal-
kantıların bir sonucudur. Bence aceleye gelme durumu yok. Ben açık 
söyleyeyim, eğer tercihini sen netleştirmemişsen, ben seni aceleye 
getiririm. Yaparım bunu, fırsat bilirim, çünkü birlikte yaşamışız, zay-
ıflıklarını iyi biliyorum. Eğer mücadeleyi genel açısından bir yaşam 
felsefesi, yani soluk alma biçimi olarak algılamak gerektiğini 
düşünüyorum. Sizden anladığımız bu biraz ya da anlamaya çal-
ıştığımız bu. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum; görebildiğim 
kadarıyla, eğer yeni yaşam tercihi koyacaksak, bir tercihte karar kıla-
caksak, bu konuda ütopyamızı yeniden oluşturacaksak, hayallerimizi 
yeniden oluşturacaksak, öze dönüş anlamında başladığımız yere 
dönmek istiyorsak bence yeni dönemde buradan başlamak gerekiyor. 
Çünkü yeni bir tercihle karşı karşıyayız. Ben kendi adıma söylüy-
orum; en azından yaklaşımımızı sunmak istiyoruz arkadaşlara. Duy-
gularımızı da, düşüncelerimizi de, ütopya ve hayallerimizi de bundan 
sonra belirleyeceksek eğer, ben artık varsayımlaştırmıyorum, benim 
çıkardığım sonuç, buradan başlayacağıdır. Yaşam buradadır, bu 
hareketin kendisindedir. Siyasetinde değil, yaşamındadır, yaşamın ta 
kendisindedir, yaşam felsefesindedir, onun dünyaya ve insana bakış 
açısındadır. Ben bunları belirtmek istiyorum.  

Bermal ark.: Ben Maxmur kampı üzerine değerlendirmelerimi 
geliştirmek istiyorum, arkadaşlar değerlendirdi, ama bence dar kaldı. 
Çünkü içinde yaşamak daha farklı, doğrusu birçok şey burada 
zoruma da gidiyor. Nedir yaşadığımız, bazı şeyleri genelin malı 
haline getirmek kesinlikle doğru değil. Maxmur kampını değer-
lendiriyoruz, ama sorun bireyler değil, birey şahsında çözüm de bu-
lunamaz, sorun orada oturtulan sistemdir. Sonuna kadar ciddi bir 
boşluk yaşanıyor, üretim zemini yok. Bine yakın arkadaş orada te-
davi psikoloji altında yaşıyor. Sisteminde boşluk yaşayan bir alanda, 
aşınmalarda yaşanır, farklı yaklaşımlarda olur. En sorunlu kişileri 
oraya gönderiyorlar ve her zemine açıktır orası. Belki çok alanda 
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sorun yaşandı, ama Maxmur ortamında önü açık olduğu için, daha 
açık yaşandı. Bazı insanlar da bilinçli oynadılar, diğerleri de bunun 
acısını çekti. Zor bir alandır, özellikle psikolojik anlamda. Orada bir 
yıl ayakları üzerinde duran insan, gerçekten en güçlü irade sahibi 
olur, çünkü orada özel savaş yürütülüyor, bazı insanlar özerk yaşıy-
orlar, bazı insanlar da, belki küçük noktalardır, ama içecek tütünleri 
yoktur. Bu oradaki kadroyu etkiliyor. Sağlık için gönderiyorlar, ama 
tedavi imkanı yok, bir çok arkadaş sakat oldu orada. Ben yaşanan 
bazı pratiklerde kesinlikle sorunu eğitimde de görmüyorum, sorun 
insan kişiliğidir. İlkeli bir insan ideolojik derinliği olmasa bile, bir 
şehide bağlılığı bir çok şey yapmasına nedendir. Ama kendimizi 
tanımıyoruz, hem birey olarak hem de PJA olarak. Önderlik kon-
grenin kapısına 'Kendini bil' yazmamızı söylüyor. Kendimize esas 
alacağımız kendini tanımadır. Özümüzü tanıyalım, ondan sonra adım 
atalım. Maxmur'da kadın boyutunda ciddi aşınmalar yaşanıyor. PJA 
yapısı %50 erkeğe dayanıyor,  kendini erkeğe sunuyor; kendini giy-
imiyle, konuşmalarıyla, mimikleriyle erkeğe sunuyor. Bu kadar kaçış 
niye oldu? Belki süreç ağırdı, bir çok arkadaş kaldıramadığı için 
gitti, ama bir çoğu da, bir çok çaba ve emeklere  rağmen kalmadılar. 
Özümüzü tanıyalım, ilke ve ölçülerimizi tanıyalım. Maxmur yöne-
timini de eleştiriyorum, zaten ayda bir değiştiriliyor, toparlanma 
anlamında hiçbir çözüm gelişmedi. Özellikle Narin arkadaşın olduğu 
zaman, -arkadaş buradadır-  PJA yapısı için nasıl bir toparlama 
yaptı? Bir köşede sessiz kaldı, bu bir dağınıklığı getirdi. Bir  öneri  
yapmak istiyorum; Maxmur”daki kadro arkadaşlar - ki bine yakın 
arkadaş var-, bir çok arkadaş var, sağlık sorunları ağır değil, onun 
için o alandan çekilmelerini istiyorum. Orada yaşamı karıştırıyorlar, 
bazıları bilinçli yapıyorlar, zemin onlar için açıktır. Bazıları iradi 
olarak direndiler, kendilerini korudular, o anlayış ve yaklaşımlara 
alet almadılar. Böyle bir ortamda kendini korumak bile, büyük bir 
güçtür. Bir çok şey, Marxmur”da yaşandı, orada olan ve burada bu-
lunan arkadaşlar var, değerlendirebilirler. Sorun birey değil sistem-
dir, sistemin değiştirilmesi gerekir. Boşluk doldurulmalı ki, insanlar 
boşluğa düşmesin. Bir çok olanak da var, bunlarla beraber kadroyu 
boşluktan kurtarabiliriz. Halk için de geçerlidir, bu halk yıllardır 
kadroyla beraber yaşıyor, onun için tepki tutar. Hatta bir kesim var, 
halk ve kadroyu birbirine düşürmeye çalışıyor. Yoğunlaşmam da-
ğıldı bunları belirtebilirim.  

Mahabad Ermenistan ark: Öncelikle selamlarımızı buradan İm-
ralı”ya kadar Önderliğimize gönderiyoruz. Devrim şehitlerimizin 
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önünde eğiliyoruz. Burada bulunan yurtseverlerimizi ve hazır bu-
lanan arkadaş yapısını da selamlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 5. Kon-
gre'de, beş yıllık çalışmalarımızı ele alırsak, Önderliğin kadına ver-
diği gücü, kadın toplumun özgürlüğünün öncüsüdür demesinde 
görüyoruz. Buna karşı kadın ilerlemesi gerekirken, kendini daha da 
sanki uzaklaştırıyor. Güçlü bir adım atma görmüyoruz, soğuk bir 
yaklaşım var, bu yaşanan sorunlardan da kaynaklı olabilir. Önder-
liğin esaretinden sonra bayan arkadaşların çektiği acı içinde hepimiz 
kendimizi görmeliyiz, erkeğin saldırıları, kadını yok etme yaklaşım-
ları. Önderlik, esareti öncesi hep kadınla ilgilendi, kadına güç verdi. 
Önderlik yakalandıktan sonra kadın bir kenara itildi, biz de erkeğe 
karşı bir güç oluşturmadık. Önderliğin bize verdiği eğitimi kul-
lanabilirdik, bütün kadın yapısında bu güç var, karşı durabilirdi. 
Fakat buna karşı güç olmadık, bunun için bu gün geri bir durumu 
yaşıyoruz, hepimiz de kendimizi burada görmeliyiz. Yönetimin ek-
sikliği var, ama biz ne kadar destek verdik, ne kadar güç birliği 
yarattık? Bir süredir arkadaşların içindeyiz, bir soğukluk var, yöne-
timi kabul etmeme de var. Yönetimin eksiklikleri çok var, yönetim 
yapısına küçük gözüyle bakmaktadır,- raporunda da belirtmiş-  bu-
rada onları eleştirebiliriz, onlar da eksiklerini görürler. Sürekli kend-
ini büyük görme, her şeyde ben yaklaşımı, yapısıyla ilgilenmeme 
doğru değil, yönetim yaklaşımı değildir. Bu gidenlerde, ben şahsen 
onlar hakkında konuşmak istemiyorum, bunlar yıllarca, Önderliğin 
yanında eğitim görmüş insanlardır, ama bu gün girdikleri durum üz-
erine değerlendirme yaparsak onları büyütürüz, en iyisi kulak as-
mamak. Doğru halkı etkilenmiş bu kaçışlardan, özellikle Ferhat”tan 
çok etkilendiler, Önderliğin kardeşidir diye bir bağlılık vardı. Bunlar 
gitti, o kadar kadını da kendileriyle götürdüler.  Bu günden sonra, bu  
kadın kongresi net bir tutum ve karar kongresi olsun. Her zaman 
karar almışız, ama kağıt üzerinde kalmış, pratikleşelim ki bir dere-
ceye ulaşalım. Arkadaşlar kusura bakmasın, ama halk bizim düzey-
imizi aşan bir konumdadır. Geldiğim alan için de bir kaç şey söyle-
mek istiyorum; Ermenistan, Kafkasya alanları bazı arkadaşlarımızın 
gözünde çok küçüktür; doğru, fakir bir devlettir, halkımız da okumuş 
ya da etkili bir pozisyona sahiptir diyemeyiz. Jiyan arkadaş da dile 
getirdi, Sovyetlerin düşüşüyle birlikte halkın farklılığı ortaya çıktı. 
Ermenistan'da bir çok halk yaşıyordu, şu an sadece iki halk yaşamak-
tadır; Kürt ve Ermenilerdir. Çünkü hepsini çıkardılar, Kürtleri çı-
karamazlardı, çünkü Kürtlerle acıları birleşiyordu. Özellikle Yezidi 
Kürtleri bıraktılar, sunni Kürtleri de çıkarttılar ve  Yezidi Kürtleri 
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sunni Kürtlere karşı örgütlediler. Bu, devlet politikasıdır, bugün bile 
zorlanıyoruz, hala diyorlar ki, "Biz Kürt değiliz, Yezidiyiz". Orta-
doğu dinle parçalandı, ama oradaki halkımız da dine çok bağlıdır. 
Onun için, oradaki çalışmaları yürütmek çok zor. Özellikle, oradaki 
kadın çok büyük bir baskı altında, okumamış geri kalmış bir durum-
dadır, gelişmiş bir kadın değil, ama yol versen yapar. Orada  çalı-
şanlar erkek arkadaşlardan çok bayan arkadaşlardır, ama kadınlar 
için neden özgün bir çalışma yürütmediler? Sürekli genel çalışma-
larla sınırlı kaldılar. Şunu açık söyleyeyim; yönetim olarak gönderi-
len bazı arkadaşlar vardı, gücü yoktu, çalışma yürütemiyorlardı. 
Örneğin en son gönderilen Mizgin; Afrinli mi Kobanili mi bilmiy-
orum, arkadaşlarımız durumunu çok iyi biliyordu, Rusya'da ne yap-
mıştı bilindiği halde, kalkıp Ermenistan”a gönderildi. Oradaki halk 
kadroya karşı çıkmıyor, kadroyu küçük görmüyor, ama şunu da 
bilelim, oranın bir pozisyonu var ve toparlamak gerekiyor. Kadın 
için çalışmalar yürütebilmeliyiz. Yapmamız gerekirken bozuyoruz. 
'99'dan bu yana Ermenistan”da doğru dürüst bir çalışma yürütül-
memiş. Hangi yönetim gelmişse, bayan olsun, erkek yönetimi olsun, 
hem arkadaşlar hem devlet tarafından halk orada ezilmiş. Halka ve 
kadın yapısına Hep kendilerine göre yaklaşmışlar. Kadınları eğitiy-
oruz diyorlar, eğitim için ta Gürcistan'dan kadın getiriyorlardı, kad-
ınları topluyorlardı, kendi kışlık yemeklerini onlara yaptırıyorlardı, 
sonra tekrar Gürcistan”a gönderiyorlardı. Yanlarında haftalarca tu-
tuyorlardı, hiç senin eğitimine gerek yok, çalışma yürütmene gerek 
yok, çünkü kendileri çalışmaların içindeler. Diğer bir şey yakın olan 
evlere o kadar gidip, geliyorlar, o dereceye geliyor ki, artık ondan 
alacağı bir şey yok. Böyle bir yaklaşım doğru değil. Arkadaşları te-
davi için gönderiyoruz, ama çalışmalara katıyoruz, bu insanın psiko-
lojisi çalışmaya hazır değil. Bunun için çalışmalarımız gelişmemiş. 
Belki ekonomik olarak da zayıflık var, oradaki halk fakirdir. Orada 
çalışan arkadaşlar bilir, biz mali ihtiyaçlarımızı dışardan bekliyoruz 
ki çalışalım. Berivan Soran, "Paramız yoktu, onun için oturduk 
kendimize bilgisayar oynadık, çalışamadık" diyordu. Onun için, 
arkadaşların tepkileri çoktu. O alan üzerine ciddi durmalıyız, çalış-
abilecek arkadaşları göndermeliyiz. Bu konuda destek olursa iyi olur. 
Gürcistan alanı için iki nokta belirtmek istiyorum; belki '99 yılından 
sonra 6 arkadaşımızı Türkiye devletine teslim ettiler, ondan sonra 
Suriye'den, Ortadoğu'dan izin vermediler o taraflara geçişlere. Yasal 
anlamda bir şey olursa kaldıramayız. Gürcistan alanı, Ermenistan 
alanından daha önemlidir. Özellikle kadın pozisyonu çok güçlü, 
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oradaki kadın daha atik, daha aktifdir, ama kadro anlamında zorlanı-
yoruz, bir yıldır tek başıma oradayım. Orada çalışırsak Ermeni-
stan”ın 10 katı çalışma yürütürüz. Kongre'de önerimi yapıyorum. 
Yerel kadrolarımız var, yıllardır dağlarda kalmışlar; Gürcistan alanı 
için özel olarak bu arkadaşlar gönderilsin. Kültür alanı için kadro 
gönderilsin, çünkü kültür yoluyla halkı kazanabilirsin, kültür çalış-
maları daha ileri bir pozisyondadır. Bu desteği arkadaşlardan istiy-
oruz. Eğer olursa, çalışmalar için Önderliğe söz de verebiliriz. 
Önderlik, o kadar kadın için çaba harcıyor, Önderlik dört duvar aras-
ında bile kadına destek veriyor. Biz de devrim içinde, devrime ve 
Önderliğe cevap olmalıyız. Gücümüzü toplamalıyız, çalışma-
larımızla sürece cevap olmalıyız. Süreç çok kritik. Tüm arkadaşlara 
başarılar diliyorum. Kongremiz tüm arkadaşlara kutlu olsun.  

Rojda ark: Değerlendirmeler oldu, insanı çok duygulandıran de-
ğerlendirmelerdi. Bu anlamıyla insan, vicdanıyla baş başa kalıyor. 
Tabii açık söyleyeyim, birey olarak konuşmakta çok zorlandım, 
konuşup, konuşmamada büyük bir kararsızlık geçirdim. Çünkü, 
bunca yaşananlar karşısında, bu kadar insanın büyük umudu karşıs-
ında, cevap olamamanın bir vicdan ezikliğiydi boğazıma düğümle-
nen. Ondan dolayı, epeyce  düşünüp konuşmayı uygun buldum. 
Şimdi genel Irak ve Maxmur sahasına ilişkin kısmi değerlendirmeler 
oldu, bundan sonra da değerlendirmeler olacak. Bizim için önemli 
bir saha Irak sahası oluyor. Yaklaşık bir yıl önce şunu tartışıyorduk; 
Irak sahası açılabilir mi açılamaz mı?  Bu anlamda, açılım nok-
tasında çok zorlanacağımızın kaygısını taşıyorduk. Ama bugün bak-
tığımızda, Irak sahasında geniş bir açılım sağlandı, çeşitli çalışmalar 
geliştirildi, kurumlar oluşturuldu, bunlar için evler tutuldu, büyük bir 
miktarda maddi yatırım da yapıldı. Belli bir süre kadro da çalıştı, 
ilişki düzeyi geliştirdi, çalışmaları belli düzeye oturttu. Ama çalışma-
ları yürütme noktasında kısa sürdü, çünkü hemen kongreden sonraki 
bir aylık süre içerisinde, kadroda müthiş bir dağılma oldu, düşüncede 
bir karmaşa yaşandı. Bu, beraberinde belli bir dağılmayı getirdi. Bi-
reysel yaklaşımlara, biraz kendine dönük yaşam arayışlarına girildi, 
ama şu noktada kadroyu suçlamamak lazım. Özellikle sağ eğilimin 
en yoğun bir biçimde faaliyetini yürüttüğü bir sahaydı. Maxmur”dan 
tutalım genel anlamda Irak sahası böyleydi. Çok büyük mücadeleler 
de yürütüldü bunun karşısında. Ben kısa örneklerle, somut olarak 
vereceğim daha iyi anlaşılması açısından. Belki bazı arkadaşlar bili-
yor, ama genel arkadaşların bilmediği kanısındayım. Mesela bir kış 
süreci yaşandı kampımızda, -gazi arkadaşların en yoğun bulunduğu 
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bir ortamdır- tümden kadroya yönelik bir erzak ambargosu uygu-
landı. Kış süreciydi, gazi arkadaşlarımıza, hasta arkadaşlarımıza ne 
gaz verildi, ne battaniye verildi. O süreçte de zaten şu propaganda 
yayılıyordu; işte bundan sonra örgüt böyle bir karar almış, herkes 
kendi başının çaresine bakacak, kendi maddi imkanlarını kendisi 
yaratacak. Bununla beraber zaten kadronun, ailelerine telefon açma, 
maddi imkan isteme ya da gitme istemlerini belirtme durumu geliş-
mişti. Ambargonun gelişimiyle beraber, tümden kadroda inançsızlık 
gelişti, bu direkt çalışma sahalarımıza etkide bulundu. Mesela, bir 
çok çalışma sahamız, bazı arkadaşların ailelerinin gönderdiği para-
larla ayakta tutulmaya çalışıldı. Yani düşünün ki, bir kurumumuz 
var, ev tutulmuş, kira parası verilmiyor ve arkadaş kendi ailesinden 
istediği parayla, kira parasını veriyor. Bir taraftan maddi olarak 
kadroyu sıkıntıya sokma, bir taraftan manevi olarak zayıflatma sava-
şımı yoğun bir biçimde yürütüldü. Bunun karşısında kadronun belli 
oranda, bir karşı duruş mücadelesi oldu. Yani, birebir kendini o süreç 
karşısında sağlam tutabilme, ayakta tutabilme, hiç bir şey kurtaramı-
yorsam hiç olmasa kendimi kurtarabileyim mantığı belli bir kaza-
nıma götürdü, ama diğer taraftan kayıplarımız da çok oldu. Bir çok 
insan gitti. Bazılarına insan ne ihanetçi diyebiliyor ne kaçtı diyebili-
yor, açık söyleyeyim bireysel olarak benim içimden gelmiyor böyle 
demek. Çünkü, giden bir çok insanı hepimiz tanıyorduk, herkes kötü 
değildi, genellememekle birlikte, herkes kötü değildi. Bu insanlar iş 
arayışı içerisindeydi. Büyük bir işsizlik gelişmişti, bu insanlar iş 
yapmak istiyordu, işsiz kalmışlardı. Bireysel güçleri nereye kadar 
yetebilirdi, hangi güçle, hangi çalışmayı yürütebilirlerdi, bu da 
sorgulaması gereken bir nokta. Tedavi olmak istiyorlardı, sağlık 
sorunları olan insanlardı, hiç bir şekilde sağlık sorunlarına çözüm 
olunamadı. Bu insanlar bir şeyler yaparken tabii sağlık da önemli 
oluyordu. Mesela, bizim bir bayan arkadaşımız vardı, felç geçirmişti, 
sırf dışarıya çıkartılmak için aylarca bekledi, bekletildi, üzerinde du-
rulmadı. Daha sonra gönderildi, ama üzerinden epey bir zaman 
geçmişti. Daha önceden tanıdığımız insanlar, belli bir aktifliği olan 
insanlar, özü olan insanlar bu insanlar. Bir de bununla beraber 
düşünün ki, çevresindeki arkadaşları o insanın durumunu görüyor, 
tepkileniyorlar, “Neden bizim arkadaşımızın sağlık sorununa çözüm 
olunmuyor, o zaman ben burada hiç durmam, bugün neden burada 
süründürülüyoruz” diyorlar. Arap çöllerinde yaşanılıyor. Yani o da 
Eyüp sabrından daha büyük bir sabır gerektiriyor, doğasına bile çok 
büyük bir sabır gerekiyor. Bunun karşısında bir de sağ eğilim 
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çıkınca, sağ eğilimin şiddetli bir psikolojik savaşı, her türlü savaşım 
çıkınca, tabii ister istemez insanda müthiş bir yıpranmayı getiriyor. 
Duygu boyutunda, manevi boyutta, diğer boyutlarda ister istemez bir 
yıpranmayı getiriyor, biri diğerinden etkileniyor. Çalışma yok denili-
yor, sağlık sorunlarımız var deniliyor, her gelen yönetim de biz bu 
sorunlara cevap olacağız diyor, ama enkaza, enkaz ekliyor. Ortaya 
çıkan durum buydu. Basın çalışmaları açısından şunu belirteyim; 
Irak sahasında bir basın çalışması yürütülüyor. Bağdat'ta, Musul'da, 
Urmiye, arasıra Maxmur'da çalışmalar var. Genel Irak'ta belki der-
gimiz çıkıyor, ben onun için birşey demiyorum, ama Maxmur bizim 
önemli bir sahamız olmasına rağmen, ne gençliğe hitaben ne genele 
hitaben ne kadroya ne halka hitaben hiçbir yayınımız çıkmıyor. Bir 
dönem bizim tekniki imkansızlıklarımız dedik, tekniki imkan kısmi 
de olsa sağlandı, ki insan çok kısmi bir tekniki imkanla bile, gerçek-
ten üretime gidebilir. Bu noktada belki bizim de yetersizliklerimiz 
olabilir, ama genel zihniyet, yaklaşım, etkileşim olarak da ele almak 
gerekiyor. Basın çalışmaları anlamında, ciddi bir çalışma programı 
oluşturmak gerekiyor. Büyük amaçlarla tekrar oraya yönelmek gere-
kiyor. Merkez Maxmur olmak üzere genel Irak sahasında basın çal-
ışmalarını daha sağlam oluşturabilmek gerekiyor. Belli bir tekniki 
imkansızlık var, onlar da belli bir güçle giderilebilir. Önemli olan, 
oraya takviye edilecek kadronun sağlam duruşu, sistemli çalışması, 
birebir ilgilenilmesidir. Bu yapılırsa bence çok büyük açılımlar olur. 
Çünkü imkanlarımız var, belli bir saha açıldı. Önemli olan o yaratı-
lan imkanları doğru kullanabilmektir. Mesela kadın vakfı var orda, 
vakıfın kısmi çalışması var, çok istenen düzeyde de olmazsa, dışar-
dan yardım ve desteklerle vakıf yürür. Ama bence oraya da güçlü bir 
atama yapılabilmelidir. İzlediğim kadarıyla dışarıdan da çok büyük  
bir ilgi gören bir kurum, göz ardı edilmemesi gerekiyor.Bir çabamız 
olmazsa silikleşebilir, büyük bir güven sarsılmasına neden olabilir, 
çalışması boyutunda daha kapsamlı bir projeyle, maddi manevi de-
stekle ilk elden vakfı gözden geçirmek gerekiyor. Yine Kadın 
Akademisi var ki, açıldığından beridir çok kısmi anlamda bir eğitim 
süreci yaşandı. Çok ciddi eğitim devreleri yaşanmadı...  

En önemli kurumumuz olarak PJA karargahımız var, PJA 
merkezimiz var. Ben bu noktada bazı yoğun eleştirilerimi ya-
pacağım. Ki saydığım ve benzeri çalışmaların yürütülmemesinde, 
rotaya girmemesinde, verimli düzeye getirilmemesinde, PJA’nın çok 
büyük bir rolü var. Bu noktada ben yaklaşık bir yıldır, geçen kongre-
den, bu kongreye kadarki süreç içerisinde oraya gelen bütün bayan 
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yönetiminin hepsini de yoğun bir biçimde eleştiriyorum. Ki şunu 
açık söyleyeyim, çok öyle gidip geldiğim de yok. Birkaç kere gidip 
geldim, açık söyleyeyim, insanın umut bağladığı bir yer, ama 
giderken çok fazla ilgi görmediği de bir yerdir. Şimdi mesela kadro-
nun gelişi, gidişi oraya uğraması zaten neredeyse tümden kesilmiş. 
Halkın belli bir gidiş gelişi oluyordu. Sorunlarını tartıştığı yer tabii, 
sorunlarını dile getirdiği, sorunları karşısında çözüm aradığı bir yer 
olmasına rağmen, son süreçte gidiş gelişler, neredeyse hiç yok 
denilecek kadar az düzeyde. Şimdi bunun nedeni ne? Bunun nedeni 
ilgisizlik, bunun nedeni kadın gücüne orada cevap olamama. İster 
halktan olsun, isterse kadro boyutunda olsun, oraya gelen insanlar 
belli bir amaçla gelir, belli bir arayış için gelir. Oraya gelen insanlar 
büyük bir umutla, tutkuyla gelir, yani orası bizim merkezimiz, bizim 
karargahımız, bizim ana merkezimizdir. Tartışmak için, sohbet et-
mek için geliriz. Ama belli bir süre sonra insanlar bakıyor 
sorunlarına çözüm olunamıyor, cevap verilemiyor, o anlamıyla in-
sanlarda tabii belli bir umutsuzluk da gelişiyor. Mesela neden Max-
mur’a gelen her yönetim çok fazla tutulmuyor. Artık o kadar inan-
çsızlık gelişmiş ki, yönetim gelecek deniliyor, gelsin, ne olacak, bir 
diğerinden ne kadar farklı olabilir ki deniliyor. Bu inançsızlık birden 
bire kendiliğinden doğmadı tabii. Bu her husus için geçerli. Hiçbir 
inançsızlık, hiçbir güvensizlik kendiliğinden ortaya çıkmaz. Yani 
biraz olgulara, olaylara yaklaşırken de tek taraflı yaklaşmamak da 
gerekiyor. Bu noktada çeşitli zorlanmalarımız olabilir, ki vardır, çok 
yoğun da çeşitli zorlanmalarımız vardır. Çalışma boyutunda, genel 
yaşam boyutunda çok ciddi zorlanmalarımız oldu. Ama orada biz  bir 
kadın gücüydük, her boyutuyla çok ciddi anlamda değerlendirilmesi 
gereken bir sahadır. Üzerinde çok ciddi durulması gerekiyor. Gele-
ceğe yönelik çok ciddi projelerle yönelinmesi gereken bir sahadır. 
Çok ciddi çalışma zemininin olduğu bir yer olarak görüyorum ve bu 
anlamda her arkadaşın daha detaylı, daha derinlikli, daha nitelikli 
değerlendirmelerin, önerilerin olacağına inanıyorum. Ben bunları 
belirtiyorum.  

Sultan ark: .....bir ustasının sormuş olduğu bir soruyla ba-
şlayayım. Bir...ustasına şöyle sorar, gerçekliğin doğası nedir diye, 
kavramsal bir soru sorulur. Sorulan soru karşısında teorik bir cevap 
beklerken, usta, soruyu soranın yüzüne bir şamar indirir.  Bunun iki 
anlamı var; ilki böyle soru sorma, ikincisi, yüzüne inen şamardır, 
gerçeklik. Şimdi bizim biraz önce yaptığımız , örgütsel teorimiz ya 
da pratiklerimizin hepsini ortaya koyduk. Nesnel gerçekliklerimizi 
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unutarak bazı şeylerin çok ağır eleştirisini yapıyoruz. Şöyle, bazı 
şeylerin çok ağırdan eleştirisini yapacağımıza, hiyerarşik bir yapı-
lanmanın, henüz özgürleşmemiş bir kadının, henüz özgürleşmemiş 
bir toplumun, kendi sorumluluk düzeyini alabilecek kadar iradesinin 
gelişemediği bir dönemden geçtiğini, böyle bir birikimi olmayan bir 
yerde çok fazla sıkıştırarak, bence yapması gerekenin önünü tıkıy-
oruz. Belki,  platformlarda çok tartışılmıştır, daha iyisi nasıl olur 
diye. Daha iyisi bence pratikte hep demeyle olur.Arkadaşlar bazı 
yanlışlar yapmış olabilirler, biz o yanlışları tespit edip, pratiği, 
pratikte neleri değiştirmemiz gerektiğini, yani yapılan yanlışları 
eleştirelim. Nelerin yapılması gerekir, nelerin daha yapılmadığını, 
yapılması gerekenler üzerinde yoğunlaşalım. Yani, benim bütün iste-
ğimi, ya da yapmam gereken her şeyin önünü tıkamamız, yani arka-
daşları da bilmiyorum, belki öyle etkilemiştir, yani yapılamayan bir 
şeyin hiç yapılamayacağı anlamına gelmez. Biz onun neden yapıl-
madığını araştıralım.  

Ana: Önderliğe, şehitlere ve hazır olan arkadaşlara selam ve saygı-
larımı sunuyorum. PJA’nın 5. kongresinin bütün Ortadoğu kadınları 
ve her dört parçada bulunan Kürt kadınları için bir cevap olması 
gerekiyor. Daha çok yönetime ilişkin görüşlerimi belirtmek istiy-
orum. Yönetim bir anne gibidir. Halkın ve kadronun temsilcisidir. 
Yüreğinin geniş olması ve sadece olması gerekir.  Kendisini büyük 
görmemesi gerekir, mütevazı olması gerekir. Kendisini halktan ve 
kadrodan büyük gören bir yönetimi nasıl YNK ve KDP’den ayır-
abiliriz. Bu yaklaşımı eleştiriyorum. Maxmur’a yönelik değerlendir-
melerin yapıldı, Maxmur’ da bulunan halkı selamlıyorum. Zorluk 
çekmişiz, açlık görmüşüz, işkence görmüşüz. Zorluklar, devrimci 
mücadelenin beraberinde getirdiği bir durumdur.  Kadrolar içinde bir 
noktayı dile getirmek istiyorum; İnsan devrimci olunca, bireysel çı-
karlarını düşünmemeli. Devrimcilik ve bireysel çıkarlar birlikte 
yürümez.  Maxmur halkı için bir bireyle, kadroyla her şey bozulmaz. 
Halkın kendisi devrime sahip çıkmalı. Orada bulunan halk şehit 
verdi, mücadele etti ve moralini bozmaması gerekir. Bir kadro kötü 
bir şey yapıyorsa, hareketin tümünü o kadronun yapmış olduğu ye-
tersizlikle izah etmemek gerekiyor. Kaçan insanlar için;  özellikle 
Ferhat onlar için; devrim bir merdiven gibidir, günlük olarak bazı 
insanlar iner, bazı insanlar da çıkar. Bireysel çıkarlarıyla meşgul olan 
insanlar ne kadar erken giderse o kadar iyidir, çünkü o insanların 
uzun süreli kalışları daha fazla zarar verir.  İhanete giden bir insan 
üzerine konuşmak çok fazla bir şey kazandırmaz. Kim olursa olsun 
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gittikten sonra etkilenmemek gerekir, Önderliğin kardeşi de olabilir, 
fakat yine de etkilenmemek gerekir. Tartışmalarda çok fazla tekrarlar 
oluyor. Zihniyet devrimi üzerinde durmamız, tartışmalarımızı bu 
eksende geliştirmemiz gerekiyor. Nasıl bir zihniyet değişikliği yap-
mamız gerektiği yönünde tartışmalar gelişmeli. Yine şehitlere daha 
fazla layık olabilmek, cevap olabilmek  için tartışma yürütmek gere-
kir.  

Remziye ark: Başta selam ve saygılarımı Başkan APO’ya ve bu-
rada bulunan arkadaşlara sunuyorum. Suriye çalışmalarımız için 
birkaç nokta belirtmek istiyorum. PJA çalışmaları boyutuyla zorluk-
lar çekiliyor. Bu süreçte çalışmaları halka devrediyoruz. Fakat halk 
sürekli kadroyla çalışmaya alıştığı için, kendisini resmi olarak çalış-
maya hazır görmüyor. Bu da bizim yetersizliğimizdir tabii ki. Yine 
burada hazır olan delegelerimiz var. Fakat hala birçok alandan çalı-
şanımız gelmemiş. Daha çok Halep’ten gelenler var, Şam, Derik Ku-
bani’den gelmek isteyen birçok kişi vardı. Orada yürütülen çalışma-
lar hakkında bilgi vermek isteyenler vardı. Bazıları vardı kongreye 
katılmak istemelerine rağmen katılamadılar. Bu da yine bizim bir 
eksikliğimizdir. Bu süreçte halkın arkadaşların gitmesi ve arka-
daşlarla çalışma yönünde yoğun talepleri de var. Fakat giden arka-
daşlar da halk içinde bir-iki ay ya çalışıyorlar ya çalışmıyorlar, evler-
ine gidiyorlar. Halk bu durumdan çok rahatsız. Halk şu soruyu 
soruyor kendisine; birçok zorlukla buraya kadar geliyorlar, fakat 
gelir gelmez neden hemen evin yolunu tercih ediyorlar, bizden mi 
kaynaklı acaba diyorlar. Son süreçte yapılan çalışmalarımız, özel-
likle, PJA çalışmaları açısından belirtmek istiyorum, parçalanmış 
durumda. PYD’nin kadın kolları oluşmuş ama yine PJA çalışmaları 
var. Zaten çalışanlarımızın sayısı az, biraz ayrışma da olmuş. Bu da 
halkta bir etki yaratmış, halk “acaba ikisi bir değil mi?” diyor. Başta 
da bu yönlü değişim olduğunda da biz şunu umuyorduk; diyorduk en 
azından çalışmalar birlikte yürütülür, birlikte bir sonuca ulaşılır diy-
orduk. Fakat yine herkes kendisi için çalışıyor. PYD kadın kolları 
çalışmalarda ayrı bir koldan ilerlemek istiyor, PJA ayrı bir koldan 
çalışmalarda ilerlemek istiyor.  Bu da zorlukları getiriyor beraber-
inde. Çalışmanın birleşmesini öneriyoruz. Gençlik için de bir şeyler 
belirtmek istiyorum, arkadaşlar neden gençler katılmıyor, dağa 
gelmiyorlar diyorlar. Cizire’de gençlik örgütlülüğü oluştuğundan 
beri gençlik hiçbir biçimde örgütlendirilmemiştir. Sadece bir kişi 
Cizire alanı için geliyor. O birey tek başına ne kadar çalışabilir ki? 
Kime ulaşacak, kime ulaşmayacak? Çalışıyor, fakat çalışmadan 
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sonuç almadığı için de yönünü eve çeviriyor. Biz arkadaşlara sürekli 
belirtiyoruz, bir alana yoğunluk verin, orada çalışmayı bir düzeye 
getirin, ondan sonra başka alana yönelin dememize rağmen, bunu 
yapmıyorlar. Şimdi birey kocaman bir alanda tek başına çalışma 
yürütürse, o da sonunda tıkanır ve sonuç olarak yönünü eve çevirir. 
Güçlü katılabilecek arkadaşların gönderilmesini istiyoruz, halkın 
gerçekten ihtiyacı var. Suriye’de gidin dolaşın parti için çalışma 
yürütmeyen kimse yoktur, herkes kendi çapında çalışmıştır. Gerçek-
ten biz bu süreçte arkadaşların, neden gelip halkla çalışmak is-
temediklerini, halk içerisinde çalışma yapmak istemediklerini çok 
fazla anlayamıyoruz. Bu kongrenin de diğer kongreler gibi olmama-
sını umuyoruz. Çünkü geçirdiğimiz kongre ve konferanslarda halkın 
koşullarına çok fazla uymayan kararlar alındı ve bunlar yaşamsal-
laşma imkanı da bulmadı. Ben bunları belirtebilirim. .... 

Emek ark: Kısa tutmaya çalışacağım. Kongrenin önemi açısından 
birkaç nokta vurgulamak istiyorum. Yeniden yapılanma sorunlarını 
da tartışacağız. O açıdan bu gündemin gerçektende köklü  tartışıl-
ması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle çizgi boyutunda, Özgürlük 
Çizgisi karşısındaki duruşumuz boyutunda, çok ciddi tartışmalar 
yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum, o doğrultuda belirteceğim. 
Başta meclis raporundaki ele alış biçimini ben, çok gerekçeli ve ye-
tersiz buluyorum. Bir çok noktada yetersiz buluyorum. Bu noktayı 
eleştirmekle başlamak istiyorum. Raporu dinlediğimde öncelikle 
şöyle düşündüm;  gerçektenden görememekten, çözümleyememek-
ten mi kaynaklı. Bundan önce bir meclis toplantısı vardı, son meclis 
toplantısı genişletilmiş, ona katılmıştım, ondaki çözümleme ve 
eleştiri düzeyi daha genişti. Bu anlamda görememe durumu söz 
konusu değil arkadaşlar açısından. Geleceğe yönelik salt politik 
hesaplardan dolayımı, diye düşündüm, onun bir boyutu olduğunu 
düşünüyorum. Yani geleceğe yönelik bence hala bireysel kaygılar ve 
politik hesaplar mevcut,  bunun aşılması gerektiğini düşünüyorum. 
Eğer örgütsel kaygılardan kaynaklanıyorsa, bizim şimdiye kadar ör-
gütsel kaygılarımızı giderme biçimimiz genelde uzlaşma temelinde 
oldu, ve bunlar örgüte çok şey kaybettirdi. Önderlik son savunma-
larda bunun çok köklü özeleştiri ile aşılması gerektiğini ortaya 
koyuyor. Bence bu yaklaşımı bizimde esas almamız gerekiyor, yapı 
olarak, meclis olarak fark etmiyor, her birey açısından bu geçerli bir 
yaklaşım olmalıdır. Önderlik son savunmalarında çocukluğundan 
başlayarak, öldürdüğü hayvanlara karşı özeleştiri vermekle başlıyor 
işe, tabi bu bizim harcımız değil, ama kendi çapımızda yapa-
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bildiğimiz, geliştirebildiğimiz, özeleştiriyi geliştirmekte sürecin 
gerekliliğidir. Bu açıdan değerlendirmelerimi ortaya koymak istiy-
orum. Kadın Hareketinin çıkışından bazı şeyleri ele alıp değer-
lendirmek gerekiyor. Kadın Hareketi PKK içerisinde şekillendi. 
Önderliğin Kadın Özgürlük Çizgisine yaklaşımı, çocukluk arayışı 
olmakla birlikte onun içerisinde şekillendi. Çok farklı bir misyonda 
kazandı. Mesela Reel Sosyalizme yönelik bir eleştiriyi ifade ediy-
ordu, PKK içerisindeki işbirlikçi, çeteci çizginin yaygınlaşması 
karısında özgürlük çıkışını ifade ediyordu, örgütlü gücü ifade ediy-
ordu. Fakat biz bugün parçalanma zemini haline geldik,iktidar kav-
galarının üzerinde yürütüldüğü bir zemin haline geldik. Bu anlamda 
çok köklü sorgulamamız gerekiyor. İktidar eksenli sorgulamamız 
gerekiyor. Son savunmalarda Önderlik koyuyor, bunun çok köklü 
değerlendirilmesi gerekiyor. Bu yeterince bence raporda ele alın-
mamış, çok yetersiz kalmış. Uluslararası komplo öncesi vermemiz 
gereken özeleştiriler var. Şüphesiz kadının özgürlük arayışları çok 
önemliydi, Önderliğin ideolojik yaklaşımları da buna eklenince, çok 
büyük kazanımlar açığa çıktı. Sosyal devrim diyebileceğimiz, to-
plumsal dokuda dönüşümler açığa çıktı. Bunların hiçbir zaman inkar 
edilmemesi gerekiyor. Ama yanılgılarla tarihi mirasımızın da ay-
rıştırılarak değerlendirilmesi gerekiyor. Sahip çıkmamız gereken 
tarihsel mirasın ayrıştırılması gerekiyor. Bunu ben çok fazla göre-
medim. Özellikle ’96-’98 süreçleri açısından yapılan değerlendirme 
o anlamda yetersizdir. Kopuş teorisi yerine bence çok   oturtu-
lamamış. Ben kopuş teorisini kadında gelişen iktidar olgusuna karşı, 
Önderliğin geliştirdiği bir açılım olarak değerlendiriyorum. Kadının 
kendi öz örgütlülüğünde iktidar olgusunun yarattığı tıkanmayı ve 
giderek marjinalleşme, dağılma tehlikesinin o süreç açısından 
önünün alınmasını ifade ediyordu.Çünkü Kopuş teorisi, erkek ege-
menlikli sistemden salt fiziksel kopuşu değil, düşünsel, ruhsal 
kopuşu, bu anlamda örgütsel sistem anlamında da bir kopuşu ifade 
ediyordu. Önderliğin açılımları bizim çok erkenden marjinalleşmem-
izin önünü aldı. Fakat bu iktidar oyunları çok çözümlenemediğinden, 
geçmişten beri, doğuşundan beri kadın hareketi olarak, -ben kadın 
kahramanlıklarını dışında tutuyorum, çok sınırlı bazı yaklaşımları 
dışında tutuyorum-, özellikle, kaba retçilikle damgasını vuran iktidar 
eksenli anlayış, biz de şeyi geliştirdi, uluslararası komploya zemin 
yarattı. Bunun özeleştirisinin bence raporda yer alması gerekiyordu. 
Uluslararası komplo karşısındaki oluşturduğumuz zeminler, çünkü 
uluslararası komplo değerlendirme eksenimizden çıkarsa, ben o 



PJA  5.  Kongre Tartışmaları 

 83 

anlamda köklü, doğru, objektif yaklaşım sergileyemeyeceğimize in-
anıyorum. Bundan sonraki süreç açısından da bu böyle. Bu bakımdan 
mesela, 6. kongre süreçlerinin çok köklü değerlendirilmesi gerekiy-
ordu. Ben bu süreçlere çok girmeyeceğim. Yaşayan arkadaşlara bı-
rakıyorum, o süreçlerin biraz değerlendirilmesini. Ama bir vurgu 
biçiminde geçersek, o süreçlerde açığa çıkan şey, kadının özgürlük 
arayışları, bir bütün özgürlük arayışlarıyla, iktidar olgusu arasındaki 
çelişkiler ve bir saptırma söz konusu aslında, Mesela, özgürlük aray-
ışları daha çok iktidar olgusuna endekslenince, iktidar olgusuyla bir-
leştirilince, kadın hareketinin içine girdiği pozisyon kırılmaya açık 
bir yapı zaten oluşturuyor. 6. Kongre ve sonrası süreçte. 7. Kongre 
de buna dahil, 3. Kadın Kongresine kadarki süreçte kırılmaya açık 
bir zemin yarattı. Daha sonraki iradi kırılmamızda, bu çok belirgin 
bir etken oldu. Bunun özeleştirisini çok köklü vermek gerekiyor. 3. 
Kongrede de gerçekleşen,  iktidar olgusuna dayalı zihniyetin çok 
köklü çözümlenememesiydi. Sorgulama çok fazla tabandan ba-
şlamadı, biraz üstten gelişti. Bunun tabi çeşitli gerekçeleri vardı. İk-
tidar olgusu geçmişte çözümlenememişti. Yeni süreç örgütsel birliği 
gerekli kılıyordu, uluslararası komplonun boşa çıkarılmasını. Ama 
bir bütünen bu değildi arayışlar. Yine iktidar arayışları da damgasını 
vurdu, bir kesim açısından iktidarda yer alma arayışları vardı. 
Bunları bugün değerlendirebiliyorum,ama o süreçler açısından çok 
fazla değerlendiremiyordum. O Kongreye katılmıştım, mesela, erkek 
egemenlikli sistemin, sistem olarak ele alınmaması, iktidar olgusu, 
güç olusu, Önderliğe yaklaşımda da güç olgusu, o Kongrede aslında 
çok köklü çözümlendi. Fakat üstten geliştiği için, çok içsel tartışma-
lar değildi bunlar. Kongre salonunda ve dışarıda yürütülen tartışma-
lar birbiriyle çok çelişiyordu. Bu aslında yapının çok değişik bir şe-
killenme sürecine girdiğini, yanılgıların derinleşme zeminin 
olduğunu gösteriyordu, bunun bence görülmesi gerekiyordu zaman-
ında. Daha sonraki sürecin bu yanılgıların aşılmasına dönük ör-
gütlendirilmesi gerekiyordu, bu yapılmadı. Kaba retçilik re-
dedilirken, aslında özünde savaşımın reddedilmesi gibiydi. Bu bizim 
genel hareket tarihimizde de öyledir. Eğer bugün temel değer-
lerimizden uzaklaşmaktan bahsediyorsak, Önderliğimizin 
geçmişimize dönük yaptığı eleştirilere çok ak-kara mantığıyla yak-
laşıp, geçmişimizin tümden inkarı biçimine dönüşmesinden kaynak-
lanıyor. Yani biraz sağ çizgi çok belirginleşiyorsa, ya da sol dogma-
tizm kendisini çizgi olarak ilan edebiliyorsa biraz bundan kaynak-
lıdır. Bizde de yaşanan bu oldu. 3. Kongrede geçmişi gerçekten çok 
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köklü değerlendiremedik  ve yapıda iradi kırılmaya açık bir zemin 
oluştu. Bu iktidar olgusuyla birleşince, ki mesela raporda da yer alı-
yor;  erkeğin, eski yönetim ile yeni yönetimi sürekli birbirinin alter-
natifi olarak geliştirme yaklaşımı var, bu zeminini buradan alıyor. 
Biraz bence zeminden de çözümlemek gerekiyor. Çünkü zemininde 
örgütsel birliğin, -özde kadının kendi içerisinde örgüt birliği 
anlamına geliyor-, doğru bir örgüt sistemi kurması anlamına geliyor, 
bu yeterince çözümlenemeyince, iktidar eksenli yaklaşım aşılamay-
ınca, bunu kullanım aracı yapıyor erkek. Bölünüp, parçalanma süre-
cine sokma da gerçekleşiyor. 3. Kongreden sonra bu çok belir-
ginleşti. Uyum politikaları bunu çok güçlendirdi aslında. Bu 
uluslararası komplonun biraz içimizdeki uzantılarıydı. Kadın Hare-
keti üzerinde erkeğin geliştirdiği irade kırma politikaları, uluslararası 
komplonun içimizdeki uzantılarıydı. Buna özgünlüğümüzü der-
inleştirerek cevap vermemiz gerekiyordu. Örgütsel birlik adına mı 
gerçekleştiriyoruz bazı şeyleri, yoksa uzlaşma temelinde mi gerçek-
leştiriyoruz, bu orada ayırt edilebilirdi, o yaklaşımla ayırt edilebilirdi. 
Fakat bunu gerçekten çok fazla belirginleştiremedik. Uyum politi-
kaları, dediğim gibi 3. Kongrede yanılgıların çok köklü aşılamama-
sıyla da birleşince, kaba retçilik de kendisini sürdürdü. Diğer yandan 
liberalizm, giderek gelişen ve yaygınlaşan bir yaklaşım, bir çizgi 
olarak, hareketimize aslında damgasını vurmaya başladı 3. Kongre-
den sonra. Bu süreçte mesela genel meclisteki bayan arkadaşlarla, 
PJA meclisindeki arkadaşlar arasındaki ilişkilerinden tutalım, yapıya 
kadar parçalı bir duruş açığa çıkıyordu. Bu süreçten itibaren benim 
gözlemleyebildiğim; kadın Hareketinin iradesinin genel harekete 
yansıtılmasından çok, genel alınan kararların Kadın Hareketi üz-
erindeki etkinliğinin arttırılma aracı konumuna gelindiği bir pozi-
syona girdik. Ayrıştırılması gereken şeyler vardı, erkeğin irade kırma 
politikaları ayrıştırılmalıydı. Ve bu kaygı duyulmalıydı. Kadın Hare-
ketinde iradenin kırılmasının önü yönetim tarafından alınmalıydı ve 
güç verilmeliydi. Çok güç olunmadı.Uyum politikalarıyla gerçekle-
şen, aslında yönetimin bindiği dalı kesmesi oldu. Eğer cins mücade-
lesine dayanarak, onun iradi temsili olarak yönetim anlam kazanıy-
orsa, bu süreçten sonra gelişen politikaları o anlamda bindiği dalı 
kesmek olarak da değerlendirebiliriz. Ben bu süreci bu vurgularla 
belirtmek istiyorum. Bu sürecin yaygınlaştırılmasıyla birlikte bizde 
bir parçalılık açığa çıktı. Daha sonra AİHM savunmaları devreye 
girdi. Ben, 4. Kongredeki “Özgür yaşamda ısrar ve açılım” şiarını, 
yaşanan bu tıkanıklık karşısında yükselen bir şiar olarak değer-
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lendiriyorum. Önderliğin AİHM Savunmaları da gelince, kadının bu 
tıkanıklığı aşma istemi bu şiara kaynaklık etti. Fakat bir de 4. Kon-
ferans sonuçları var karşımızda. Sosyal yaşam projesi ve bağımsız 
kadın hareketi adına, -dağınık bir duruşa yol açan bir şey-, yeniden 
yapılanma tartışmaları gerçekleştirildi. Bunun çok köklü sorgulan-
ması gerekiyor. Bu anlamda 4. Konferansın bir sapma olarak değer-
lendirilmesi gerekiyor. Ben kendi açımdan öyle değerlendiriyorum. 
Bu anlamda özellikle 4. Konferansa yönelik özeleştiriler çok yeter-
siz. Yani biraz gerekçelendirilmiş, çizgi boyutu ele alınmamış. 
Yeniden yapılanma tartışmaları yürütecekse, PJA’nın misyonunu 
açığa çıkaracaksak, başta bunların özeleştirilerini vermemiz gerekir 
diye düşünüyorum. Şimdi alternatifin yaratılamaması, kaba retçiliğin 
ve liberalizmin karşılıklı birbirini beslemesi, aslında örgüt içi çizgi 
mücadelesini de dumura uğrattı. Önderlik çizgi mücadelesi eksen-
inde örgütü var ederken, bizim uluslararası komplodan sonra içine 
girdiğimiz süreç, başta Kadın Hareketi olmak üzere, cins mücadelesi 
somutunda çizgi mücadelesinin durdurulması yönünde oldu. Öyle 
örgütsel birlik sağlanmaya çalışıldı. Konseyin en temelde izlediği 
politika buydu, bizde bu politikaya geldik yani. Daha sonraki belirt-
tiğim noktalar, bizim bu politikaya geldiğimizin ifadesiydi. Bu 
aslında uluslararası komplonun bir bütün harekete dönük de izlediği 
yöntemdi. Çünkü çizgiden sapma, Önderlikten kopma, sadece 
Önderliğin esaretiyle sonuçlandırılacak bir nokta değildi., aynı 
zamanda hareketin çizgiden uzaklaştırılmasıyla başarılacak bir nok-
taydı. Bu teşvik edildi. Önderliğin sağ ve sol çizgiler arasında çok 
fark olmağını belirtmesini, ben biraz bu gerçekliğe bağlıyorum. Bir-
birinden sürekli yararlanan, birbirini var eden, bu yüzden dönem 
görevlerini, mücadele görevlerini bir yana bırakan, özeleştiriden ka-
çan ve aslında kendisini kamufle eden bir yaklaşım açığa çıktı. Bu 
çizgi mücadelesinin durmasıyla bağlantılıydı. O anlamda aslında 
bizim kadın olarak değerimiz, Uluslararası Komplo sonrası genel 
yozlaşmaya çok ciddi zemin teşkil etti. Bunun da özeleştirisini ver-
memiz gerekiyor, çünkü misyonumuz oydu. Salt cins mücadelesi 
eksenli bir örgütlenme değildik, çok daha geniş hedeflerimiz vardı. 
3. Kongrede aslında onu tespit etmişti. Bunu gerçekleştiremeyince, 
bu genel örgüt çizgisine de yansıdı. Bunu çok güçlendirdi ve erkeğin 
kadına dayalı iktidar arayışları bu süreçten sonra daha çok belir-
ginleşti. 4. Konferansta açığa çıkan gerçeklik, mesela, bağımsız 
kadın hareketi tartışmaları özünde çok haklı tartışmalardı. Kadının 
bağımsız örgütlenme arayışı çok haklı bir arayıştı. Fakat sonucuna 
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bakıyorum, bende şöyle bir izlenim bırakıyor; Sosyal yaşam projesi-
nin çıkarılması karşısında alınmış bir hak gibi geliyor. Nitekim sağ 
teslimiyetçi çizgi bunu sonuna kadar destekledi. O süreç Önderliğin 
çok farklı perspektifleri vardı. Mesela sosyal reformun tartışmaları 
Önderliğe yansıtılmıştı, Önderlik “cinsiyet devrimi diyorum” 
biçiminde müdahale etmişti. Kadın açısından da “KONGRA GEL 
içerisinde özerk örgütlenin” demişti. Biz bu perspektiflere kulağımızı 
tıkadık. 4. Konferansta ben de vardım. Sosyal yaşam projesinin 
hazırlandığı komisyonda da vardım, onu da biraz açacağım. Biz bu 
perspektiflere gerçekten kulağımızı tıkadık, bu anlamda yaşanan bir 
sapmaydı. Aslında bağımsız kadın hareketi, küçük burjuva liberal 
yaklaşımın, iktidar anlayışına yansıdığı bir sapmayı ifade ediyordu. 
KONGRA GEL’deki sahiplenmeme oydu. Mesela, daha sonra 
KONGRA GEL seçimleri gündeme gerdiğinde kaygılar gelişti. 
Çünkü seçimler bize çok farklı aktırılmıştı, arkadaşlar artık 
KONGRA GEL meclisi oluyor gibi. Bizde Kadın Hareketi başsız 
kalacak gibi, hiyerarşik mantıktan kaynaklı şeyler yaratmıştı, tam 
tersi gerçekleşti. Bir kesim açısından bir kaçıştı bağımsız kadın hare-
keti, bir kesim açısından da yeni rant alanını ifade ediyordu. Ben son 
süreç yoğunlaşmalarımda öyle bir sonuca vardım. O açıdan da yerini 
bulmadı, örgütlü olmadık. Bence şeyi açmak gerekiyor; KONGRA 
GEL’de neden örgütsüz kaldık, neden sahiplenmedik? Bir gösterge 
olarak Temmuz toplantısında bunun kararının alınmasını değer-
lendirmek istiyorum, gerçi bize farklı yansıdı, karar olarak alın-
madığı, fakat Ferhat’ın medya aracılığı ile bunu bir karar gibi yansıt-
tığı, çarpıtma yarattığı, gibi yansımalar olmuştu, biz Xınere’deyken. 
Fakat karar olarak alınması bile -ki öyle geçiyor raporda yanlış hatır-
lamıyorsam- bize şunu gösteriyor. Kadın açısından siyasal olarak bu 
öyledir. Özellikle Uluslararası Komplo sonrası yaşanan uzlaşmanın 
zirvede ifadesidir. Kadın hareketiyle aslında bir ittifak anlamını taşı-
yor bu karar. Yönetim kurulu toplantısında çıkan karar asılında böyle 
bir teklif anlamını taşıyor. Bu bizim ne kadar örgütsüz olduğumuzu, 
özgün örgütlülüğümüzden ne kadar uzaklaştığımızın bir göstergesi 
olarak yorumlanmalıdır. Bu karar karşısında çok iradeli bir duruş 
sergilememiz gerekirken; 6. Kongre ve sonrasında kadın hareketinin 
aynı hareketliliğini, karşı çıkışını, isyanlarını biz burada göremiy-
oruz, tavır göremiyoruz. Bizim sosyal yaşam projesizin bir çok açı-
dan temel farklılıkları vardı biçiminde konmuş raporda.  Ben ona 
katılmıyorum. Projenin çıkarılması kendi başına bir hataydı. Onun 
özeleştirisini vermek gerekiyor. Projeyle bu ittifak biraz gerçek-
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leştirildi. Bunu bence yerinde tespit etmek gerekiyor. Genelin, Kadın 
Hareketi için böyle bir karar alması, bizim açımızdan çok köklü 
sorgulanması gereken bir sapmayı ifade ediyor. Geldiğimiz düzeyi 
ifade ediyor. Yapı yönetim kopukluğu, yönetimin kendi içerisinde 
kopukluğu, iktidara dayalı zihniyet, kadronun iktidara göre yak-
laşımı, kendi bireysel özgürlük ve ölçülerinden aslında uzaklaşmayı 
geliştirdi. Bütün bunlar da birleşince iradesel bir duruş açığa çıkarı-
lamadı. 4. Konferansta yürütülen bazı tartışmalar vardı, çok ciddi 
tartışmalar yürütüldü. Ben kendim Xinere’den gelirken arkadaşlar, 
Sosyal yaşam konusunda bazı tartışmalar yürütüldüğünü,çok yanlış 
eğilimler odlunu söylemişlerdi. Biz sözüm ona, o konudaki yo-
ğunlaşmalarımızı aktarmak için gelmiştik ve cinsiyet devrimiyle giriş 
yaptık. Ve biz gelirken kadın duruşu konusunda en çok eleştiri yap-
tığımız arkadaşlardan biri, bu tartışmalara engel olmamız yönündeki 
beklentilerini koydu. Ben kendi açımdan onu esas almış olsaydım, o 
istemi, o gücü, o iradeyi, o özlemi esas alsaydım, bu şeyin içerisine 
girmeyebilirdim. Fakat iktidara dayalı zihniyeti aşamamanın -
kendimi sol çizgiye yakın olarak tanımlıyordum-  sonucu bu gerçek-
leşmedi. Cinsiyet devrimiyle başladık, yürütülen tartışmalar halk-
laşma, açılım, halkın da artık harekete üye olacağı vb. tartışmalardı. 
Çıkarmazsak aşılacağız noktasında gerçekten bir iknayı yaşadığımız, 
bir de zaten alınan bir karardı, O noktadan sonra, çok benimsemesem 
de ideolojik doğrularımla, arkadaşlara güven, yada iktidara dayalı 
kişiliğim arasında bir sıkışmayı yaşadığımı belirtebilirim. Ben kendi 
açımdan bir sapma olarak değerlendiriyor, özeleştirimi veriyorum. 
Genel arkadaşların da sonuç çıkarması açısından belirtiyorum, İkti-
dara dayalı zihniyetimle, ideolojik doğrularım, inançlarım, ilkelerim 
arasında bir sıkışmayı yaşadım, ve iradesel bir çıkış olmayınca 
şahsımda gerçekleşen, bu kişiliğin iflası oldu. Bir yönüyle,  aslında 
sağ sapma içerisinde çok sol olarak tanımlıyordum kendimi. Ama 
öyle bir gerçeklik içerisine girdim. 4. Konferansta yürütülen tartış-
maların içeriği değerlendirildiğinde, bunun bir sapma olduğu daha 
net anlaşılacaktır. Önderliğin “yarım kalan projem” söylemi üzerin-
den değerlendirildi. Sosyal yaşam projesi bunun bir tamamlayanı 
olarak değerlendirildi. Önderlik daha sonra görüşme notlarında, 
“benim kadına yaklaşımıma devrimci evlilik gibi isimler takılmasın” 
diye yanıtladı. Bu tekmil Önderliğe gitmemişti, ama Önderlik nasıl 
yaşamsallaştırıldığını bizi çok iyi tanıdığı için  tanımlayabilmişti. 4. 
Konferans gerçekliğimiz ana hatlarıyla Önderlik tarafından aslında 
çözümlenmişti. Bu süreçte Önderlik kadına yönelik çok radikal 
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eleştiriler geliştirmedi. Ama ben bunu şuna bağlıyorum; Genel hare-
ket açısından, sağ ve sol çizgi açısından, kadını hedef haline getir-
meme yaklaşımıydı. Bir de Önderliğin kadına ilkesel bir yaklaşımı-
ydı. Fakat daha sonraki süreç açısından, şu an açısından şunun 
gözlemliyorum; Önderliğin bu yaklaşımı üzerinden, bizim kendini 
yaşatma yaklaşımız gelişiyor. Biraz bu yansıyor. Eğer zihniyet ve 
vicdan devriminden bahsedeceksek, bence bunun köklü bir özeleştiri 
ile yanıtlanması gerekiyor. Daha sonraki süreç zaten aslında bir 
parçalanma sürecini ifade ediyor. KONGRA GEL’de neden tavırsız 
kalındı? KONGRA GEL öncesi KADEK Yönetim Kurulu Toplantıs-
ındaki bazı yönelimlere bağlanmış, bazı hassas konulardaki yönelim-
ler çok fazla gerekçe olarak öne çıkarılmış. Ama bu yönelimlere 
zemin teşkil eden, bizim kendi örgütlülüğümüzün parçalanmasıydı. 
Bunun bence değerlendirilmesi gerekiyor, yoksa çok yüzeysel bir 
değerlendirme olur. Diğer bir nedeni de; Biz tavır sahibi olamazdık, 
çünkü sosyal yaşam projesini ilan etmiştik. Tavırsızlığımızı ilan et-
miştik. Bu anlamda KONGRA GEL’e yaklaşım, sadece etkisiz duruş 
değil, aslında KONGRA GEL’in içinin boşaltılmasına kadından ba-
şlayarak zemin olmak, kadından başlayarak bu adımın atılması 
anlamına geliyor. Aslında 4. Konferans, KONGRA GEL öncesinde 
gerçekleştirildiği için çok güçlü bir kararlaşma ve ilkeli duruşla 
gidilseydi eğer, KONGRA GEL Önderliğin projesine dönüştürüle-
bilirdi. Bizim açımızdan Konferansın KONGRA GEL’den öncesi 
olması çok ciddi bir avantajdı. Fakat bu avantajın çok tersinden de-
ğerlendirilmesi durumu açığa çıktı. Erkeğin yıllardır içimizde yürüt-
tüğü çürütme politikalarına gelindiği için, bu giderek bir çizgi halini 
aldı kadında. Ve bir ittifaka dönüştü. 4. Konferans gerçeğinde en 
fazla sorgulanması gereken şey de, üstten gündeme giren bir şeydi 
aslında. Erkek tarafından, daha sonra kadın bunun bir basamağı 
haline getirildi, içine aldı. Kadın yönetimi en üstte, bunun bir basam-
ağı haline getirildi, içine alındı ve daha sonra bu kadroya kadar bu 
yansıdı. Yansımasını buldu ve genel bir karara dönüştü. Örgütsel 
yeniden yapılanma açısından en çok tartışmamız gereken şey budur. 
Çünkü geçtiğimiz süreçte cins mücadelesinin, belirttiğim nedenlerle 
yerinin doldurulmaması, kaba retçiliğin yerinin doldurulamaması, 
cins mücadelesinin doğru yorumlanamaması, kadında gerçekten 
özgürlük arayışlarını felce uğrattı. Bu anlamda bizde çok ciddi kırıl-
malar oldu. O anlamda iradesel bir çıkış kadroda gelişmedi. 
Topyekün bir karara dönüştü, bir Konferans kararına dönüştü ve öyle 
gitti. Aslında iflas eden, iktidara dayalı yönetim anlayışı ve kadro 
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gerçeğinin bir göstergesidir 4. Konferans. Daha sonra Önderliğin 
tavırları gelişti. Zerdüşti evliliğinin yanlış yorumlanması söz 
konusuydu. O süreç açısından projelendirme biçiminde de gel-
iştirildi, fakat daha sonra bu bile kategorize etme biçiminde algılandı. 
Aslında Dılar tarafından dillendirilen bir şeydi bu ve çok genel bir 
kabul gördü. Arkadaşlar açısından da, yönetim açısından da Dılar’ın 
görüşü genel bir kabul gördü. Dılar’ın pozisyonu, konumu, izlediği 
çizgi bugün bellidir. O açıdan çarpıcı olduğu için ben belirtme gereği 
duyuyorum. Yeniden yapılanma tartışmaları ve sosyal yaşam pro-
jesini bu temelde tartışarak gidince, biz KONGRA GEL’i zaten sa-
hiplenemezdik. Diğerleri bana göre çok tali nedenlerdir. Yoksa, bu 
kadar iradeyi bastıran tavırlar karşısında, bu kadar hassas konularda, 
kadını iradesizleştirmeye çalışan erkek politikaları karşısında, çok 
ciddi bir tavır sahibi de olunabilirdi. Yönetim olarak da birlik ve ör-
güt bütünselliği içinde bir tavır sahibi de olunabilirdi. Yapı da bu 
konuda çok ciddi bir tavır içine çekilebilirdi. Fakat bunlar gerçek-
leşmedi. Bunlar gerçekleşmeyince taviz üzerine taviz koparıldı. Bir 
girdaba kapılmak gibi bir şeydi. Bir taviz verildi, ardı arkası geldi, 
birbirini besledi. Bunlar zamanında görülemedi. Bunun sonucu 
olarak girdiğimiz için, ne KONGRA GEL içinde kendimizi örgütle-
dik, ne de daha sonrasındaki tavırlarımız çok ciddi gelişti. Nitekim 
ondan sonra PJA Koordinasyonuyla, KONGRA GEL içerisindeki 
Kadın Komitesi arasındaki örgütsel bağlar çok örgütlendirilemedi 
biçiminde eleştiriler yapıldı.. Bu kadın hareketi üzerinde pazarlıklara 
yol açtı. Bir Irak toplantısı vardı, bence değerlendirilmesi gerekiy-
ordu. 3. Meclis toplantısının neredeyse temel gündemi haline 
gelmişti. Irak toplantısıyla gerçekleşen aslında örgüt içi iktidar kav-
galarına güç, destek vermekti. Bu anlamda kadının parçalı duruşun-
dan beslenen bir gerçeklikti. Birkaç birey şahsında bir bütün kadın 
hareketinin belirlenebileceği, bizim o safhaya geldiğimiz, o kadar 
özgüçten, bireysel özgüçten uzaklaştığımızın, bir ifadesi olarak 
gerçekleşmişti. Bu bence arkadaşlar tarafından açılıp değerlendiril-
melidir. Özellikle Meclisteki arkadaşlar tarafından. Daha sonra sağ 
ve sol çizgi tarafından kullanım aracı da oldu. Mesela Önderlik, tam 
bu noktada, PJA’ya ve HPG’ye birleştirici rol misyonunu biçti. Fakat 
o rol karşısında kadının, özellikle Irak toplantısı bir somutlaşma 
düzeyidir, ama tek neden değildir. Bunun üzerinden yükseldiği 
zeminler vardı. Orada iktidar kavgalarını besleyen bir konuma geldi 
kadın. Şimdi bu durumda düşündüğümde, neden tavır sahibi oluna-
madı demek bana anlamlı gelmiyor. Örgütsel kaos sürecinden geçiy-
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orduk, dağılmayla yüz yüze kaldık, önemli bir çözülme de yaşadık. 
Kesinlikle bunu yadsımamak gerekiyor. Yani biz eğer bir çıkış ya-
pacaksak, sorunlarımızı objektif olarak ortaya koyarak yapabiliriz. 
Yoksa kendimize, böyle çok yapay dayanaklar oluşturarak, gerçek-
liğimizi gizleyerek, çok ciddi çıkışlar yapabileceğimizi düşünmüy-
orum. Eğer biz bu noktaya gelmişsek,  KONGRA GEL sonrası 
yaşanan süreçte çok ciddi bir yaptırım gücü olunamamışsa, kay-
nağını oradan alıyor. Kaynağını iktidara dayalı duruştan, kadın 
özgürlük hareketinde yaşanan  parçalı duruştan, iktidara dayalı kadro 
şekillenmesinden ve birey olamama gerçeğinden alıyor. Bunu tespit 
etmek gerekiyor. Mesela bu süreçte, PJA akademisinde koordinas-
yondaki arkadaşlar tarafından çok ciddi bir duyarsızlık vardı. 3. me-
clis toplantısında arkadaşlar özeleştirisini verdiler bunun. O sırada 
YJA’daki arkadaşların çıkardığı bir talimat vardı. Buda toparlayıcı 
olmaktan çok, kendini içinde görememe yönüyle, -eleştirilerine bir 
bütünüyle katılmakla birlikte -  aslında biraz daha parçalanmaya 
götürecek bir yaklaşımı da ifade ediyordu. Oda mesela bizde tepkiler 
yarattı. Ben kendim o yönüyle tepki duydum. Koordinasyondaki 
arkadaşların politik dengeler yada mücadelesizlik mi diyelim, iddi-
asızlık mı diyelim, o şekilde kendini dışa vuruyor. Nihilizmin bir 
başka biçimi kadro açısından çözümleniyor, ama biraz yönetim açıs-
ından da çözümlemek gerekiyordu. Bireycilik biçiminde kendisini 
dışa vurdu. YJA’daki arkadaşların çıkardığı talimat somutunda da 
ben öyle gözlemledim. Biraz her iki güç açısından da gözlemlerim 
olduğu için,  bunları koyma gereği duydum. Bir de en fazla üzerinde 
durduğum noktalardan biri de şudur; YJA ve PJA, örgütlülüğün gel-
iştirilmesinde iki temel dayanaktır, bunun çok ciddi değerlendiril-
mesi gerekiyor. 3. meclis toplantısına giderken; mesela ilk günde 
acaba merkezi bir parçalanma önlenebilecek mi diye kaygılarım gel-
işti, çünkü öyle bir duruş vardı. Fakat Önderliğin perspektifleri yine 
birleştirici güç oldu. Ama şu andaki meclis raporuyla, ben bunun 
köklü bir sorgulanmaya dönüştürülerek, yanıtlanmadığını düşünüy-
orum. Bunun aşılmaması halinde, gelecek açısından biz tekrar yeni 
zorlanmalarla yüz yüze kalabiliriz, diye düşünüyorum. Ve yeniden 
yapılanma sürecinde eğer bu aşılamazsa, çok ciddi dağılmalarla da 
bizi karşı karşıya getirebilir. Önderlik de zaten görüşme notunda, 
“Bu ihanet şeyi, bu aşağılık erkek ihaneti sizin sırtınızdan geliştiril-
mek isteniyor” diyor. Bunu boşa çıkaracaksak eğer, mutlaka köklü 
bir sorgulamayla gerçekleşecektir. Kendim açısından, önümüzdeki 
süreçte birey olma olgusu üzerinde duracağımı belirtiyorum. 
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Geçtiğimiz kış sürecinde üzerinde en çok yoğunlaştığım noktalardan 
bir tanesi buydu. Kendi açımdan rolümü doğru oynamam, ancak bi-
rey olma olgusuyla mümkün olabilirdi. Daha ilkeli duruşla mümkün 
olabilirdi. Bunu gerçekleştiremedim, bundan sonra bunu gerçek-
leştirmeye çalışacağım. Bunu başaramadığım oranda da, yetersizlik-
lerimi teorize etmemeye çalışacağım. Çünkü bizde oda biraz gelişi-
yor. 4. konferans gerçeği biraz da odur. Liberal ve kaba redçi  yak-
laşımların beslediği sorunların, giderek kördüğüm haline getirilen 
sorunların üzerinde yürütülen politikaların, çizgi biçiminde aslında 
kendini ifade etmesiydi. Ben kendi açımdan böyle bir pratiğe gir-
memeye çalışacağımı belirtiyorum. Önümüzdeki sürece böyle yakla-
şacağımı belirtiyorum. Eğer değerlendirmelerimde subjektif yanlar 
varsa da, ben arkadaşların değerlendirmelerini dinlemeye ve tekrar 
sorgulamaya açık olduğumu da belirtmek istiyorum.  

Gülistan ark: Arkadaşlar bir çok konuda geniş değerlendirme 
yaptılar. Ben konuşmamı çok uzun tutmak istemiyorum, birkaç ba-
şlık altında değerlendirmelerimi yapmak istiyorum. Başta eğer örgüt-
sel durumumuza ilişkin maddeyi tartışıyorsak; bir kadın olarak ör-
güte karşı yaklaşımımız nedir? Örgütü nasıl ele alıyoruz? Örgüt 
bizim için ne ifade ediyor? Başta bu konuda yetmezlik görüyorum. 
Bu konuda bana göre belirsizlik var, özellikle bu süreçte, örgüte 
ilişkin düşüncelerimiz açısından muğlaklık var. İnanıyorum bu kon-
grede bu konuda bir sonuç alınacaktır. İkinci olarak, örgütleme açıs-
ından, özellikle Irak sahasını arkadaşlar sıkça gündeme koydular, 
neden bu bölümde Irak tartışılıyor? Belki arkadaşlar bunu da sora-
bilirler. Arkadaşlar kaos aralığını da koydular; Irak, özellikle Max-
mur bu kaos aralığının merkeziydi. Bütün çıkan sorunlarımız ilk bu 
alanda başladı, sonra diğer alanlara yansıdı. Çok büyük bir karmaşa, 
kaos, sadece örgütsel anlamda da yaşanmadı, bireylerde de yaşandı. 
Bundan dolayı üzerinde durulması ve değerlendirme yapılması 
gereklidir diyorum. Yine son süreçte yaşadığımız sorunlarda biri de 
örgüt yaklaşımı. Sistem açısından ciddi sorunlar yaşıyoruz. Yani na-
sıl örgütsel anlamda sorun yaşıyorsak, sistem açısından da aynı sorun 
var. Yani o sistem nasıl oturtulacak, nasıl kendini örgütleyecek? 
Gençlik hareketi, kültür-sanat gibi kurumlara yaklaşımlarımız 
nasıldır? Bu konuda çok büyük yetmezlikler var. Bu da bana göre 
başlı başına bir sistem sorunudur. Yine bizim sahamızda, arıyorduk, 
aramıyorduk bir muhatap bulamıyorduk. Yani bizim sorunlarımızın 
çözümü için kim sorumludur. Belki acayiptir, ama ne genel örgütte 
ne de PJA'da muhattap bulamıyorduk ki, işleyiş konusundaki 
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sorunları söyleyelim, örgütsel anlamda bir sonuca gidilsin. Diye-
bilirim ki, bu son süreçte en ciddi yaşadığımız sorun oydu. Belki 
yaşadığımız sorunlarım muhattabı olsaydı, bir çok şey o kadar 
büyümezdi, bir çok şeyin sonucu farklı olurdu. Yine bu konuyla  
bağlantılı genel olarak, diyebilirim ki, Irak'ta örgüt adına bir şey 
kalmadı. Belki bu ağır bir gerçek, ama bizim için böyle olmuştu. Ar-
tık örgüt nedir, ne yapıyor belli değildi. Eğer birinin vicdanı varsa, el 
atıp bir şeyler yapıyorsa, yapıyordu; eğer istemiyorsa da, canının 
istediği işi yapar. Bunun için diyorum ki, yaşadığımız en büyük 
sorun örgütün olmayışıydı. Bir örgütümüz yoktu ki, onun çevresinde 
toplanalım. Bu konuda da kuşkusuz hem halkta hem de diğer kurum-
larımızda PJA’dan bir beklentimiz, farklı umudumuz vardı. Bu alan-
daki sorumluluklar yerine getirilmedi, sorumlular tarafından bir boş-
luk yaratıldı. Yine arkadaşlar ütopya’dan, hayallerimizden bahset-
tiler. Bu süreçte en çok üzerinde oynanan, hayallerimiz ve bağlılık-
larımız oldu. Bizi en çok ayakta tutanda bunlardı. En fazla üzerinde 
oynanan, dağıtılan, düşürülen bunlar oldu. Bir çoğumuz şimdi ne 
istiyor? Gelecekte ne yapacak ya da amacı nedir? Bu konularda ciddi 
netsizlikler yaşadı bütün kadrolarımız. Bizi ayakta tutan en büyük 
dayanaklarımız bunlardı; örgütümüze el uzatmak isteyenlerin ise, ilk 
yöneldiği şey hayallerimiz ve bağlılıklarımız oldu. Yine Maxmur’da 
bir çok arkadaşımız ruhi, psikolojik anlamda bir çok şey yaşadılar, 
depresyon, delilik vb. İnsan örnekler verse, dehşet olarak değerlendi-
rebilir. Arkadaşlarımızın içinde bulunduğu durum Maxmur’da 
dehşettir. Bazı arkadaşlarımız Maxmur sokaklarında depresyonda, 
bazıları çok farklı hallerde. Kuşkusuz bizim halimizi dile getirmek 
için bunlar yeterlidir. Genel örgüt anlamında bu konuda bir 
ilgilenme, sahiplenme de olmadı. Maxmur’da kalan arkadaşlar neler 
yaşandığını biliyorlar. PJA örgütümüz açısından bir konuya daha 
değinmek istiyorum; kültür sanata yaklaşım konusunda, net olmayan 
bir yaklaşım söz konusu, ki insanın alıp değerlendireceği, eleştire-
ceği bir yaklaşım yok ortada. Şu ana kadar kadın gücü olarak kültür 
sanat çalışmalarında net bir yaklaşım sergilemedik. Bu alanda inanı-
yorum ki net bir yaklaşımımız olsaydı, bir çok konuda az da olsa, 
daha farklı, daha ince çözümler ortaya çıkarabilirdik. Her yerde 
böyle olduğunu biliyoruz. Mesela eğer siz bir sorunu ele alıp değ-
iştirmek istiyorsanız, çözün kültür yoluyla. Kültür öyle bir alan ki 
göze, kulağa hitap ediyorsun ve bizde de zaten görme, duyma, his-
setme konusunda ciddi sorunlar var. Önderliğin son savunmalarında 
da var. Yeniden yapılanmada, sorunların ele alınmasında kültür, esas 
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ayaklardan biri olarak ele alınmalıdır. Net bir yaklaşım olmadığı için 
insan nasıl eleştirsin, nasıl ele alsın, o da net değil. Bundan sonra 
genel olarak yürüttüğümüz kültür sanat çalışmaları PJA’nın çalışma-
ları olsun. Yani  PJA’ya bağlı kültür sanat çalışmaları olursa, bence 
farklı boyutlarda çözüm bulacaktır. Diyoruz ya, PJA fazla ideolojik 
kalıyor, pratik olamıyor; inanıyorum, böyle bir gelişme olursa kadın 
hareketimize karşı farklı bir bakış açısı da gelişir. Yine Önderliğe 
karşı yaklaşımlarımıza ilişkin bir örnek vermek istiyorum; bir adam, 
iki alan arasında bir elçidir, boynuna kuran asarak kralın yanına 
gider, kral onu affetsin, suçunu görmesin, çok suçlayarak üzerine 
gelmesin diye. Padişaha yanında getirdiği Kuran'ın üzerine elini 
basarak der ki, “Ona havale ediyorum”. Padişah da der ki, “Sana 
ceza vermemizi emreden ya da hesap vereceğin şey, boynunda 
olandır”. Sanırım anlaşıldı. Yani Önderliğe yaklaşımımızı daha farklı 
bir şekilde açıklamak istemedim. Önderliğin düşüncelerini pratik-
leştirmede aynı bu durumdayız. Hem ona kendimizi dayandırırız 
hem onun üzerinden yürürüz hem de en fazla onun üzerinde oynarız. 
Diğer taraftan farklı yaklaşır, gereklerini yerine getirmeyiz, bunları 
belirtiyorum.  
Şekifa ark: İlk başta Önderliği ve Kongre üyelerini selamlıyorum. 

Irak alanı, özellikle Kerkük için bazı görüşlerim var. Yaşadığımız 
eksiklikler derindir. Çalışmalarımızda ciddi engeller var. Halk içine 
girdiğimizde halkı örgütleyemiyoruz, sorunlarımız çıkıyor. Her ne 
kadar uğraşıyorsak da, ev kadınlarını örgütleyemiyoruz. Diğer bir 
sorun da, yapı ve yönetim arasında yaşanan sorunlardır. Yönetim 
çalışmak isteyen insanların önünde engeldir. Kadronun yürütmek 
istediği çalışmalara izin verilmiyor, istemediği çalışmaları ise yöne-
tim zorla dayatıyor. Kısaca karekterine ve yeteneğine göre kadro 
değerlendirilmiyor. Bu sorunların üzerine kongrede durulmasını isti-
yorum. Genel anlamda da Irak'ta çalışmalarda dağınıklık var. Onun 
için örgütleme çalışmalarımızda sonuç alamıyoruz.  

Dirok ark: Dünden beri arkadaşlar örgütsel duruma ilişkin değer-
lendiriyorlar. PJA'nın ilk çalışmalarına baktığımızda; farklı bir heye-
can vardı. Fakat şimdi, o heyecan azalmıştır. Bunun nedenleri neler-
dir? Eskiden öyle bir mekanizma vardı ki, herkes kendisini ifade 
edebiliyordu. Ama bu son yıllarda genel harekette bir mekanizma 
yok ki, kadın genel çalışmalarını orada ifade etsin. Örgütsel 
sorunlarda temel nokta budur. Bu platformda bu noktayı çok ciddi 
ele almalıyız. Biz de gençlik hareketi olarak kuruluşundan bu güne 
kadar büyük bir tecrübesizlik yaşıyoruz. Destek alacağımız, kendi-
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mizi örgütleyeceğimiz zemin var mıdır diye düşünüyorduk, ama 
görülüyor ki pratikleşme konusunda ciddi yetersizlikler yaşıyoruz. 
Önderlik savunmalarında belirttiği gibi, bu hareketi ayakları üzerinde 
tutacak ve demokratik temeller üzerinden ilerletecek olarak kadın ve 
gençlik hareketidir. Ama görüyoruz ki, genelde çıkan eksiklikler her 
iki harekette de ciddidir. Bunun eleştirisi ve özeleştirisi verilmeli. 
PJA'nın son toplantısında bir çok arkadaş özeleştirisini verdi, ama 
bana göre özeleştiri yetmiyor, değişim modellerini geliştirmek gere-
kiyor. Her değişim sürecinde aynı şahsiyetler ortaya çıkıyor. Ben 
buna katılmıyorum. Her dönemin değişimiyle beraber, yeni bir 
zihniyetin olması gerekiyor, ki tıkanma yaşanmasın. PJA'da son or-
taya çıkan iktidar savaşları, siyasetin içine girme ama kirli bir siyaset 
yürütme kadın özüne göre değil. Bu, kendisini düşünen ve halkı unu-
tan bir yaklaşımı getirdi. Hepimiz  Önderliğin görüşlerini dile getiri-
yoruz. Önderlik, görüşme notlarında örgütlenme tarzına ilişkin bazı 
görüşler, projeler belirtiyor. Fakat o projeleri PJA olarak ne kadar 
gündemleştirdik, tartıştık; bu ciddi bir eksikliktir. Genel bir eksiklik 
olarak eleştirmek gerekir. Sadece yönetimi eleştirmek doğru olmaz. 
Önderlik görüşme notlarında da söylüyor, yapı her şeyini yönetime 
bırakmamalı, halk da öyle. Ama bizim eksikliğimiz nedir? Yönetim 
yapamadı diye yapı kendisi açısından bunu meşrulaştırdı. Bu arada 
Önderlik projesi kayboluyor tabii. Bir çağrı yapmak lazım. Önderlik, 
"Hiç kimse ben ve halk arasına giremez" diyor. Onun için, bu çalış-
maları artık halka devretmek gerekiyor. Halka devretmezsek, her 
zaman tıkanır, çalışmalarımızı ilerletemeyiz. Sonradan özeleştiri ver-
iriz, ama hiç bir faydası yok. Bu tarzı aşmalıyız. Halk da kadroya 
bırakmamalı, kendisi harekete geçmeli. Yine PJA üstte kalmamalı, 
hatta alanlara, derneklere gidebilir. Koordinasyon talimatvari ol-
mamalı, ama çalışmayı doğru denetlemeli. Mesela Özgür Kadın 
Akademisi var üç dört yerde, fakat o akademiler sadece kadrolar için 
çalıştırılıyor. Kongra Gel diyoruz; bunu pratikleştirmek için halkı 
akademilere alıp eğitimlerden başlayabiliriz. Maxmur'da var, burada 
var. Halk kendisini buralarda ifade edebilir. Manevi ve ideolojik bir 
değerdir, fakat kendimiz için kullanıyoruz. Halka da bu eğitimleri 
mal etmek gerekiyor. Bundan sonra bu platformda somut bazı karar-
lara varmak gerekiyor. PJA olarak çalışmalarımızı demokrasiye do-
ğru akıtmamız lazım. Esas noktalar bunlardır. Son süreçte bayan 
arkadaşlar trajik bir durumdalar. Neden? Çünkü yukarıdan bu durum 
yaşandı, yapı da bunu kendisi için normal gördü. Genel hareketin 
yönetimi kendisini koordinasyon biçiminde örgütlemeli. Genel çal-
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ışmalarda kadın koordinasyonları olmalıdır. Çalışmalar PJA dene-
timinde olmalı ve genel hareket ifadesini o mekanizmada bulmalı. 
Kısaca bunları belirteceğim.  

Cahide ark: Arkadaşlar dünden beri değerlendiriyorlar, uzatmak 
istemiyorum. İki, üç nokta söylemek istiyorum. Hepimiz Önderliğin 
savunmalarından sonra söz verdiğimizde yeni bir kişilikle, yeni bir 
iradeyle çalışma, kadın partisi olarak özgürlük için mücadele etme 
iddiasıyla çalışmalara girdik. Kongre düzeyi açısından insan ayrıntı-
lara girmek istemiyor. Bir kaç ay çalışıyoruz, ondan sonra gene öze-
leştiri veriyoruz. PJA yönetiminin yapmadığı bir şey kalmadı. Irak'ta 
bir çok şeyi gözlerimizle gördük; bayan arkadaşların üzerinde pazar-
lama yapılıyordu. Birey olarak ne bir özeleştiriyle ne bir platformla 
bunları kabul edebilirim. Oradaki yapı yıllardır hizmet etti o insanlar 
için. En çok özgürlük diyen insanlar, köleliğe de çağrı yapanlardı. 
Sadece Ferhat, Botan değildi. Sadece anaların yüreği yanmadı, bütün 
kadroların yüreği yandı. Zaten Önderlik adlandırıyor; "Beni iki 
parçaya böldünüz" diyor. Gerçeklere karşı tahammül gücümüz ol-
malı. Bazı gerçeklerimiz var, çok trajiktir. Ajansımız vardı, basın-
yayın yerimiz vardı; sevişme yerleri yaptılar. Mahmude Reş çok 
iğrenç bir kişilikti, ama ona kadın sattılar. Bunu unutmayalım. İki 
genç kız sattılar. Sadece bu değil tabii. Önderlik en büyük umudu 
kadın hareketi için besliyor. Beni anlayan sizlersiniz diyor, ama 
Önderliği inciten de bizleriz. Bunu unutmayalım. Bu sorunlar Irak'ta 
yaşandığında ve karşı koyduğumuzda, bize gerisiniz, klasiksizin diy-
orlardı. Zaten 89'lular klasiktir. Ben yine söylüyorum; klasikliği ka-
bul ediyorum, ama o kara maskeyi kabul etmiyorum.  Bir çok şey 
için savaştık, acı çektik, yaşamı öğrendik. Ama tekrar kara bir 
maskeye dönmek için değil. Yine köle bir evlilik tercihini kabul et-
miyoruz. Birey olarak sosyal yaşamı bu biçimde kabul etmiyorum. 
Halkı da incittik, arkadaşlarımızı da, Önderliğimizi de. Onun için 
kongre büyüklüğünü, alacağımız kararlarla yapacak. insan oraya ge-
lince yapayım mı, yapmayayım mı? Şunu unutmayalım ki, bu kadın 
hareketini acılarla yarattık. Amansız bir mücadele ve savaşla yarat-
tık. Yılların acısıyla kurduk. Herkes bu partinin sahibi olmalı, sahip 
çıkmalı. Önderliği sahiplenmeliyiz. Önderliğe bağlıyız diyorlardı. 
Acaba bize karşı yıllardır savaşan bir çete, nasıl olur da Önderliğe 
bağlı olur? Önderliğe dört duvar arasında her düzeyde saldırılar var; 
peki biz Önderliğe nasıl bağlıyız? Beritan, Zilan çizgisini nasıl 
yaşamsallaştırabiliriz? Hepimiz söz verdik. Herkes "Beritan çizgis-
inde özgürlük, Zilan çizgisinde ısrar" dedi, ama sonra gittik ne yap-
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tık? Bir çok nokta var, ayrıntıya girmek istemiyorum. Ferhat'ı ve 
Botan'ı da tasfiye çizgisine çekenler bazı kişilerdi, kadın yönetimi-
ydi. Tabii herkesi suçlayamayız, ama bir çok insan acı çekti. Birçok 
kadro yıprandı. Teori dilimiz çok güçlü olmuş, yaşamı politize etme 
çok gelişmiş, ama yaşam pratiğimiz yaratıcı değil, tüketicidir. Birçok 
yerde kadro kaybedildi, bunu unutmayalım. PJA, kendine yakın 
olanları görüyordu, ama kendisine uzak olanları göremiyordu. Eğer 
iddiamız varsa, kongrede büyük kararlar alırsak, temiz bir yönetim 
seçelim. Yapıda herkes tepkili, herkes acı çekti. En büyük umudu-
muz özgürlüğümüze, Önderliğimize dört elle sarılmalıyız. Eğer 
özgürlüğümüz üzerine saldırı olursa, bu dağlarda silahlı dolaşmanın 
hiçbir anlamı yok o zaman. Onun için, Önderliğe bağlılığımız, O'nun 
çizgisine sahip çıkma en güçlü kararlarla sürece öncülük etmekle 
olur. Merkez raporunda da açığa çıkıyor; hasta arkadaşların, sorunlu 
arkadaşların, yapamayan arkadaşların hepsini oraya gönderdiler. 
Madem ki bunu tahlil edebiliyorsun, o zaman o insana da yardımcı 
olabilirsin. Bu yapılmadı. En çok acı çekenler de gazi arkadaşlardı. 
Maxmur halkımız da çok acı çekti. Hepimizin aileleri orada yaşıyor. 
Her şeyden kadroyu suçlamamak gerekir. Birçok noktada hem 
kadroyla hem halkla bazı insanlar oynadı. Bazı noktalarda halkın 
suçu yok, ama o halk da 11 yıldır eğitimlerimizi görüyorlar. Her iki 
tarafın da eksiklikleri vardı; halkın da kadronun da. Söylemek iste-
diğim çok şey var, ama kongrenin düzeyini o düzeyde görmediğim 
için söylemiyorum.  

Dr. Jiyan ark: Dünden beri bu gündemimizi tartışıyoruz. Başta 
anaların verdiği bütün mesajlar bizim için, ilerisi için önemli mesa-
jlardı. Hem düzeltmemiz gereken noktalar konusunda hem nasıl 
yürüyeceğimiz noktasında önemli mesajlardı. Örgütün içinden 
geçtiği durumu, yaşanan yanlışlıkları kökten tahlil etmezsek gerçek-
ten yeniden yapılanmada da gene yanlışlıklar içine gireriz. Yine bu 
sorunları tartışırız. Nasıl ki sen bir hastalığı kökten teşhis edemezsen, 
tedavi etsen bile hastalık daha ağır karşına çıkarsa, toplumsal 
sorunlar için de, örgüt sorunları için de böyledir. Onun için, 
sorunlarımızın temeli nedir, sistemden kaynaklanan boyutları neler-
dir; bunları teşhis etmeliyiz. Mesela biz ilk gündemde siyasi durumu 
tartıştık, tahlil ettik. Dünyanın içinden geçtiği durum, yaşanan 
sorunlar, bölgeye yansımalar ve özellikle Ortadoğu'da örgütün 
yaşadığı sorunlar vb... Şimdi dünyanın kaos aralığını yaşadığını 
söylüyoruz. Arkadaşlar da belirtti; kaos, eski yasa ve kanunların 
geçerliliğini aşan ve yenisinin daha tam adlanamadığı bir süreçtir. 
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Sistem ideolojik olarak ciddi bir tıkanıklığı yaşıyor. İdeolojik tı-
kanıklıkların yaşandığı yerde siyaset anti-demokratik oluyor, politika 
şiddet eğilimli oluyor. Toplumsal olarak da kaos sürecini beraberinde 
getiriyor. Şimdi yürütülen savaşlar da paylaşım savaşlarıdır. Kim ne 
kadar yer ve hakimiyet kazanacak savaşıdır. Biz de hareket olarak 
böyle bir süreçten geçiyoruz. Belki biz programda ve tüzükte, 
konuşmada alternatiftik, kaostan çıkış çizgisiydik. Genel hareket 
olarak 6 yıldır bizim içimizde de bunun mücadelesi verildi. Çünkü 
bizde de ciddi bir tıkanıklık var; ideolojik olarak, stratejik olarak 
büyük bir darbe yedik. Varolan mirası kim ne kadar yerse yaklaşımı 
ortaya çıktı. Bunları açmak istiyorum. Emek arkadaş bir noktayı be-
lirtti; komplo ve Önderliğin esareti önemli bir noktadır. Komplonun 
iç ayağı aslında çok objektif, bilimsel değerlendirilmedi. 
Yaşadığımız sorunların temel kaynağı da budur. Genel hareket 
olarak sorunlarımızı tahlil ettiğimizde, sistemimizi düşündüğümüzde, 
toplumsal geriliklerimizle bağlantılı olarak daha büyük canavarlar, 
dinazorlar ortaya çıkmamışsa, Önderliğin mücadelesi ile bağlantılıdır 
bu. Önderlik, doğu ve batı sentezi diyor. Doğu tarafımız Marksist, 
Leninist çizgi, onun örgüt modeli; batı tarafı ise hümanist. Önderlik, 
sürekli Kemal Pir ve diğer eski arkadaşlardan bahsediyor. O, ikisinin 
senteziydi. Bizim marksist-leninist çizgimiz, onun örgüt modeli ve 
Önderliğin de tahlil ettiği gibi Sümer rahip devletinden daha katı, 
daha tehlikeli olan biçimi özgür insan ve toplumu açığa çıkarmaz. Bu 
çizgiyi düşündüğümde; eğer bugün yüz Stalin ortaya çıkarmamışsa, 
Önderliğin mücadelesi ve doğu tarafımız sayesindedir. Bu noktada 
Önderlik '90'lı yıllardan beri çelişkilerini değerlendiriyor. Önderliğin 
esaretinden sonra, bütün örgütün kadroları nereye kadar örgüt, ner-
eye kadar birey çelişkisini yaşadılar. Bazen bireyi eleştiriyorsun ör-
güt çıkıyor karşına. Lastik gibi nereye çekersen oraya gider. Bu 
bizim içimizde ciddi çelişkiler ortaya çıkardı. Diğer bir nokta, müthiş 
bir dağınıklık. Reel sosyalizm dünyanın yarısının sahibiydi. O kadar 
görkemli bir devletti, ama çöktü ve hala da enkazın altındadır. Biz 
böyle bir çöküş yaşamamışsak, bu doğu tarafımızdan ve Önderlik 
sayesindedir. PKK'yi PKK yapan budur. Bir PKK'li ne konuştuğun-
dan ziyade ne yaptığıyla bilinir...  

Marksist-Leninist zihniyet aşırı devletçilik, merkeziyetçiliktir. 
Önderlik savunmalarıyla değişim yapmamız gerekirken, aslında bu 
noktada daha da derinleştik genel hareket olarak. 6. Kongre bu açı-
dan bir milattır. Çünkü bu mücadele 6. Kongre'de başladı. İdeoloji 
siyaseti yaratır, politikada zenginlik, ekonomide yaratıcılıktır. Önder-
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lik günlük olarak binlerce defa kendini yenilediğini söylüyor. Günde 
binlerce kez kendini yenilemek, günde binlerce insan yaratmaktır; ki 
herkes insan yaratamaz. Önderlik esaretinden sonra varolan şeyi 
tüketmeye başladık, biz insan yaratmadık. Bunun krizi yaşanıyor. 
Bugün yaşanan tıkanıklık erkek zihniyetidir, onun krizidir. Çünkü 6. 
Kongre'den sonra aslında genel hareket yavaş yavaş, adım adım 
Önderlik çizgisinden uzaklaştı. Daha çok sağ eğilim düzen sistemine 
yaklaşmaya başladı. KONGRA GEL'de patlak veren bir sonuçtu. 
Siyasi olarak, PKK denetime girmişti. Kongreden önce Önderlik, 
"PKK'yi ABD denetiminden çıkarırsak saldırı olur" diyordu. Gerçek-
ten siyasal olarak denetime girmişti. Sağ çizgiyi temsil eden kesim, 
İran hareketini örgütledi. Irak'ı onlar örgütledi, Avrupa'yı 
yönlendirdiler, yine Türkiye'nin, Suriye'nin bir bütününü denetimler-
ine almışlardı. 6 Kongre'den sonra, Önderlik komplosundan sonra 
esas komplo sistemli olarak Kadın Hareketi'nin üzerinde yürütüldü. 
KONGRA GEL'den sonra Kadın Hareketi'ni bütünen olmasa da 
adım adım denetimlerine almışlardı. Kongre arifesinde bazı konuş-
malarla, töhmet yaklaşımlarıyla tamamıyla susturdular, iradesini et-
kisizleştirdiler. Kadın Hareketi'ni de halletmişlerdi. Tek bir şey 
kalmıştı; onu da denetimlerine almış olsaydılar, hareket bir bütünen 
denetime gitmiş olurdu. Tek kontrole alınmayan HPG'ydi. O da 
denetime girseydi, hareket olarak bir bütünen gidecektik. Ameri-
ka'yla ilişkiye giren çizgi Önderliğin 20 yılda tırnakla, dişle yarattığı 
mevzileri kaybetmemize neden oldu. Suriye'den gelen arkadaşlar 
bazı şeyler belirttiler; insan vicdanı kaldıramıyor. Stratejik mevziler 
kaybettik. İran sahasında dostani mevzilerimiz zayıf da olsa vardı; 
neredeyse kaybedecektik. Yaşanan tahribatlar, yaşanan katliamlar 
basit değil. Özellikle Kadın Hareketi'ne yapılan, PKK hareketinin 
beyin gücünü vurmadır. Önderlik, sorunları değerlendirirken tarihten 
ve temelden tahlil ediyor ve güncel aciliyetten çözümü ortaya koyup 
çözüyor. Niye Kadın Hareketi bu noktada önemlidir? Örneğin Kürt 
sorununun çözümünde de tarihten başlayıp tahlil ediyor, güncel 
çözüm buluyor. Tarihsel olarak çözümlerken Önderlik, ilk sorunun 
Kürtler ile Farslar arasında başladığını belirtiyor. Hatta akrabalık 
bağlarını kuruyor. Bin yıllardır Arap ve Kürt, Türk ve Kürt çelişkil-
eri var. Güncel çözüm ararsan, acil olarak Türkiye sorunu karşına 
çıkıyor. Bu noktada bile bilimsel, diyalektik olarak olaylara bakma 
ve ona göre yaklaşma bizde zayıftır. Kadın sorununda da böyledir. 
Toplumda da böyledir, bir hastalıkta da böyledir. Önderlik en eski 
sınıf, ilk ezilmiş halk kadındır diyor. Evrensel bir kanun olarak de-
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ğerlendirdiğinde, ilk ilişki kadın ve erkek arasında başlıyor. Ondan 
sonra sınıftır, toplumdur, devlettir. Sistemin kendisini yarattığı ilk 
çelişki, bugün çözümün temel halkasıdır. Yapacağımız değişim de 
bu noktadadır. PKK üç stratejik ayak üzerinden gelişiyor; birincisi, 
ulusal sorun; ikincisi, sınıf; üçüncüsü ise kadındır. Yaşadığımız 
yüzyılda ulus sorununu, pozitif hukuku bile devreye soksan hallede-
bilirsin. Egemen sınıf anlayışı da değişmiş. En son çelişki nedir; 
kadın çelişkisidir. Bugün KONGRA GEL önemli değişimlerini 
Kadın Kurtuluş İdeolojisi ekseninde ve demokratik ekolojik toplum 
üzerinden gerçekleştiriyor. Sosyal reformun da temellerini ortaya 
koyacağım. Bunlar en büyük darbeyi örgüte bu yolla vurdular. 6. 
Kongre'den bu yana temelleri hazırlanıyordu. Kadın acaba bunun 
bilincinde değil miydi, kadın hareketi bunları görmüyor muydu? O 
kadar görüşme notu ve savunma o eksende geliştirilmiş, ama bugün 
niye böyle bir noktaya geldik? Sistem olarak değerlendiriyorum. 
Önderlik, görüşme notlarında kadın, iktidar ve parayı inceleyin diy-
ordu. Bu noktalar çok önemlidir. İnanna romanını yazın diyordu. 
Niye Önderlik ısrarla araştırmamızı istiyor. Aslında o dönemle, 
yaşadığımız dönem birbirine çok benziyor. İnanna'yı veya İştar'ı 
tahlil ettiğinde; bunlar ara süreçleri temsil ediyorlar. Anaerkil ile ba-
baerkil sürecin aşamasını ifade ediyorlar. Önderlik, İştar için bir 
yüzü beyaz, bir yüzü karadır şeklinde belirtiyor. Beyaz yüzü kadın 
özünden tam kopmamış, kara yüzü ise erkek zihniyetiyle iktidara 
katılmasından geliyor. Arkadaşlar Gılgameş romanını okumuşlardır; 
orada erkek zihniyetiyle iktidara katılmada komplo var, birbirini 
vurma, kadın cinselliğini kullanma var. Kadın Hareketi olarak 
yaşadığımız dönemi değerlendiriyorum; çok benzerlikler var. Bu 
harekete gelirken sistem zihniyetiyle geldik, kendimizi tanıyarak 
değil. Önderlik kadın nedir, nasıl kendisine ait olabilir, güzellik, 
sevgi, aidiyet nedir bize yaşattı. Kadın Hareketi'nin bir yüzü 
beyazlamıştı, ama bir yüzü de vardı ki karaydı. Tümden özgürleş-
memiştik. Yarım kalan projeyi ben böyle anlıyorum. Önderliğe 
yönelik komployla birlikte, 6. Kongre'yle birlikte kara yüzümüz 
yavaş yavaş mücadeleye, Önderliğin özgürlük mücadelesine karşı 
kullanıldı. Aslında 6. Kongre'de yaşanan sorunlar, çelişkiler ciddi bir 
iktidar savaşıydı. Bu, genelde böyleydi, kadında da eğilim düzeyinde 
ya da bir kaç kişi şahsında bu mantık vardı. Orada geliştirilen tavrın, 
birliğin doğru yanları da vardı. Dedim ya; kara ve beyaz yüz. Ondan 
sonra, erkek tarafından adım adım erkek zihniyetimiz, kara yüzümüz 
daha da geliştirildi ve zirveye ulaştırıldı. 6. Kongre'de Peyman arka-
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daş konsey için seçilmişti, Jiyan olmalı diyorlardı. Bunun için çalı-
şanlar vardı. Sakine Batman bu çalışanlardan biriydi, çağrı da yapıy-
ordu. Ferhat bu yönü çok iyi tahlil etti. 7. Kongre'de de büyük bir 
darbe vuruldu. Erkek zihniyeti egemen oldu. PKK PJA merkezinde 
yer alanlar esas yürütücü güç oldu. Erkek siyaseti direkt o yolla da 
Kadın Hareketi üzerinde hakim oldu. Sağ ve sol eğilimi besleyen 
kadın iktidarıydı. KONGRA GEL'de bunlar ayrıştığında kadın berta-
raf oldu. Kadın, çizgi olarak Önderlik çizgisinden uzaklaşmış. Kadın 
Hareketi nasıl tekrar kendi çizgisine girebilir, doğrultu kazanabilir, 
esas bu zihniyet tartışılmalı. Pratik olarak arkadaşlar her alanı tartışı-
yorlar ve raporda da var. Özellikle Maxmur alanını değerlendirmek 
istiyorum. Uzun bir zamandır göçebelik süreci yaşanıyor; 11-12 
yıldır. Göçebeliğin kendisiyle getirdiği sosyal, psikolojik, ekonomik 
sorunlar var. Hareket bunları tahlil etmeden ve bu esas üzerinden 
proje, plan geliştirmeden çok uzaktı. geçiştirmeci ve idareci bir 
zihniyetle yaklaşılıyor. Onun için gittikçe sorunlar derinleşiyor. 
Oraya gönderilen kadroları arkadaşlar değerlendirdi. Bir çözüm bu-
lunsa iyidir, ama gönderip boşlukta bırakıyor. En büyük kriz Max-
mur'da yaşanıyor. Bunun için bir, iki kişiyle halledilecek sorunlar 
değil. Sistem olarak ele almak lazım. Bu tasfiyeciler en çok Maxmur 
Kampı üzerinde oynadılar. Örgüt modelini geliştirmesek sorun daha 
da derinleşir. Öyle bir düzeye gelmişiz ki, aşmazsak varolanı da bo-
ğarız. Çözüm noktası doğrultuya girmedir ve devrimde karar kıl-
madır. Çok geniştir, ilerde zaman olursa tekrar söz hakkı alırım.  

Yekbun ark:...Bu kongrede bazı çözümleri koymamız gerekiyor. 
Kadın olarak şu gerçekliği görmemiz gerekiyor; çok ciddi kay-
ıplarımız olmuş, belki çok değerli kazanımlarımız var, güçlü manevi 
değerlerimiz de olabilir. Fakat bugün bunlar ayak altında gidiyor. 
Hiç kimse buna karşı çıkıp o manevi değerleri yükseltemiyor. Bugün 
sorunları dinliyoruz, halkın sorunlarını dinliyoruz, kadının yaşadığı 
sorunları, toplumda yaşanan intiharları değerlendiriyoruz. Çok fazla 
uzağa gitmeyelim bence, bizim içimizde de intihar var, bizim 
içimizde de bunalım var, düşünsel anlamda daralmalar var. Bundan 
bir süre önce yaşanan sorunları da gördük. Kendimizi bir özgürlük 
hareketi olarak adlandırıyoruz, fakat içimizde neden intihar olgusu 
gelişiyor, neden insanlar buna yöneliyor? Bunların çok iyi değer-
lendirilmesi gerekiyor. Bu kongrede güçlü değerlendirmeler ya-
pamazsak, güçlü sonuçlara da ulaşamayız. Somut belirtmek istiy-
orum, Jiyan arkadaşın değerlendirmelerini çok samimi bulmuyorum. 
Arkadaş öyle bir değerlendirme yaptı ki, sanki çalışmalar içerisinde 
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hiç yer almamış. Böylesi yaklaşımlar kabul edilemez. Benim birey 
olarak arkadaştan beklentilerim vardı, en azından derin bir değer-
lendirme yapar diye düşünüyordum. Çünkü somut pratik sahadan 
geliyor arkadaş. Eskiden yaptığımız gibi bugün de yine bazı pratik-
lerden, sadece bazılarını sorumlu görüp, onları değerlendirip 
eleştirirken, bazıları da tereyağından kıl çeker gibi kendilerini aradan 
çıkarırlarsa, bu çok doğru bir yaklaşım olmaz ve samimi olmaz. Bu 
noktada özlü ve sorgulayıcı bir yaklaşımın olması gerekiyor. Bir-
birimize ajitasyon ve propaganda  yapmaya gerek yok, bizim bunlara 
ihtiyacımız da yok. Arkadaşın önümüzdeki gündemlerde kalkıp kap-
samlı bir özeleştiri vereceğine olan inancımı da koruyorum. Bu 
yönlü yaklaşımlar olursa, savunmaların ağırlığını ve derinliğini hiss-
ederiz. Çünkü hala savunmaların eksenine girmemişiz. Bu yönlü 
yaklaşırsak, bazı sorunlara çözüm getirebiliriz.  

Dr. Jiyan ark: 6. Kongre’den bu yana böylesi platformlardan uzak 
kaldım, divan tarafından da müdahale edildi. Bu hareket içerisinde 
ben kimdim, neresinde yer alıyordum, hangi politikalar ve siyasetler 
yürütüldü, nasıl parçalandık, bunları dile getirmeyi düşünüyordum. 
Zaten değerlendirmemde de bunlara ilişkin görüş belirteceğimi de 
söylemiştim, arkadaşlar müdahale ettikleri için yoğunlaşmalarımız 
da dağıldı. Kadın olarak biz bunun neresinde yer alıyoruz, benim 
denge yaratacak bir durumum da yok, bu yönlü değerlendirmeler 
olursa zorlanırım. Fakat elimden geldiğince katılmaya da çalışa-
cağım. Ben bu hareketin neresinde yer aldım, ne yaptım, rolüm neydi 
ve önümüzdeki süreçte ne yapmak istediğimi önümüzdeki tartışma 
gündemlerinde açmaya çalışacağım.  

Zelal ark: Örgütsel olarak yaşadığımız sorunlar, yine değişim 
dönüşüm sürecinde Önderlik savunmalarla birlikte çok geniş bir per-
spektif sunmasına rağmen niye böyle bir parçalanma, niye böyle bir 
savrulmanın geliştiğinin, bugün bu platformda her yönüyle çözüm-
lenmesi gerekiyor. Hem merkez açısından, öncü merkez açısından, 
yine kadro açısından da bir özeleştirinin verilmesi gerekiyor. Herkes 
kendi boyutunda, yaşadığı sapmalar boyutunda, yine içine girdiği 
Önderlik ideolojisinden uzaklaşma boyutunda bazı açıklamalarda 
bulunmalı. Aslında durumumuzu şu anda tahlil edebilme zemini her 
yönüyle vardır. Özellikle AİHM savunmaları, yine Önderliğin en son 
savunması olan 'Bir Halkı Savunmak', bunun öngörüsünü, bunun 
kavrama düzeyini bize sunmaktadır. Bu açıdan da, sadece bugün 
içerisinde bulunduğumuz durum, son bir yılda, son süreçlerde gel-
işen şeyler birden bire oluşan olaylar değil. Hiç şüphesiz ki, bunun 
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tarihsel, toplumsal, yine hareket olarak içerisinde bulunduğumuz 
çağın özellikleri açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Özellikle de 
uluslararası komplodan bu yana, bu süreç nasıl geliştirilmek istendi, 
biz nasıl bu oyuna geldik; bence bunun da konulması gerekiyor. 
Aslında hepimiz biliyoruz, uluslararası komplo Önderliğe karşı gel-
iştirildi. Çünkü Önderliğin felsefesi, yaratmak istediği sistem, bugün 
Amerika’nın Ortadoğu’da geliştirmek istediği sisteme karşı alternatif 
bir durumdadır. Biz hareket olarak, hem genel örgüt hem PJA olarak 
komployu birçok yönüyle değerlendirmeye çalıştık. Ama bence , biz 
komployu tüm yönleriyle anlayamadık, bu anlaşılamadı. Önderliğin 
her seferinde de komplo devam ediyor demesine rağmen, bir türlü bu 
doğrultuya girme durumumuz olmadı. Komployu  Amerika’nın veya 
egemen sistemin askeri bir yönelimi tarzında algıladık. Aslında onun 
ideolojimize yönelik hem içimizde hem dışımızdaki saldırıları fazla 
göz önüne getirilmedi. Biz bunu unuttuk. Diğer yönüyle, Önderlikten 
niye bu kadar uzaklaştık? Şu anda örgüt olarak, hatta birçok kadro 
olarak da,- belki arkadaşlar belirttiler, bağlı olanlar, direnenler, sahip 
çıkmaya çalışanlar tarzında değerlendirdiler-, ama kadro olarak da şu 
anda Önderlik felsefesine karşıt bir durumumuz söz konusudur. Niye 
böyle oldu? Değişim gerekliydi, değişmeseydik de aşılırdık veyahut 
da bitme durumuna gelirdik, ama biz değişimin mantığını anlaya-
madık. Özellikle bu değişim sürecinde Önderlik, PJA’ya rol biçti, 
kadına rol biçti, bu sisteme karşı savaşırken, “Bana bağlı olacak olan, 
mücadeleyi yürütecek olan kadındır” dedi. Sürekli bu yönlü, bizi 
güçlendirmek için, görüşme notlarında perspektifleri söz konusuydu. 
Ama şu an ortaya çıkan tablo; sistemi değiştirelim derken, aslında 
biraz onun etkisine girme, o sisteme benzeşme durumudur. Aslında 
roller değişti, erkek egemenlikli sistemi değiştirmemiz gerekirken, 
onların kadını biraz kendi etkisine alma, parçalama ve bunu bütün 
mücadele boyunca da yapma durumu söz konusuydu. Sadece 
Amerika değil, içimizdekiler tarafından da -genel örgüt açısından 
konuldu belirtme gereği duymuyorum- kadına yönelik aslında bir 
komplo geliştirildi. Bizim biraz da oyuna gelme durumumuz oldu. 
Subjektif tarzda, bilinçli tarzda yapıldı tarzında belirtmiyorum. Ama 
o konuma geldik. Pratik olarak Önderlik ideolojisinden uzaklaşma, 
sürece cevap vermeme, kadının gereken duruşu sağlamaması bizi o 
konuma getirdi. Yoksa böyle subjektif tarza ihtimal vermek istemiy-
orum. Belki bu açıdan, merkezdeki arkadaşlar da değerlendirme ya-
pacaklar. Bireyler bazında da, her arkadaş kendi açısından rolü ne ise 
özeleştirisini vermesi gerekiyor. Yani tarz olarak, anlayış olarak, 
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yine genel merkez olarak içteki parçalanmadır, hiyerarşiye yak-
laşımdır, bunun güçlü özeleştirisinin her arkadaş şahsında verilmesi 
gerektiğine inanıyorum. Diğer bir boyut, biz belki tam içinde 
değildik, uzağındaydık, duyumlar tarzında oldu, ama gerçekten 
özgürlüğe ters anlayışların içimizde gelişme durumu var. Özellikle 
kadro açısından böyle. Kadronun belli bir aydınlanma, bilinçlenme 
durumu var, tavır koyma istemi de var, ama bunun yanında bir 
savrulma da var. Özgürlüğe yaklaşımda, örgüte yaklaşımda, yani 
sapma boyutunda diyeceğimiz yaklaşımları insan görebiliyor. 
Aslında burada bu anlayışların da mahkum edilmesi gerekiyor. Üstte 
olduğu kadar, genelde de gelişen veya daha da ilerleyebilecek olan 
anlayışların da mahkum edilmesi gerekiyor. Örnek vermek gerekirse, 
örgüte yaklaşım konusunda; örgüt, bireye feda ediliyor. Önderlik 
savunmalarda birey olgusunu açıyor, birey olmanın gerektiğini açı-
yor, ama bizde tersi oluyor. Diyelim birey olma adına, özgürleşme 
adına aslında örgütü  parçalama yaklaşımı  gelişebiliyor. Benim ter-
cihim, benim özgürlüğüm deniliyor. Muhakkak bunun geliştirilmesi 
gerekiyor, ama içerisinde bulunduğumuz süreçte onun koşullarının 
da oluşturulması gerekiyor. Diğer türlü, yani örgüt olmazsa, özgürlük 
mücadelesi de sanırım yürütülmez. Kadın Kurtuluş İdeolojisinin 
ikinci ilkesinde Önderlik, kadının örgütlenmesini belirtiyor. Demok-
ratik sistemin geliştirilmesi, yine halkın örgütlenmesi. Yani örgüt ve 
örgütlenmenin bizim için hayati değeri var. Bu anlayışların da aşıl-
ması gerekiyor, bunlarla da mücadele edilmesi gerekiyor. Diğer türlü 
işin içerisinden çıkamayız. Kadın Hareketi'nin bugüne kadar yaşadığı 
süreçler bellidir. Kadın biraz da sıfırdan başladı, yani düşe kalka ba-
şladı. Tekrar belirtme gereği duyuyorum; merkezin kendi boyutunda 
özeleştirisini vermesi gerekiyor. Özellikle mantık, zihniyet boyu-
tuyla. Hiç şüphesiz doğru bir öncülük yapılsaydı, belki durum daha 
farklı olabilirdi, ki o misyon verilmişti. Her ne kadar sistem değ-
iştirilse de, özeleştiri o boyutuyla verilmeli. Ama kadronun da kendi 
özeleştirisini vermesi gerekiyor, ki bugün Önderlik kadroya çok 
büyük misyonlar biçiyor. Özellikle kadrosal çalışmanın bir tutku, bir 
aşk işi olduğunu belirtiyor. O temelde güçlü bir pratikle, güçlü ala-
cağımız kararlarla inanıyorum ki sorunlar aşılabilir.  

Ejin ark: Dünden beridir örgütsel gündem üzerine tartışmalar 
devam ediyor. Raporda da bazı şeyler ele alınmış, fakat çok dar 
kalmış. Özellikle PJA’nın dört parçadaki faaliyetleri çok dar ele 
alınmış. Dün Maxmur’dan gelen arkadaşlar değerlendirmelerini yap-
tılar. Ben arkadaşların getirmiş olduğu eleştirilere katılıyorum. Irak 
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açısından da çalışmalar dar ele alınmış. PJA sadece TEJAK çalışma-
larını yürütmüyor. PJA’nın Irak’ta ki çalışmaları çok yoğun 
yürütüldü. Özellikle basın-yayın, kültür-sanat ve gençlik çalışmaları 
yine Yezidi çalışmaları yürütüldü. Fakat bunlar dile getirilmemiş. 
Bunlar değerlendirilmediği zaman da bir başı boşluk ortaya çıkıyor. 
Yapı biraz sahipsiz kaldı. Bunu bir eleştiri olarak söylüyorum. Bayan 
yapısı neredeyse, PJA oradadır. Madem PJA oradadır diyorsak, o 
zaman sahip çıkılmalıydı. Ben bunu açıkça belirtebilirim, tavır 
koyma ve perspektif sunma anlamında yetersiz kalındı. Bunun da 
aşılması gerekiyor. Arkadaşların bu yönlü de yoğun eleştirileri vardı. 
Önümüzdeki süreçte bu noktalar üzerinde durulursa iyi olur. Analar 
dün PJA’dan beklentilerini dile getirdiler. Fakat o beklentilere çok da 
cevap verilmedi. Özgürlük umudumuzdur PJA, fakat o rolünü çok 
fazla oynayamadı, bu yönlü çok fazla güven vermedi. Güven ver-
mekten çok, birçok şeye zemin olmuş. Bu tabii ki hepimizin zoruna 
da gidiyor. PJA Bizim için PJA bir umuttu. Yönetim ve yapı bu 
umutları çok fazla yaşatmadı, yaşamsallaştırmadı. Yapı kendisini 
yönetimle, yönetim de kendisini yapıyla izah etti. Bu durumdan da 
kaynaklı olarak PJA çalışmaları kurban edildi. PJA yönetimi kendis-
ini tecrit içerisine aldı. Bu yönlü bazı örnekler verebilirim; Xinere’de 
görülen bir kadro eğitimi vardı, biz neden arkadaşlar gelmiyor diye 
soruyorduk. Gerek bazı sorunları çözmek açısından olsun gerekse de 
daha fazla ilgilenmek için kimse gelmedi. Yapı tarafından da şu yak-
laşım sergilendi; yani yönetim böyle bir durumu yaşıyorsa bana ne 
diyebilir ki. PJA çalışmaları açıkçası kurban edildi. Hepimiz de bili-
yoruz ki, Önderlik uzun bir süre PJA çalışmaları üzerinde durdu ve 
bunu yaparken de eğitim yoluyla yapıyordu. Birçok yerde artık 
eğitim görülmüyor, verilse de istenilen düzeyde verilmiyor. 4. Kon-
feranstan bu yana doğru dürüst eğitim görülmemiş. PJA bünyesinde 
bulunan kadroların hiçbiri doğru dürüst eğitim görmemiş. PJA 
merkezleri için de bir noktayı belirtmek istiyorum; PJA’yı kendimiz 
için bir umut kapısı gördüğümüz halde, bu beklentilerimize çok fazla 
cevap verilmedi. Açık söylemek istiyorum, bazı yerlerde PJA’nın 
bazı merkezlerinin ismi veriliyor diye arkadaşlar o alana gitmek is-
temiyorlar. Bu da dikkat çekici bir noktadır. Yani merkezlerden bir 
kaçış var. Yapıyla ilgilenme yok. Birçok kişi kongreye gelmek iste-
memiş. Bu durum gerçekten insanı düşündürüyor. Bu durumlar 
çözülmezse, farklı şeyleri beraberinde getirir. Irak’a ilişkin bazı şey-
leri ayrıntılı bir biçimde açmak istiyorum. Amerika’nın Irak’a müda-
halesinden sonra PJA gücünün Irak’a yoğun bir biçimde girme du-
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rumu oldu. Fakat bu gönderilen kadrolar hazırlıklı bir biçimde 
gönderilmedi. Fatma arkadaş geçen gün bazı şeyleri belirtti, sanki 
çalışmak için değil de arkadaşların varlığı orada olsun diye gönder-
ilmişler. Çalışmaktan çok oradaki kurumları doldurmak için gönder-
ildikleri yönünde bir hava vardı. Bu da çalışmalarda ciddi sonuçların 
alınması önünde engel oldu. Irak’taki çalışmaları tümden buna 
bağlamıyorum, fakat bu da önemli bir noktaydı. Özellikle TEJAk 
çalışmalarında şöylesi bir yaklaşım var; yani resmi olmazsak çalışma 
yürütemeyiz diyorlar. Bir devrimci insan işin resmi olup olmamasını 
çok fazla sormaz, bundan ziyade hizmete önem verir, fakat bayan 
arkadaşlarda böyle bir psikoloji yaşanıyor. Kadrolar doğru konum-
landırılmadıkları için yeterli sonuç elde edilemiyor. Yani belirttiğim 
gibi Irak”ta engeller olduğu kadar, çok yoğun bir çalışma zemini de 
var. Irak’ta bulunan bayan arkadaşların bir eğitimden geçmesini 
öneriyorum. Çünkü orada bulunan arkadaşlar ideolojik, örgütsel 
anlamda bir dağınıklığı yaşıyorlar. Bir eğitimden geçmeleri ihtiyaç 
haline gelmiş. Irak çalışmalarından sorumlu olan arkadaşın PJA 
koordinasyonunda yer alması daha iyi olur. Kendi aramızda da tar-
tıştık. Irak sahasına dönük tam bilgiler alınmamış, rasgele aktarımlar 
olmuş. Direkt bir bağlantının olması için de bu yönlü bir şeyin ol-
ması daha iyi olur. Zaman Sorunu da var. Ben şimdilik bunları belir-
tiyorum.  

Rojda Türk ark: Öncelikle raporun içeriğine ilişkin olarak değer-
lendirmek istiyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz sürecin hayati 
konumda oluşunu, karakterini arkadaşlar da tanımladılar. Fakat 
raporda arkadaşlar da belirttiler, genellemeci bir üslup var.  Buda 
bizim Kadın Hareketi olarak aşamadığımız bir tarz. Bunu komplo 
sonrası süreçte ısrarla tekrar ettik. Tekrara giren bu tarzın aşılması 
gerekiyor. PKK’nin, KADEK’in ve KONGRA GEL’in konumlan-
ması üzerinden bir meclis raporu gibi, ki diğer kongrelerde ki meclis 
raporunda böyle bir gerçeklik vardı. Ben bunu biraz açımlamak isti-
yorum. Bu siyasal politik dengeler üzerinden PJA’nın kendisini 
konumlandırmasıdır. KADEK meclisi içerisinde bulunan PJA üyesi, 
KONGRA GEL içerisinde konumlanan PJA üyesiyle, PJA’nın kendi 
meclisi arasındaki çelişki ve tekrara giren tarz da çok fazla aşılmış 
değil. KONGRA GEL sonuçlarına kadar belki bir şekilde bu tekrarı 
kaldırdık, ama bu sonuçlardan sonra kaldıramayız. Bundan sonraki 
süreç için tümden bir kararlaşma ve gerçekten bir çıkış olmalı. Şunu 
belirtmek istiyorum; bir defa bizim KONGRA GEL çizgisi karşıs-
ında PJA olarak çizgimiz nedir? Yok, yani bunun tanımlaması 



 106 

gerçekten çok yetersiz. Çizgi tanımlamasıyla bağlantılı sistem, örgüt 
tanımlamamız yetersiz kalıyor. Özellikle bu tekrardaki tarzımızın 
çözümlenmesi gerekiyor. Ben bunu kadın tarihi açısından biraz 
açımlamak istiyorum. Arkadaşlar belirttiler; özellikle komplo öncesi 
ve Komplo sonrası PJA'nın içine girdiği konumun kapsamlı bir de-
ğerlendirmeye tabi tutulması gerekir. Bir bütün bugüne kadar gelen 
belgeleri ve kongreleriyle birlikte böyle bir kararlaşmaya gidilebil-
meli ve yeniden tanımlanmalı. Komplo öncesi, her iki çizginin 
Önderlik tarafından tanımlanması vardı. "Ben ‘84’lerde bunları 
çözümledim” dedi. Bu süreçlerden sonra gittikçe kapsamlılaşan bir 
PKK vardı. Bunun kapsamı neydi? Bir taraftan çeteleşme bir taraftan 
da Özgür Kadın Hareketinin gelişimi vardı. Bugün konseyde, parti 
merkezin de yer alanlar gelişen bu iki ayak karşısında aldığı pozi-
syon gerçekten nedir? Bunu gerçekten sorgulamak gerekiyor. İşbir-
likçi-çete çizgisinin içerisinde ki ilkel milliyetçilik bir bütün kendis-
ini yaşamsallaştırdığı, kurumsallaştırdığı, Önderliği dahi kapsamına 
alan buna cesaret eden bir düzeye, zirveye ulaştı. Özgür Kadın Hare-
keti bir alternatif olarak kendisini geliştirdi, fakat bugün iki çizgi 
temsilinde ifadesini bulan parti merkezimiz buna stratejik yaklaş-
madığı için cevap alamadık. 6. Kongrede arkadaşlar biliyorlar, bu 
pozisyona göre bir durum belirlendi.  Komplo öncesi Özgür Kadın 
Hareketinin içinde bulunduğu gelişim, mücadele tarihi tanımlandı, 
fakat tanımlanması hep Önderlik tarafından yapıldı. Fakat Önderlik 
sonrası Kadın Hareketinin geldiği durum ve bu kapsam karşısında 
içinde bulunduğu pozisyon çok fazla tanımlanamadı. Bunun gerçeği 
6. kongrede Önderlik tarafından çok kapsamlı açıldı. Kongrede or-
taya çıkan tablo, yaratılan suni dengeler yine Önderliğin istifa ettiği 
PKK gerçeği bunu ortaya çıkarmaktadır. Bu kapsamda Önderlik 
çizgisinin bir bütün Kadın Hareketine yaklaşımında açığa çıkan öz 
budur dedik ve bu eksende ele aldık. Ancak buna karşı gösterdiğimiz 
yaklaşım çok fazla cevap veren bir tarzda değildi. İşbirlikçi-çete 
çizgisini bertaraf eden pozisyonda değildik. Önderlik sonrası bu ek-
sene oturan dengelerin mücadelesi verildi ve 7. kongreye kadar çok 
sancılı ve çatışmalı bir süreci yaşadık. Bu gerçek, kendini fiilen  
dönüştüremeyen merkez yapımızın bir bütün zihniyet anlamında 
yaşadıklarıyla birlikte örgüt ve kültür yapımızı da bağlıyor. Bundan 
kopuk değil, ama bu pozisyon aşılamadığı için sağ ve sol çizgi 
Önderlik fiilen hazırken belli bir düzeyde kalmıştı. Bunun aşılmasına 
dönük Özgür Kadın Hareketi olarak çözümlememiz gerekiyordu. Ya 
da buna ne kadar güç getirebildiğimizi değerlendirmemiz gerekiy-
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ordu. Yoksa işbirlikçi-çete çizgisi ile sağ çizgi birbirine güç getire-
mez pozisyondaydı. Yani bunların kendilerini Önderlik çizgisine 
çekemeyeceği gerçeği zaten Önderlik Fiilin varken de ortadaydı. 
Öyle ki buna alternatif olarak, Önderlik Kadın Hareketini geliştir-
mekle buldu. Fakat arkadaşlar da belirttiler, Kadın Hareketinin 
gelişim aşaması kendi içerisinde yarım kaldı. Yarım kalan insanlık 
projesi olarak Önderlik tanım koydu. KONGRA GEL’e kadar da 
alternatif olma gerçeği tümden olmasa da belli bir dengede 
götürüldü.  Kadın Hareketi olarak çok uçlarda kırılmaları yaşayan, 
tekrar tekrar toparlanma aşamasına giren bir pozisyonumuz sürekli 
vardı. Ancak en son gelinen aşama bence teslimiyetçi çizgi pozi-
syonunudur.  Bunun tanımlanması gerekiyor. Ben böyle olduğunu 
düşünüyorum. Bunu PJA raporunda çok sık taraf olma, taraf olmama 
olarak tanımlanmaya çalışmış hatta satır aralarında çok inceltilmiş 
ifadelerde söz konusu. Biz gerçekten kadın kimliğiyle, kadın özüyle 
bir yaklaşım belirleyemiyoruz ve bu gerçek anlamda egemenlikli 
zihniyeti aşamadığımızın bir sonucudur. Bu anlamda komplo sonrası 
özellikle Kadın Hareketinin içinde bulunduğu durumu biraz daha 
özünde ele almak istiyorum. Şimdi 2. kadın kongresine biz de 
katılmıştık.  O zaman şunu çok net hatırlıyorum, yani komplonun 
geliştiği bir süreçti ve biz yine PKK merkez üyesi arkadaşlardan 
kongre esnasında özeleştirinin verilmeyişini değerlendirmedik. 
Bugün  içinde yaşadığımız gerçeklik de biraz böyledir. Bu, ya  bu 
çizgiye alternatif güç olmak yada içinde fiilen kendini işletmek 
anlamına gelir. Belki bunu çok somut ortaya koyamıyoruz, ama iş-
birlikçi çete çizgisine alternatif bir pozisyon alacaksan siyasetini be-
lirlemek durumundasın. Bu eksende öncülük düzeyi bu kapsama ar-
tık girebilmelidir. Biz bu tarzı hala tekrar ediyoruz. 7. kongreden 
sonra konsey düzeyinde fiilen açığa çıkan iki çizgi ve onun dengeler-
ine oturan bir kadın öncülüğü gerçekleşti. Yani kadın öncülüğü bunu 
7. kongrede genelle birlikte oturtturdu. Yaşanan politik ve siyasal 
dengeler paralelinde örgütsel duruşumuz doğal olarak 7. kongrede 
kurumlaştı. 7. kongrenin içeriğini çok fazla açımlamaya gerek yok, 
ama iki noktanın önemli olduğunu düşünüyorum. Birincisi; Önder-
liğin vekaletinin alınması oldu. İkincisi ise,  Kadın Özgürlük Hare-
ketinin direnişleri oldu. Ben bu değerlendirmeyi tümden mücadeleyi 
yadsıyarak yapmak istemiyorum, ama ortaya çıkan sonuç bu oldu. 
Dolayısıyla 3. kongreyle birlikte kadının siyasete gerçek anlamda 
giriş yapma çabası, mücadelesi var. Kendi diyalektiği ise gerçekten 
çok ağır ve sancılı geçti. Yani cins mücadelesi temel bir diyalektikti 
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ve Önderlik şu belirlemeyi 5. kongrede çok somut olarak yapmıştı. 
Biz bunu çok fazla algılayamadık.” Bireylerin ideolojik, politik, ask-
eri düzeyi ne olursa olsun cinsini aşamayan, egemenlikli zihniyeti 
aşamayan PKK’lileşemez.” Bunu ilke olarak koydu. Yani ideolo-
jimizin ilkesi olarak koydu. Biz bu kapsama, ne kadın ne de genel 
hareket olarak giremedik. Bu anlamda cins mücadelesinin ortaya 
çıkardığı ruh kırıldı. Böylece Kadın Özgürlük Mücadelesinin kırıl-
masıyla ortaya çıkan duruş benzeşme olarak değerlendirildi. Bence 
benzeşme olgusu da biraz açımlanmalı. Şimdi özgürlük ruhunun bi-
reysel gerçekleşmeyeceği, bunun birlik ruhuyla olacağı yönünde bir 
yaklaşım ve potansiyelimiz var. Şimdi biz parti içerisinde bulunan 
merkeze bakarak veya fiilen ondan alarak işbirlikçi olmadık. Biz 
zaten işbirlikçi, karikatür v.b  özelliklerimizi yada geleneksel 
yanlarımızı bir bütün  sistemden aldık ve getirdik. Mücadelemizin 
özünde yatan gerçeklik ise Önderlik diyalektiğinde bunların ayrışma-
sıdır. Kaba retçilik, bu mücadelenin geldiği bir aşamaydı ve bu bir 
ruhtu. Gerçekten ondan sonrası kopuş teorisiyle gelişen bir gelişim 
diyalektiğiydi. Bu karmaşa sürecini biraz açımlamaya çalıştım 7. 
kongre ile 3. kongre sonrası gelişen durumda esasta kırılan bu ruh 
oldu. Bu ruh kırılınca doğal olarak birlik, bütünlük sağlanamadı. Me-
sela Sakine Batman kendi gerçeğinde çizgi olarak netti. Bu anlamda 
bir pozisyonda aldı. Sakine Batman neden birliğin olduğu süreçlerde 
kendi ayrışmasını yapmadı yada bu tercihi niye koymadı, şimdi bu 
pozisyonu gerçekten görmemiz gerekiyor. Bu anlamda özellikle bi-
reyler olarak yaşadığımız süreçte işbirlikçi-çete çizgisinin yani sol 
sekter, öl öldür çizgisinin objektif olarak bu gerçekliğimize ne kadar 
hizmet ettiğini görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten 
parçalanmada, savrulmada yine ortaya çıkan sonuçlardan bu pozi-
syonumuzun önemli bir yeri var. Ben 3. kongreye sunulan meclis 
raporunun bir boyutunu belirtmek istiyorum. Egemen zihniyet dilini 
aşarak kendi gerçeğini kimliğiyle tanımlayan bir gerçeğimiz oluştu-
rulamadı. Burada da bu geçerli. 4. kongre açısından da çok geniş bir 
kapsam söz konusu değildi. ‘97’den itibaren kaynağını alan bir 
denge var ve bu KONGRA GEL’de zirveye ulaştı. Bence bunlar 
açımlanmadan kastlaşma, elitleşme ve kilitlenmeyi aşamayız. Bu 
kongrenin gerçek misyonuna ulaşması, esasa oturması bence buradan 
gerçekleştirilebilir. Olması gereken de budur. Bu eksende der-
inleştirmek ve çözümlemek hayati önem kazanıyor. Daha önce be-
lirttiğim gibi, bugüne kadar bedelleri ağır olsa da biz bu ekseni 
kaldırdık, ama bundan sonra ki kaldırmalarımız daha ağır, ciddi be-
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dellerle birlikte bir savrulmaya da götürebilir. Bu boyutların önemli 
olduğunu düşünüyorum. Bu gerçekle bağlantılı yeniden yapılanma 
kapsamında tüm bunların açımlanması, çözümlenmesi ve bunun üz-
erinden bir yapılanmanın olması gerekir. Yoksa kağıtlardaki, bel-
gelerdeki dillerimiz ayrı, yaşam dilimiz ayrı olur. Bu anlamda 
sonuçlandırmadan kısaca belirtmek istiyorum. Kadın gerçek anlamda 
karakterindeki, kişiliğindeki dönüşümü duyguda, düşüncede ya-
kalamadığı sürece bir gelişimi yaratamaz.  Heval Jiyan bir değer-
lendirme yapmıştı. Ben bunu PKK içerisinde bulunduğumuz diyalek-
tiği de belirterek kapatmak istiyorum. Çünkü önemli olduğunu 
düşünüyorum. Neolitik süreçte kadının kaybettiği aşamayı Önderlik 
diyalektiğinde yakalayabiliriz.  

Deniz Rojhilat ark: Birçok nokta dile getirildi. Ben de kısaca 
görüşlerimi dile getirmek istiyorum. KONGRA GEL’den sonra 
olağanüstü bir durum ortaya çıktı. Orada kadının içinde bulunduğu 
durumu ele aldığımızda öncekinden daha çok geri bir durumda 
olduğu görülüyordu. Yani ileriye doğru adım atması gerekirken, 
daha fazla geriledi. Bugün kadın yapısını değerlendirmeye tabi tuttu-
ğumuzda bu durum çok daha açık bir biçimde ortaya çıkıyor. Ben bu 
konuyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Özellikle Kadının Doğu 
çalışmalarındaki duruşunu değerlendirmek istiyorum. Ben gerçekten 
görüşlerimi çok açık bir biçimde dile getirmek istiyorum. Orada 
kadın yapısı satıldı. Açık bir biçimde kadın üzerine politika yapıldı. 
Bunu yapan da kadındı. Yani tek bir kadın üzerine bile politika 
yapılmışsa, bu tüm kadınlar üzerine yapılmış demektir. Ben böyle 
değerlendiriyorum. Öyle bir politikaydı ki, kadının kendisi kadın 
yapısı üzerinde egemenlik yürütüyordu. O çalışmalarda bu çok açık 
bir biçimde yapıldı. Yine PJA’nın Doğu çalışmalarında bulunan 
kadın yapısına yaklaşımı nasıldı. Doğu çalışmalarında çıkan 
sorunları herkes biliyor. Herkes de Doğu yapısının yeni bir yapı 
olduğunu biliyor, tecrübesizdi, çalışmalarda yeniydi ve bu yönlü de 
yetersizlikleri vardı. Fakat PJA nasıl yaklaştı; bu çalışmaya çok 
önem vermedi. PJA tarafından çalışmaya gönderilen kadrolar ya te-
daviye ihtiyacı olan arkadaşlardı yada farklı sorunları olan arka-
daşlardı. Doğu halkı da biliyoruz ki partiyi yeni yeni tanıyor. Partiyi 
tanıtmak istediğinde PKK’nin oluşum aşamasından başlayıp 
günümüze kadar getirmen gerekiyor. Fakat halka giden kadrolar bu 
yönlü bir birikime sahip değildi. Gidip çalışma yürütemedikleri 
zaman da halk marjinalleşmiş, sistemin etkisi altına girmiş diyorlar. 
Kadro gidiyor, halktan daha beter yapıyor. Marjinalleşmiş dediği 
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halkın içinde kendisi marjinalleşiyor. Halkı etkileyeceğine, kendisi 
halktan etkileniyor. Biliniyor KONGRA GEL’den sonra bir sürü 
sorun yaşandı ve Ferhat’ın kendisi direkt o çalışmanın üzerinde du-
ruyordu. Bazı yaklaşımlara karşı yapı biraz tavır koydu. Fakat o 
dönemde kadın yapısına yapılan hakaretler oldu. O dönemde açık bir 
biçimde yardım da istedik. Fakat bize verilen cevap, “size karı-
şamayız” yönündeydi. PJA kadın yapısına yapılan hakaretlere sessiz 
kaldı. Genelde de bu durum böyleydi, fakat Doğu çalışmalarındaki 
kadının durumu biraz daha farklıydı. Bugüne kadar da bu yönlü bir 
yaklaşım sergileniyor. Yani doğrudur her örgüt biraz daha bağımsız 
örgütler kendisini, kimsenin müdahale etme hakkı da olmayabilir, 
fakat örgütsel anlamda tam oturmamış bir çalışmaya destek sunmak 
gerekiyordu. Fakat maalesef bu yönlü bir girişim bile olmadı. Belki 
yaşanan sorunlar PJA’yı da etkilemiş ve o da kendi derdine düş-
müştü, fakat bazı noktalarda da yardımcı olabilirdi. Pratik boyutta 
zayıf kalındı. Kışın PJA’nın bir talimatı gelmişti, o talimatta 
“çekirdek kadronun Önderliğe bağlı olduğunu söylüyordu”. En fazla 
bu yetersizliklerde payı olanlar, yine örgütten pay almak isteyen bir 
kesim de PJA’nın bu çekirdek kadrom dediği kesimdi. Bu durum 
yapının çok fazla tepkilenmesine yol açtı. Sanki bütün bunları yapan 
yapıdır da, PJA’nın çekirdek kadro dediği kişiler de PJA yönetimi-
ydi. Bunu da savundular. Bu durumu kadronun kendisine yönelik bir 
hakaret olarak görmesine yol açtılar ve kadro çok fazla tepki duydu. 
Değerlendirmelerde de dile geldi, sanki PJA bazı şeylere zemin ol-
muş ve ortada kalmış gibi bir şey ortaya çıktı, ben ona katılmıyorum. 
Bir kesimi sağ ve sol çizgiye katılırken, bazıları da kendi başlarına 
farklı bir çizgiyi geliştirmek istediler. Diğer yerlerde etkisinin ne 
kadar olduğunu bilmiyorum, fakat Doğu çalışmalarında bunun bir 
etki yarattığı açık bir biçimde görülüyordu. Bu yaklaşımlara karşı 
örgüt yapısı protestolara girdi. O zaman ben kendim de oradaydım. 
Bir hafta boyunca yapı protesto içerisinde kaldı, fakat kimse gelip 
sormadı bile. Yani sorununuz nedir, neden protesto gösterisi yapıy-
orsunuz bile denilmedi. Ben özellikle PJA açısından belirtiyorum, 
yani kendi yapısına sahip çıkma olmadı. Bireysel çıkarlara dayalı, 
kendisini iktidar yapma arayışları vardı. Kadın yapısı satıldı, bunu 
açık söyleyebilirim. Bu durum PJA çalışmalarına bir tepkiyi beraber-
inde getirdi. PJA bundan sonra sözden çıkarmalı bazı şeyleri. Söyle-
diği kadar pratikleştirmeli. Artık sözün çok anlamı kalmadı. Önemli 
olan pratiktir. Sabahtan akşama kadar burada kalkıp konuşayım, 
fakat söylediklerimin hiçbirini yapmazsam, o zaman söylediklerimin 
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ne anlamı kalır. Yani teori ve pratik birleştirilirse bir anlam taşır ve 
bir sonuca ulaşır. Ben kısaca bunları belirtmek istemiştim.              

Medya ark: Örgütsel gündem üzerine tartışmalar yürütülüyor. 
Başta şunu belirtmek istiyorum. Bu kongre Önderliğin savunma-
larına denk geldi. Bu bizim için büyük bir avantaj. Savunmalar te-
melinde bir daha doğrultumuzu sağlayabiliriz. Belki raporun eksik 
yönleri vardı, ama yapılan tartışmalar ile esas özüne ulaşacaktır. 
Şuna da inanıyorum; kadının bu güne kadar yaşadığı bazı şeylere bu 
kongrede nokta konulması, somutlaştırılması ve bunu üzerinden 
sonuç çıkarılması gerektiğine inanıyorum. Bu yönlü alanlara yönelik 
belki bir çok değerlendirme de yapıldı. Fakat başta katılmadığım 
konu; bazı şeylerin PJA olarak yada YJA olarak genel ele alınma-
sıdır. Hangi yönden? Doğrudur, PJA olarak sorunlar yaşıyoruz. Ama 
bütün alanları da aynı düzeyde aynı şekilde ele alamayız. Bu güne 
kadar kaybettiğimiz şey neydi? Sorunlarımızı partileşme sürecinden 
bu güne kadar ele aldığımızda, dönemlerin karakterine göre 
farklılaşmıştır bu sorunlar. Ama en temelde, bu güne kadar bazı şey-
leri dönemlerle izah etmeye çalışmış olmamızdır. Mesela komplodan 
önce, komplodan sonra yada kadının tecrübesizliği, mirasızlığı vb. 
şeylerle izah ettik. Fakat artık yaşadığımız sorunların adını koyarak, 
somut ve objektif bir biçimde ele almamız gerekiyor. Bu yönüyle 
yapı yönetim düzeyinde hiyerarşik zihniyet belki çok ele alındı, bazı 
zihniyetler belki ele alınarak eleştirildi de, fakat bence sorunları ele 
alış tarzımızda sadece yorumlama var. Bu güne kadar bu böyle 
devam etti. Mesela bazı kişiler dokunulmaz kılındı yada yaşanan 
sorunlar genelin şahsında mahkum edildi. Yani bu sorunda kim ne 
kadar rol oynadı, bunun hesabı hangi temellerde, nasıl verilecek? 
Yani sadece ben Kadın Hareketinin öncüsüydüm, eksiklik yaptım, bu 
temelde özeleştirimi veriyorum demekle olmaz. Artık yeter. Bunun 
içinde sorunun temelinde kim yatıyor, kim ne kadar rol oynadı yada 
bu harekette kim ne yapmak istiyor, kimin niyeti nedir? Bu noktalar 
bence biraz muğlak kaldı, bunun içinde sorunlarımız bu güne kadar 
kendisini bu şekilde yaşattı. Mesela dedim ya bazı kişiler dokunul-
maz kılındı, yine bazı şeyler genelleştirildi ve genelleştirme adı 
altında bazı kişiler kendilerini çok iyi kamufle ettiler. Belki kendil-
erini kamufle eden kişiler, kendilerini kaçan kişilerle izah ettiler, ama 
ben bunu çok doğru görmüyorum. Doğru, bir yere kadar bu kişiler 
rol oynadı, ama PJA yönetimlerimizde de çok ciddi yetersizlikler 
yaşandı. Bunlardan birincisi neydi? Raporda da bir cümle ile geçiy-
ordu. Diyor ki ‘Nihilizm dönemin bir hastalığı gibi yaşandı.” Bu sis-
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tem hastalığı olarak ele alındı, ama bence bu hastalık bizim içimizde 
de yaşandı. Bu belki KONGRA GEL de mahkum edildi, ama bizim 
kongremizde de mahkum edilmesi gereken bir anlayıştır. Yani ink-
arcı, örgütün en zor dönemlerinde kendilerini görevden geri çek-
melerdir. Bu bazı yönetimlerimizin şahsında yaşandı. Ben isim be-
lirtmek istemiyorum. Çünkü herkes kendisini tanıyor. Örgütün en zor 
dönemlerinde kendilerini karargahlara kapatarak durmuşlar. Tamam, 
bir yönden bazı kesimler o olumsuzluklarda rol oynadılar, fakat bu 
anlayışta bize bunu dayatıyor. Diyoruz ki “Hiyerarşik zihniyeti 
mahkum edeceğiz”, bu sefer tam da düşmanının bize yaptırmak iste-
dikleri bize dayatılıyor. Kadının özünde hiyerarşik iktidar mantığı 
yoktur diyoruz. Doğru yoktur, fakat işin özü nedir? Önderlik diyor 
ki: “ne kadar iş yapacaksan o kadar da sorumluluk yüklen.” Ama 
hiyerarşiyi mahkum edeceğiz diye, kendini örgütün çalışmasından 
çekme anlayışı altında farklı şeyler görüyorum. Örgüte bazı şeyler 
dayatılıyor. Bu gün bunu yapıyorsak, yarın “Önderlikte bize lazım 
değil” diyeceğiz. O zaman Türk-soluna benzeriz. Bana göre bazı 
zihniyetler bu şekilde de ele alıyor. Yani Önderliğin savunmaları adı 
altında, Ekolojik Demokratik Toplum adı altında, hiyerarşik zihniye-
tin reddi adı altında bazı şeyleri örgüte dayatma anlayışını da bu 
süreçte kendisini geri çeken merkezi arkadaşlar şahsında mahkum 
etmek gerekiyor. Yani bu yönden yaşanan sorunlarda var. Bu arka-
daşların etkisi de çok basit değildir. Pelşin Arkadaş,  Maxmur”a 
gidip oradaki sorunlara çözüm bulacağına, neden başka yere gidiyor. 
Neden gidip birileriyle yemek yiyor? Bu bizim temsilimiz değildir. 
Bu biçimde örgüt adına bazı şeyler yapmak yada temsil düzeyinde 
olmayı kabul etmiyorum. Fakat ben Haftanin gibi bir yerde arka-
daşların bizi nasıl temsil ettiğini nereden bileyim. Biraz gelişmeler-
den kopuklukta yaşadık, ama bu yönden gerçekten çok ciddi sorunlar 
yaşandı. Bu sorunların adı altında bazı hassasiyetler oluşturma, bir-
birini töhmet altında bırakma yada bu biçimde farklı şeyler yaşanma-
sın. Bence Önderliğin yaklaşımı bizim için esastır. Ama kim ne 
yapmışsa onu ele alalım. Yine biz bunları yaşadık, ama diğer yandan 
kendi ayakları üzerinde duran çalışmalarda oldu. Bu yönden genel 
ele alınmasın. Fiili olarak hangi arkadaş hangi çalışmada yer aldıysa 
bu biçimde ele alınsa iyi olur. Bizim çalışmalarımızda da yani YJA 
Star’da da toplantılar yapıldı. Konferanslar yapıldı. Bu konferans ve 
toplantılarda kadın rengi orduda nasıl yansımalı,  hiyerarşik zihniyet 
kadın doğasına göre nasıl ele alınmalı yada kadının iktidar anlayışı 
nasıl olmalı gibisinden ortaya çıkan eksiklikler nelerdir? Bunlar to-
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plantı ve konferanslarda ele alınarak eleştirildi. Bir bütün olarak ele 
aldığımızda, YJA’nın özünde olumsuz bir değişim olmadı. O yönden 
özünü koruduğunu belirtebilirim. Şimdi arkadaşların dile getirdiği 
sorunlar -arkadaşlar yanlış anlamasın- burada yaşanırken, bizim 
orada dünyamız çok farklıydı. Bu yönden işte bunlar bizim içimizde 
de yaşandı demek hakaret olur. Ama YJA’da da kadının ordudaki 
duruşu, Meşru savunma çizgisini anlamada sorunları vardı. Ama 
kadın hareketi genelinde ele alınması gereken nedir? Önderlik çizgis-
indeki muğlaklığın giderilmesi için benim de önerim, kongremizin 
adının “Önderlik çizgisi ile yeniden buluşma” olması. Belki ağır ge-
lebilir, ama gerçekten doğrultudan bir uzaklaşma  yaşandı. Bu plat-
formda nasıl bir özeleştiri temelinde sözümüzü yenilemeliyiz. Ve 
platformları olacak olan arkadaşlarında, özeleştirimi veriyorumdan 
ziyade, hangi esaslarda özeleştiri veriyoruz üzerinden olmalı. Yani 
kendimizi biraz daha somutlaştırmak, gelecek açısından alacağımız 
kararlar için daha olumlu olacaktır. Maxmur içinde bazı şeyler be-
lirtmek istiyorum. PJA yönetimi açısından oradaki sorunlar üzerinde 
nasıl durulmalı. Orada yaratılan psikoloji nedir? Doktorlar yönünden 
yürütülen politika beni düşündürüyor. Mesela bir arkadaşın hastalığı 
tedavi edilince ona senin beş hastalığın daha var deniliyor. Yani 
hastalık psikolojisi yaratılıyor. Bu da arkadaşların kendisini bırak-
masına neden oluyor. Bu temelde de bir düzenleme olursa iyi olur. 
Genel olarak bunları belirtiyorum.  

Helin Dersim ark: Bazı değerlendirmeler yapıldı, bunu  önemli 
görüyorum. Sonuçta kendi pratiklerimizi değerlendirirken, Önderlik 
savunmalarda bunu adını koydu. “Ben çift taraflı bir tecavüze uğruy-
orum” dedi. En çokta bunu sorgulamamız lazım. Çünkü tanımlama-
mız gereken Kadın Hareketi olmakta. Neden? Çünkü sağ-sol çizgi 
hiç olmazsa belli anlayışlar, yaklaşımlar temelinde kendisini ortaya 
koydu, ama hareket olarak  biz de her iki çizginin bazı yaklaşımlarını 
içimizde barındırıyoruz. Bu anlamda bizim konumumuz çok daha 
tehlikeli bir durumda. Yani her şeyden önce kendimizi bir tanım-
lamamız lazım. Yani bu kongrede gerçekten bir şeyler çıkacaksa, bir 
kararlaşma düzeyi yaratılacaksa; kendimizi nereye koyuyoruz? Ne 
yapacağımızın güçlü bir özeleştirisinin verilmesi lazım. Bugüne ka-
dar belki biz sistemi eleştirdik, ama kendi tarzlarımızla, kattığımız 
bazı yaklaşımlarla bu sistemi daha da derinleştirdik. Bunun özeleşti-
risinin çok güçlü verilmesi gerekiyor. Bazı pratiklerden bahsediliyor. 
Hangi pratikler? Hala Irak pratiğinin çok güçlü özeleştirisi verilmedi. 
Bazı arkadaşlar şahsında belki bunlar konuldu, ama bazı arkadaşlar 
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da burada güçlü bir özeleştiriden geçmeli. Klasik anlamda bir 
çözümleme mantığından bahsetmiyorum. Birilerini yargılamaktan, 
birileri üzerinden siyaset yapmaktan bahsetmiyorum. Örneğin Zey-
nep arkadaş Irak sahasında çok bulundu, birçok çalışmada yer aldı, 
ama her şeyde var hiçbir şeyde yok. Yani böyle bir pratik sahibi. O 
arkadaşın bir platformdan geçmesi lazım. Ben bir yıldır akademi sa-
hasındayım. Koordinasyonun durumundan başlamak istiyorum. 
KONGRA GEL’den sonra yönetimde doğal bir tasfiye yaşandı. Yani 
senin görevden alıp almaman söz konusu değil, zaten kendisini 
işlevsiz bıraktı. Yani bu anlamda bazı arkadaşlar hakkında platform 
önereceğim. Çünkü ciddi pratikler var.  Bu platformlara yüklediğim 
misyon salt birilerinin burada çıkıp hesap vermesi değil. Bizim boyu-
tumuzda da mesela yanlışlıklar, hatalar oldu, onlara geleceğim ve 
onların özeleştirisini vereceğim. Ama mesela Irak sahasına yönelik 
yapılan müdahaleler vardı, bu müdahalelerde halen netleşmeyen şey-
ler var. Örneğin ilk başta Berfin arkadaşla, Zeynep arkadaş tarafın-
dan bir müdahale vardı. Bunun bir tedavi boyutu da vardı, ama doğru 
dürüst orada bir çalışma yapılmadı. Bu eleştirildi, ama neden yapıl-
madı, duruşlarımız neydi? Hala çok liberal kalıyoruz. Bu gündemde 
meclisten bir çok arkadaş kalkıp değerlendirme yapmıyor. İnsan 
merak ediyor yani, ben bekliyorum. Birçok değerlendirilme yapıldı. 
Örneğin şey konusu çok önemli. Özgür kadın birliklerinin bir rant 
kapısı olduğu söyleniyor. Bu çok önemli ve ciddi bir değerlendirme. 
Nasıl bir rant kapısı? Bunun açımlanması gerekiyor. Dengeler, itti-
faklar deniliyor, ama salt erkeğin bizi dengeye çeken, ittifaka çeken 
yaklaşımlarından ziyade bizde de mevcut bu dengelere zemin sunan 
bazı yaklaşımlar da söz konusuydu. Şimdi bunların güçlü konulması 
gerekiyor. Yani meclisten bazı arkadaşlar kalkıp, bazı şeyleri koy-
salar, belki tartışmalar biraz daha derinleşir. Çünkü olayların yansı-
yan boyutu ile direk içinde olma boyutu biraz daha farklı. Yani bu 
anlamda ben şeyden başlamak istiyorum. Özellikle Irak pratiğinin 
tekrardan raporda çok ciddi ele alınması gerekiyor. Yani Irak’ta 
birkaç bayan satılmadı heval. Her arkadaş kalkıp Irak’ta bayan 
sunuldu, satıldı diyor, ama hareketimiz satılmak üzereydi. Hareket 
bir tasfiye aşamasına getirildi. Ve bu tasfiye, bu satılmışlık içerisinde 
biz çok cılız anlamda bir direniş içerisindeyiz. Şu anda da böyle. 
Parçalılık durumumuz buraya da yansıyor. Bunu belki de herkes 
hissediyor. Meclis toplantısından sonra biraz toparlanmaya, daha 
sağduyulu olmaya çalıştık, ama hala attığımız adımlar  çok cılız, bir 
direniş içerisinde olduğumuz kanısındayım. Sistemi eleştiriyoruz, 
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ama sisteme kendi tarzlarımızla kattığımız, derinleştirdiğimiz boyut-
lar da var. Hiyerarşiyi çözümlerken bunun yapısal boyutta yarattığı 
tahribatlar da var. Yapıda çok politize olmuş bir konumda. Yönetime 
göre kendisini ayarlayan, dengeleyen bir yaklaşım var. Nitekim 2. 
KONGRA GEL sürecinde de bazı duyumlar aldık. Karar aşamasına 
geliyor, ama herkesin beklediği değişiklikler olmadı. Yapısal boyutta 
da çok ciddi iradesizliğimiz var. Bu anlamda sorunlarımızın te-
melinde, çözümünde  zihniyet ve yarattığımız sistem yatıyorsa, bu 
sistemin bu zihniyetin yeniden oturtulması gerekiyor. Nasıl bir sis-
tem istiyoruz, nasıl bir zihniyet yapılanması? Şimdi biz bunları çok 
tartışıyoruz, ama alt yapısı yok bunların. Bir zihniyet devrimine en 
temelde nasıl başlanır? Bir eğitim sisteminden başlanır. Ama mevcut 
eğitim sistemimiz klasik eğitim tarzını aşmış değil. Mevcut kadroya 
yaklaşımımız hala klasik mantığı aşmış değil. Birey iradesini, birey 
özgürlüğünü, bireyin bağımsız öz düşüncesini açığa çıkaracak bir 
yaklaşım içerisine girilmedi. Mesela Akademide sistem tartışmalarını 
biz çok yürüttük. Eğitimin tarzı, sistemi hakkında belli değişiklikler 
oldu, ama yapılan tarz eskiyi aşmadı. Yani kendini tekrarlayan bir 
konum. O yüzden nasıl bir sistem konusunda burada alacağımız her 
proje, her kararı yani neyi ne kadar yapabiliyorsak onu gerçekleştire-
lim. Kendimizi çok abartıyoruz. Şuna ben karşı çıkmıyorum. 
Evrenselleşmekten, kadın özünün evrenselleşmesinden bahsettik, 
ama kendi içimizdeki kadını hissetmiyoruz. Bunu ben hiçleştirme 
anlamında söylemiyorum. Birbirimizle tartışmalarımız oldu, güldük 
de, konuştuk da ama eğer bugün Irak’ta şu kadar kadın satılıyor di-
yebiliyorsak bu ciddi bir durum. Yani kendi içimizdeki kadına bir 
yönelim var. Kendi içimizdeki kadını bir kurtaralım ki evrensel 
kadın boyutundan bahsedelim. Bu konuda hala çok ciddi yetmezlik-
lerimiz var. Yani dediğim gibi sağ-sol çizgi kendisini bir yaklaşım 
boyutuyla açığa çıkardı, ama kadının konumu çok daha tehlikeli du-
rumda. Bu tehlikeli konum hala sürmekte. En çok belirsizliği, tanım-
sızlığı yaşayan Kadın Hareketidir. Yani  hem sağ çizginin nüvelerini 
içinde besleyeceksin hem de sol çizginin. Korkunç bir durum. Şimdi 
düşünün öncülükte bir tıkanma var.ç Öncülük kendisini tanım-
layamıyor. Şunu açık söyleyeyim; bugün yapının düzeyi bir çok me-
clisi aşmış durumda. Teorik anlamda, bilinç düzeyinde aşmış du-
rumda. Bugün meclisten bazı arkadaşların çok ciddi eğitim sorunları 
var. Kendisini hala eğitmiş değiller. Ve bu arkadaşlar bu tarzlarıyla 
bu sistemi daha da tıkatmakta. Sen bu aşılan düzeyi tamamlamazsan, 
yapı farklı arayışlara kayacaktır. Sen bunun eğitim tarzını, kadro 
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politikasını değiştirmezsen bu yapı çok farklı arayışlara kayacaktır. 
Bu süreçte belki bazı arkadaşlar kendilerini geri çekti, istifa etti, ama 
neyden sonra? Bu kadar birçok şey bozulduktan sonra çekildi. Yani 
zamanında bir çok arkadaş güç getiremedi. Bir çok arkadaş eleştiril-
mesine rağmen içinde bulunduğumuz dengeler, hesaplar bizde hiçbir 
zaman bağımsız bir siyaset anlayışını, yapılanmayı açığa çıkarmadı. 
Meclisten bir çok arkadaşın kendisini bu konuma getirmesi şeyle çok 
bağlantılı. Önderliğin ekip, yönetim çalışmasına baktığında, bizim 
neden bu konuma geldiğimiz daha iyi anlaşılır.. Bireysel tarz hakim 
elbette. Hiçbir süreçte bu kadar bireycilik, maddiyatçılık, manevi 
değerlerden kopma zirveleşmedi. O kadar çok bireycileştik ki. Bu 
anlamda yönetim kendisini eğitmedi. Yani yozlaşmanın en büyük 
şeyi bence yönetimlerde başladı, bu tespiti yapalım. Meclis kendisin 
doğru bir ekip çalışmasına yatırmadığı gibi ekip ruhunu yaratamadı. 
Şimdiye kadar koordinasyon kiminle bilindi; ya Pelşin arkadaştı, ya 
Mizgin’di yada bilmem kimdi. Böyle bir meclis içinde meclis oluştu-
ruldu. Bazıları hiç görülmedi, atıl kaldı. Mesela meclis  mantığının 
yarattığı dengeler de vardı elbette. Yani biz bazı şeyleri sorguluy-
oruz. Örneğin, 6. Kongreden bu yana Mizgin Şen’in durumu çok 
ciddi ele alınmadı.  Kongreden sonra Önderlik hakkında şunu belirt-
mişti; "‘biz Önderliksiz de yaparız" Orada Mizin’in ne demek iste-
diği netti. Ama bu anlamda bir tavır açığa çıkmadı. Bu resmen 
Avrupa’nın diliyle konuşmaktı. Önderliğin bizzat komploda adını 
saydığı bazı tiplerin merkeze getirilmesi, -şu an da merkezdeler-, 
bizdeki dengelerin çok derin olduğunu gösteriyor.  Çünkü biz 
dengelere göre bir politika, bir siyaset yaptık. Ve bunun temelinde 
gelişen ise parçalanma oldu. Şimdi ben somut önerilere gideceğim; 
başlangıçta PJA koordinasyonunda Zelal Serhat, Zeynep ve Berfin 
arkadaşlar platforma çıkmalı. Şuan bunları öneriyorum. Dediğim gibi 
platformlara klasik yaklaşmıyorum, ama bazı şeylerin de ciddi sorgu-
lanması gerekiyor. Diğer bir boyut Önderliğin belirttiği tecavüz 
boyutunu çok iyi sorgulamamız gerekiyor. Komploda biz hala bir 
şeyi çok açığa çıkaramadık. Bunu, kadın boyutunda çözüm-
leyemedik. Ama bunun ötesinde bazı gerçekler var. Sağ ve sol çizgi-
yle açıklayamıyorsun. Veya Önderlik çizgisini biz nasıl boşa çıkart-
tık, biz bu tecavüzde nasıl rol oynadık. Bunun daha derinlikli konul-
ması gerekiyor. Eğer meclisten bazı arkadaşlar tartışmalara katılırsa 
daha iyi olacağı kanısındayım. Hala kaygılar var sanki. Geri çekil-
meleri, istifaları yapı burada kararlaştıracak. Bence arkadaşlar biraz 
daha pratikleri derinlikli, kendi boyutlarından açarlarsa daha iyi olur. 
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Yani sonuçta geri çekilmeler de oportünizmin kendisiydi. Kadın 
yönetimi kendi alternatifini de yok etti. Şimdi kimse yapmak istemi-
yor. Kaçıyor, herkes çekiliyor. Bence bizdeki iktidar olgusunun 
kendi alternatifini yaratamaması, kendi alternatifini yok etmesi çok 
ciddi tartışılması gerekiyor. 

Derya Soran ark:  Örgütsel durumumuza ilişkin çok yoğun tar-
tışmalar yürütüldü. Özellikle kongrenin açılış konuşmasında arkadaş 
bir konuyu çok iyi dile getirdi; “ Belki 5. kongremiz olağanüstü bir 
kongre değil ama gerçekten yaşadığımız dönem olağanüstü bir 
dönem” dedi. Herkeste bu ciddiyetin farkına varmış. Burada yap-
tığımız tartışmalarda bir yenilik ve alternatifle çıkmak önemlidir. 
Ama bu noktada Önderliğin savunmalarında çok ciddi bir yo-
ğunlaşma yaşamadığımız için bu sistemin alternatifini yine PJA’ya 
biçtiği misyona denk bir tablo ortaya çıkaramayız. Ama yine de bu-
radaki bileşimden, o tabloyu ortaya çıkarabileceğimizi umut ediy-
orum. Arkadaşların değerlendirmelerinden ortaya çıkan sonuç, Irak-
taki çalışmalara dönük yaşanan kaygıdır. Bu yüzden bende değer-
lendirmelerimi Irak’a yönelik yapmak istiyorum. Belki PJA’nın 
sorunları, KONGRE  GEL’in 2. kongresinde net ortaya çıktı. Yani 
genel parti olarak Önderliğin çizgisinden çıktık. Ki Önderlik çizgis-
inden çıkışın ne gibi sonuçlara yol açabileceğini de bütün arkadaşlar 
tahmin eder. Bu PJA içinde böyledir. Önderliğin çizgisinden uzak-
laşma vardı, bu yüzdende bir örgütlülükten söz edemeyiz. O yüzden 
de yönetimin durumu tamamıyla pratiğe yansımıştır. Başta rapor için 
geliştirilen eleştirilere ben de katılıyorum. Gerçekten rapor bizim 
örgüt duruşumuzun yansımasıdır. Raporda sanki bir inançsızlık ve 
umutsuzluk vardı ve alanlara yönelik değerlendirmeleri çok yetersiz 
gördüm. Özelliklede Irak’a yönelik değerlendirme tek yönlü ele 
alınmış. Irak’ta en azından 150-200 bayan arkadaş var ve 150-200 
arkadaşın çalışması bu biçimde değerlendirilemez. Sadece TJAK 
değil, orada 7-8 temel kurumumuz var, ki bütün bunlar içerisinde 
bayan arkadaşlar faaliyet yürütüyor. Bunun için değerlendirmeleri 
eksik görüyorum. Oradaki pratiğe dönükte şunlar belirtilebilir. Ben 
iki yıldır oradaki çalışmalarda yer alıyorum. Irak’a müdahale gerçek-
leştiğinde parti orada açılacak alanların doldurulması için hazırlık 
aşamasından bu güne kadar, örgüt genel bir tıkanmayı yaşıyor. 
Bunun içinde Irak’a yapılan müdahale bizim için bir nefes borusu 
oldu. Dağda yaşadığımız tıkanmaya alternatif kendimizi Irak’a at-
maya başladık. Bu sağ çizgi şahsında çok somut ortaya çıktı. Büyük 
bir kandırmaca yaşandı ve iki yıl öncesinden bunun hazırlıkları 
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vardı. Biz birebir o alanda kaldığımız için bunun sancılarını çok çek-
tik. Bunun için hem düzenlemelerde hem de Irakta oluşturulan sis-
tem tam bir devletçi mantıkla yapıldı. Ama biz neyiz? Hangi zemin 
üzerinden devletçi sistemi koruyoruz? Sorularına cevaben söylenen 
tek söz: “Irak’ta hiç demokratik güç yok. Oradaki tek demokratik 
güç biziz ve demokrasinin gelişimindeki öncü güç ise kadın ve gen-
çliktir.” Tabii bunları çok sade bir biçimde söylüyorum. Bunun 
içinde biz Kürdistan’ı unutmuştuk. Sadece bir hareket olarak PÇDK 
kurulmuştu. Yani artık Kürdistan dışına çıkarak Irak’a doğru gidiy-
orduk. Oradaki iki yıllık çalışma üzerinden ki, kimse bizi orada 
tanımıyor bile. Ama yinede çok büyük hayaller kurarak, o hayal üz-
erinden yüzlerce kurum kurduk. Fakat şunu da belirtmek gerekir ki, 
ilk adım gerçekten önemliydi. Ne olursa olsun, belki kadro o or-
tamda çok tanınmıyordu ve bir alt yapımız yoktu, ama yine de bir 
adım atıldı. Musul’da şimdiye kadar hiç kimse gelip bir kurum 
açamadı. Ama biz açtık. Kerkük ve Bağdat’ta kurumlar açtık. Yani 
belli adımlar atıldı. Ama oraya girişte zihniyetten dolayı attığımız bu 
ilk adımları devam ettiremedik, süreklileştiremedik. Bir yönetimi üç 
ay bir yerde tutamıyorduk, sürekli değişiyordu. Sadece yönetim açıs-
ından değil, bir bütün kadro açısından da böyleydi. Yani bir türlü 
kadro ve yönetim istikrarı yakalanamadı. Bunun içinde biz TJAK 
olarak başta kongremizi dağda yapıp, Irak’a yapılan müdahale ile 
Irak’ta çalışmalarımızı sürdürdük. Biz orada artık kendi başımıza 
adım atabiliriz diye karar aldık. Bu karar iyiydi, ama  şansızlığımız 
hangi noktadaydı. Genel partinin aldığı karara göre artık her alanda 
sosyal yaşamda değişim olacaktı. Bunun içinde o karar ile kadının 
bağımsız çalışması noktasında bir çelişkiye girdim. Belki kadro bire-
bir ona yönelik açık bir şey belirtmiyordu, ama çalışmalarımızı 
büyük oranda etkiledi. Bunun dışında zaten orada, o çalışmaları 
yürütebilecek kadrolar çok azdı ve bu anlayışlar çıkınca da çalışma-
larda daha az kişi kaldı.  Hem temel kadrolarda parçalanma oldu hem 
de dediğim gibi sosyal yaşamda bir değişim oldu. Bunun dışında her 
parçanın, her çalışmanın kendi partisi oldu. Bu da tüm çalışma-
larımızı çok etkiledi. Büyük bir umutla Irak’a gelip, bunu gören kad-
rolar büyük bir korkuya kapılarak geri adım atıyor ve Irak çalışma-
larını temel bir çalışma olarak görmüyordu. Mesela arkadaşlar, resmi 
ve resmi olmayan şeyleri dile getirdiler. Buda, buradan kaynağını 
alıyor. Örgüt genelinde yaşadığımız değişim ve çelişkilerinden 
dolayı örgüt sarsıntıya girdi. Örgüt sarsılınca da herkes kendi derdine 
düşmeye başladı. Artık örgüt ve birey arasındaki denge tümden 
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bozulmaya başladı ki, eskiden hiçbir şekilde düşünmediğimiz şeyleri, 
çok rahat yaşamda görüyorduk. Kadro ondan sonra ailesini 
düşündüğünün çeyreği kadar partiyi düşünmüyordu. Yine kendisini 
nasıl legalleştireceğini düşündüğü kadar, ki Irak halkı bile resmi 
değildi ve bunu defalarca söylememize rağmen kimseye 
anlatamadık. Bundan dolayı da artık partiye karşı büyük bir inan-
çsızlık başlamıştı. Günlük olarak Küçük Güneyden ne yapıyorsunuz, 
ne ediyorsunuz gibisinden telefonlar geliyordu. Irak çalışmalarına bu 
kadar büyük bir sayıda arkadaş gelmesine rağmen yine de bu çalış-
malar bu biçimdeydi. Genelde durum böyleydi. Belki bir çok ayrıntı 
var, ama en genel anlamda bunlar belirtilebilir. Fakat PJA ve TJAK 
çalışmaları orada hiçbir destek almadı. O çizgi tarafından bir tecride 
girdik. Ben tümden kendimizi savunabildiğimizi belirtmiyorum, o 
çizginin bizim çalışmalarımızda büyük yansımaları vardı ki, şimdiye 
kadar da var. Doğru, PJA’dan arkadaşlar geldi, ama ne kadar güç 
sundular? Ne kadar destek sundular? Bilakis PJA’dan gelen her 
arkadaş oradaki durumu görünce kaçtı. Yani gerçekten, o tabloya 
kimse tahammül edemiyordu. Bir arkadaş ben tahammül edebiliyor-
dum diyemez. Zaten örgüt denetimi, örgüt kalmamıştı. Yani her 
arkadaşın elinde ne varsa onu partiye dayatıyordu. Yani orada ortaya 
çıkan anlayıştan dolayı,  bir arkadaşın düzenlemesini bile yapamıy-
ordun. Yani örgüt artık orada talimat veremiyordu. Neden? Çünkü 
değişimde bir anlayış oturtulamadığı için herkes değişimden ne anlı-
yorsa onu pratikleştiriyordu. Bunun içinde oradaki parçalı sistem 
Irak’ta örgütümüzü de parçaladı. Her örgüt kendi başına kaldı. Yani 
böl-yönet siyaseti yürütüldü orada. Bunun içinde bayan arkadaşların 
çalışması çok parçalandı. Arkadaşlar katliamdan söz ettiler, bu 
doğrudur. Bizim orada hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Çünkü, TJAK 
çalışmaları orada büyük bir tecrit altındaydı. Biz oradaki koordinas-
yon toplantılarına bile katılamıyorduk. Mali bir sorunumuz yada 
başka bir sorunumuz halledilene kadar on defa başvuru yapıyorduk. 
Yani PJA’dan büyük bir kopmayı yaşıyorduk. PJA’ya üst üste üç 
raporumuz gitti, ama bu raporların cevabını alamadık. Sanırım kay-
bolmuşlardı. Çünkü kaç defa sordum, ama öyle bir raporun 
gelmediğini söylediler. Belli ki PJA Irak’ta yürütülen çalışmaların-
dan da habersizdir. Yani biz PJA'dan çok fazla bir destek alamadık. 
Yanımızda bazı arkadaşlar vardı, kaç defa sorduk “heval bu arka-
daşları ne yapalım”, bize diyorlardı ki; “bırakın bizde ne ya-
pacağımızı bilmiyoruz" Burada şunu belirtmek istiyorum, bir örgüt 
bazı şeylere karşı kararsız kaldığında sonu ne olacak bellidir. Yani 
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biz kararsızdık. Ben KONGRA GEL’den sonra yönetim olarak oraya 
gittim, ancak hiçbir şekilde yönetim rolünü oynamadım. Ne PJA 
yönetimi olarak nede genel yönetim olarak rolümü oynamadım. 
Sadece varolan durumu korumaya çalışıyor ve daha büyük sorunların 
çıkmaması için çalışıyordum. Yani biz Irak'ta yöneticilik yapmadık. 
Bu anlayış, orada ki kurumlarımızı çok somut etkiledi. Şunu belirti-
yim arkadaşlar, Irak'ta çok büyük bir çalışma var. Yani günlük olarak 
gelişmeler, toplantılar var. Kadın çalışmaları gerçekten çok yoğun, 
fakat biz her kesin hizmetine girebiliyoruz yada o kadar çok kendi 
derdimize düşüyoruz ki, geneli etkileyebilecek çalışmaları çok fazla 
düşünmüyoruz. Yani bize çok yakın insanlar var, onlara bazı nokta-
larda fikir veriyoruz. Onlarda eğer bu hareket kendini işletirse bütün 
Irak’ı etkileyebilir diyorlar. Ama biz kendimizi işletemiyoruz. O bi-
reysel anlayış öyle bir durum yaratmış ki, bazı kurumlarımız elimiz-
den çıktı. Yani bazı kurumlarımız  ABD’nin mi yoksa dincilerin mi 
belli değil. Her ne kadar bunları önlemek için çok tartışmalar yürüt-
müşsek de, hala da bir çözüm bulmuş değiliz. Basın-yayın çalışma-
ları içinde şunları söyleyeyim. Bizim orada bağımsız bir basın-yayın 
çalışmamız var, ama bir arkadaş kapatalım mı, kapatmayalım mı 
diye hüküm yürütebiliyor. Benim burada belirtmek istediğim, birey 
hükmüdür. PJA gibi bu kadar büyük bir örgütümüz var, fakat hala 
bunun farkına varamıyoruz. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Hebun 
arkadaşın söylediği gibi, bizim burada birbirine yakın bir anlayışa 
varmamız gerekiyor. Ben demiyorum aynı olalım, ama değişimde 
birbirine yakın bir anlayış çıkmalıdır. Çünkü burada hepimiz 
değişimden yanayız ve eğer değişim olmazsa hiçbir adım atamayız. 
Burada söylemek istiyorum ki, ortaya çıkan şey; iktidara karşı, sa-
vaşa karşı, değişime karşı, biz bayan arkadaşlar olarak anlayışta bir 
uzaklığı yaşıyoruz. Hepimiz değişim istiyoruz, ama değimin olabil-
mesi için bir anlayış birliğine varmamız gerekiyor ki, yeni ve aktif 
bir sistem kurabilelim ve PJA bunu istiyor. Şimdiye kadarki yürüt-
tüğümüz sistemde gerçekten büyük bir temposuzluk vardı ve bu 
tempo ile dönemin hızına ulaşmayız. Çünkü gelişmeler artık saniye-
lik ve saatliktir. Bütün bu pratikleri değerlendirirken, ben de TJAK 
ve PJA yönetiminde yer alan bir birey olarak,  sorumluluk hisset-
tiğim kadar çalıştım, ama yine de zayıf kaldım. Bir bütün olarak 
cevap olunması gereken düzeyde cevap olamadım, ama bir noktada 
kendimi geride çekmedim. Yine de ortaya çıkan sonuçta bizimde 
payımız var. Bana göre en büyük özeleştiride kendimizi nasıl bu du-
rumdan kurtarabiliriz üzerinden olmalı. PJA olarak nasıl yeni bir 



PJA  5.  Kongre Tartışmaları 

 121 

sistem kurabiliriz? Tutum olarak da; birkaç ay önce biz KONGRA 
GEL' deydik. Burada Ferhat ve Botan öyle bir tutum koydular ki 
hepimizi inandırdılar, ama kongreden sonra bu tutumla nereye gittik-
leri bellidir. Tutuma karşı büyük bir saygım var, ama tutumu klasik 
burada söyleyeceğimiz birkaç cümle ile ele almamalıyız. Pratik çok 
önemlidir. Ben bunları belirtiyorum.  

Ana: Başta bu kongrenin gerillaya, zindan direnişçilerine ve hazır 
bulanan arkadaşlara kutlu olmasını diliyorum. Barış Anaları olarak, 6 
yıldır Etruş kampında çalışma yürüttük, ama hiçbir çalışmamız 
görülmedi. Çalışmamız kutsal bir çalışmadır ve sonuna kadar çalış-
mamızı doğru bir biçimde yürüteceğiz. Barış anaları olarak kaç yıldır 
çalışma yürütmemize rağmen tekmillerimizi, toplantılarımızı ve çal-
ışmalarımızı yürütebileceğimiz bir mekanımız yok. Arkadaşların 
yanına gittiğimizde bize diyorlar ki; “bunlar ne kocakarılardır ki 
başımıza gelmişler, bizi rahatsız ediyorlar.” Evet bunları oradaki ger-
illalar söylüyor. Partimizden isteğimiz, biz analar içinde kutsal bir 
mekan oluşturulsun ki, bizde çalışmalarımızı yürütebilelim. Ve yurt-
sever halkımıza, hazır bulunan tüm arkadaşlara başarılar diliyorum.  

Derya Koçgiri ark: Kaç gündür tartışmalar yürütülüyor ama bana 
göre daha esas tartışmamız gereken konulara çok fazla giremedik. 
Alanlarda yaşanan sorunlar kuşkusuz burada tartışılmalı, dile gel-
meli, fakat biz asıl örgütsel sorunlarımızı, kadrosal sorunlarımızı ve 
yönetimsel sorunlarımızı, sistem sorunumuzu iyi tartışamazsak, 
alanlardaki sorunlara da çok net bir biçimde çözüm getiremeyiz. Me-
sela KONGRA GEL tartışmalarında örgüt olarak, hareket olarak, 
bizim Önderlik çizgisinden uzaklaşmamız, kopuşumuz, Önderlik 
çizgisini komplo sürecinden sonra pratikleştiremememiz çok tartış-
ıldı, dile geldi. Şimdi Kadın Hareketi açısından da baktığımızda 
böyle bir gerçeklik var. 7. Kongreden bu yana Kadın Hareketini ele 
aldığımızda, Önderlik çizgisini temsil boyutumuz, Önderlik çizgisini 
pratikleştirme  boyutumuz ne kadardır dediğimizde, çok net cevap 
veremiyoruz gerçekten. Çünkü Önderlikten bir uzaklaşmamız var. 
Hareket olarak bunu belirtmemiz gerekiyor. O açıdan şimdi sorunları 
şöyle ele almamak lazım. Çünkü bazı değerlendirmeler oldu ben çok 
fazla katılmıyorum, yani bazı çalışmalarda çok sorun yaşandı 
yaşanmadı, bunlar çok önemli değil yada hiç sorun ortaya çıkmadı,  
buda çok önemli değil. Önemli olan bir hareketin geldiği düzey iti-
bariyle Önderlikten uzaklaşmasıdır. Bunun için, tekrardan bu hare-
keti Önderlik çizgisine nasıl getireceğiz, Önderlik çizgisiyle nasıl 
buluşturacağız, nasıl birleştireceğiz, bunun pratik uygulamasını nasıl 
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yapacağımızın tartışılması gerekiyor. Yoksa birkaç alanda çalışma 
yürümüş, yürümemiş önemli değil. Çünkü Önderlik son savunma-
larında şunu söylüyordu, “gemi batarsa herkes gider.” Yoksa bir 
alanda çalışma yürümüş, çok fazla sorun olmamış, böyle yaklaşım-
ları ben çok fazla doğru bulmuyorum, tehlikeli de buluyorum. Biz 
parçalı ve dağınık bir durumdayız. Bizim şu anda, kendimizi çok 
güçlü bir biçimde birleştirme sorunumuz var. Biz örgüt olarak bir 
kriz halindeyiz, çok tehlikeli bir süreçten geçiyoruz. Bu krizi, bu teh-
likeyi görmeden herkesin kendi çalışma alanının kaygısı içerisine 
düşmesi, çok oportünistçe bir yaklaşım olur. Bunu görmek gerekiyor. 
O açıdan komplo ile birlikte biz gerçekten ciddi bir değişim-
dönüşümü yaratamadık. Bu konferansta da tartışıldı, 4. Kongrede bu 
gündemler içerisindeydi. Fakat biz gerçekten Önderliğin belirttiği 
biçimde bir zihniyet değişimi-dönüşümü sürecine giremedik ve ona 
göre de bir sistem oluşturamadık. Şu anda yaşadığımız bütün 
sorunlar bunun sonucudur, bunun sancısını çekiyoruz. Bundan nasıl 
çıkabiliriz? Bence biraz bunu tartışmak gerekiyor. Tabii şimdi 
bunları tartışırken doğru çözümlere ulaşabilmemiz açısından, bazı 
tespitleri yapmak gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlarda bazı konu-
larda dile getirdi. Kadının iktidara bulaşması, iktidarı ele alışı, girişi 
genelin iktidarı ele alışından çok daha tehlikeli bir biçimde bizi et-
kiledi.  Ben açık söyleyeyim; 3. Kongreden beridir tamamen erkeğe 
dayalı bir yönetim gerçekliğimiz var. Yani erkeğe dayanan, erkekten 
güç alarak yönetim olan bir gerçekliğin, çok fazla kendi ayakları üz-
erinde kendi iradesiyle yürümesi mümkün değil. Belli bir noktaya 
kadar gelir ve ondan sonra senden elini çektiği zaman veya farklı 
politikalar geliştirdiği zaman da, sen böylesi bir durumla karşı kar-
şıya gelirsin. Bunlar önemli, o açıdan kadının iktidar olgusu, kadının 
iktidarı ele alışı, aşırı merkeziyetçiliği, -mesela KONGRA GEL’de 
çok tartışıldı- kadronun harcanması, kadronun bitirilmesi, bunlar 
Kadın Hareketi açısından bu çok daha vahim bir durumda. 3. Kon-
greden sonra yada 7. kongreye kadar da Önderliğin Kadın Hareketi 
ile bizzat kendisi ilgileniyordu. Bizimde yanılgılarımız, yetmezlik-
lerimiz vardı, fakat beli bir dönemden sonra kadın gerçekten çok 
harcandı. Kadın Hareketi olarak da kadını güçlendiren, geliştiren, 
iradeli kılan bir yaklaşım çok fazla olmadı. Her yere gidip soralım 
yada bir anket yapalım Kadın Hareketine en çok tepkili olan yine 
kadının kendisidir. Arkadaşlar birçok yerde PJA’ya, PJA yönetimine 
güvensizleştiler. Şimdi bu nereden çıktı. Bu kaynağını yönetim 
tarzından aldı, varolan sistemden aldı. Yani biraz gelişen, biraz 
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güçlenen, biraz iradeli olan kadın susturuldu ve kadının özgür irade-
sine, duruşuna engel olundu, bastırıldı. Ve gerçekten bu çok ciddi bir 
biçimde yapılarak asıl  kadın katliamı kendi içimizde yapıldı, 
yürütüldü. Bunun ortaya çıkardığı sonuçlar şu anda çok daha ağır. 
Kendi toplantılarımıza, konferanslarımıza yada çalışmalarımıza 
kadını katmada şu anda zorluk çekiyoruz. Çok ciddi boyutta bir 
güvensizlik var. Manevi değerlerimizde çok ciddi bir sarsılma 
yaşanıyor. Önderlik savunmalarında feminizmi ele alarak değer-
lendiriyor. Yeni bakış açımızda bunun olması gerektiğini söylüyor. 
Yeni bir sistem oluştururken bence ciddi boyutta bununda üzerinde 
yoğunlaşmak gerekiyor. Bizi var eden, kadının kadına olan sevgisi-
ydi, kadının kadına olan sahiplenmesiydi. Fakat biz şuanda öyle bir 
noktaya gelmişiz ki, kadın olarak birbirimizi çok fazla sevmiyoruz. 
Birbirimizi çok fazla sahiplenmiyoruz. Onun için belirttim. Yapılan 
tartışma ve değerlendirmelerde Kadın Hareketi açısından ortaya çı-
kan bu  sonuçlardan bazı kişilerin sorumluluğunu yerine koymak 
gerekiyor, ama bir yönetim gerçekliği açısından böyle değerlendir-
mek acı bir tablo. Çünkü neden? Biz geçmişte yetersizliklerimizle 
de, eksikliklerimizle de birbirimize sahiplenirdik. Ama şimdi bir 
kadın yapıdan olsun, yönetimden olsun bir yetersizliği mi var, bir 
eksikliği mi var, biz onu doğru bir biçimde -yani yetersizliklere, ek-
sikliklere sahiplenme değil-, sahiplenme ruhunu, yaklaşımını 
gösteremiyoruz. Bu bizim gerçekten parçalanmamızın en temel ne-
denlerinden birisi. Dediğim gibi; bireysel kaygılarımızı, yaklaşım-
larımızı çok fazla yetkiye sarılarak ayakta tutmayı esas alıyoruz. 
Oysa PKK’yi, PKK yapan; kadını, kadın yapan en temel şey 
maneviyattı, manevi boyuttu. Şimdi bizim bunu tekrardan kazanma-
mız gerektiğini düşünüyorum. Önemli bulduğum hususlardan bir 
tanesi bu. Diğer bir konu ise varolan dağınıklığın, parçalanmışlığın 
ortadan kaldırılması açısından da bu önemli; birkaç arkadaş da bunu 
ortaya koydular, bu ruhun yakalanması gerekiyor. Birbirimize karşı 
sorumlu olmamız gerekiyor. Yani YJA’da ki arkadaşlar, ben PJA’da 
ki arkadaşlara karşı sorumluyum yine KONGRA GEL’dekiler ben 
Kadın Hareketine karşı sorumluyum derse ben inanıyorum ki, biz bu 
sorunları çok hızlı ve kısa bir sürede aşabiliriz. Fakat böyle bir 
sorumlu yaklaşım yok. En başta bunun mahkum edilmesi, en hızlı 
biçimde ortadan kaldırılması gerekiyor. Kabul etmiyoruz ve 
kaldıramıyoruz da artık. Yani öyle hesaplar içerisine de girilmesin. 
Açık belirtiyorum; kim böyle hesaplar içerisine girerse kaybeder, 
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kazanmaz. Onun içinde böyle bir sorumluluk yaklaşımıyla çalışma-
lara katılmak gerekiyor.  

Bir değer boyutu aydınlatılması gereken, önemli bulduğum birkaç 
husus var. Mesela biz KONGRA GEL öncesi konferans yaptık. Kon-
feransta sosyal yaşam projesi kararıyla aslında biz kendimizi sağa 
yatırdık. Burada hazır bir çok arkadaş orada hazırdı. Kimse, kimseyi 
suçlayamaz. YJA meclisinden arkadaşlarla KONGRA GEL içeris-
indeki arkadaşlar da hazırdı. PJA meclisinden olan arkadaşlar ile 
değişik sahalardan gelen arkadaşlarda vardı. Hangimiz kalkıp, ben de 
dahil çok ciddi bir biçimde bir tavır geliştirdik. Bu neyin nesidir 
dedik? Biz konferansla birlikte sağa yatırıldık gerçekten. Öyle bir 
noktaya geldik ki tamamıyla tasfiye edilecektik. Tabii Önderlik 
müdahale etti. Tasfiyeden kıl payı sıyırdık. Böyle bir durumla karşı 
karşıya geldik, bu çok basit değil heval. Partiyi yada Önderlik 
mücadelesinin bugüne kadar gelmesinde en temel mücadele alanı 
kadın sorunu olmuştu. Bu alanda Önderliğin yürüttüğü mücadele söz 
konusuydu. Fakat biz Kadın Hareketi olarak bu mücadele alanını bir 
tasfiyenin hizmetine koyduk. Şimdi bu, çok ciddi bir biçimde ele 
alınıp çözümlenmesi gereken bir husus. Doğru konferansta çok 
değişik alanlardan gelen arkadaşlar vardı, bu tartışmanın uzağında 
olan arkadaşlar vardı, birden gelip gören arkadaşlar vardı. Ama şimdi 
kendi durumumuzu bununla izah edemeyiz. Ben birey olarak aylardır 
bunun şeyini çekiyorum. Yani bunu neyle izah edeceğiz. Çünkü 
Önderlikten uzaklaşmışız. Hala bizde o üstten yaklaşım, o hiyerarşik 
yaklaşım var. İşte meclisse, bunlar kendi içerisinde böyle bir tartışma 
yürütmüşse demek ki en iyi onlar biliyor yada mutlaka onların bir 
bildikleri vardır yaklaşımıyla bir çoğumuz buna tabi olduk. Ses çı-
karmadık yani. Ama gerçekten biz bu biçimiyle sağa yatırıldık ve şu 
anda mesela arkadaşların Irak sahasında, mahmur sahasında yaşadık-
ları da biraz bu mantığın sonucu oluyor. Aslında ülkede de o zemin 
olsaydı aynı sonuçlar ortaya çıkardı, kendimizi hiç kandırmayalım. 
Fakat ülke sahasıydı, o koşullar çok fazla yoktu. O yüzden böyle bir 
sonuca gidilmedi.  Kuşkusuz hemen öyle KONGRA GEL ile ba-
şlayan sorunlarda değil, ondan öncesi de var. Ancak KONGRA GEL 
öncesi ile başlayan ve KONGRA GEL ile zirveye ulaştırılan bütün 
bu eğilimler, kendisini öyle bir noktaya getirdi ki gerçekten biz 
tasfiye ile karşı karşıya geldik. Şimdi ben şunu düşünüyorum; acaba 
gerçekten biz bir korkuya mı kapıldık. Açıklanması, aydınlatılması 
gerekiyor yada tartışılarak izaha kavuşturulması gereken hususlardır. 
Ben birey olarak hala ikna olmuş değilim. Mesela orada çok ısrarla 
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“biz böyle bir proje çıkartmak zorundayız” diye vurgulandı. Yani 
gelinen nokta da insanlar arasında ilişkinin olması yada olmaması 
değil,  ben onu tartışmıyorum, ama onun yasaya bağlanmasını çok 
antidemokratik bir uygulama olarak görüyorum. Öyle çok yasaya 
bağlanacak hususlar değil, biz bunlara da karşı değiliz. Önderliğin 
yaklaşımı da belli, fakat kadın noktasından ciddi bir darbe vurulup 
atılma mücadelesi bize karşı yürütülüyordu. O zaman biz doğru 
sorgulamalıyız. Sonuçlarını da doğru ortaya çıkartmalıyız. Yine kon-
grenin hemen öncesi belki çok dile de geldi, fakat hala tartışılması 
gereken yada en azından izahı yapılması gereken boyutlarda var. 
Gulan Arkadaşın şahadetiyle kadın gerçekten iradesizleştirildi, et-
kisizleştirildi. Bu biçimiyle de bir tasfiye ile karşı karşıya geldik. 
KONGRA GEL’e gitmeden önce dayatılan bir şey vardı, onun kar-
şısında işte bazı kaygılarla dolayı yine çok fazla ses çıkartmadık ve 
biz bunu kabul ettik. O dayatmaları kabul ettik. Neden kabul ettik? 
Korkularımız neydi? Neyin kaygısını yaşıyorduk? Neden o kadar 
cesaretsiz olmuştuk? Bunların aydınlatılması gerekiyor. Bunların 
açık izahının yapılması lazım. Eğer biz bunların çok fazla izahını 
yapamazsak, ben mesela şunu düşünüyorum ve tartışılıyor da. Ce-
saretsizliği bundan mı kaynaklanıyor diye bir soru da insanın aklına 
getiriyor. Biz neye ortak olduk? Biz niye bu kadar geri adım atıy-
oruz? Bunların açıklanması gerekiyor. Ben bunları söylerken çok 
fazla subjektif değerlendirme yapmıyorum. Arkadaşlara karşı bu 
konuda, bir iddiada bulunmuyorum. Fakat gerçekten bize bu kadar 
geri adım attıran hususlar nelerdi? Mesela bunlar raporda çok fazla 
yok. Biz geri adım attık bir çok konuda, teslim olduk yani. Bunların 
açıklanması gerekiyor. Bunlar çok fazla dile getirilmedi. Yine bizim 
çok ciddi bir biçimde sistem sorunumuz var. Hareketimiz çok gen-
işledi ve çok büyüdü. Zihniyetimizi ciddi bir değişim dönüşüme tabi  
tutmadan bir katılım gösterirsek, bu sorunları bu boyutta olmasa bile 
farklı biçimlerde yine yaşayacağız. Onun için kendisini sorumlu 
gören, katan bir yaklaşım esas alınmalı. Ve kadro buna katılmalı. 
Yine bu süreçte, sadece bu dönem açısından belki bu konular açıl-
maya çalışıldı. Çünkü çok ciddi bir erozyonla karşı karşıyayız. Me-
clisimiz, yönetimimiz hiçbir zaman yönetimine açık olmadı. Belki 
yapısıyla ortak paylaşsaydı bu kadar sorunların altında da kalmazdı. 
Yapısından güçte alabilirdi, çözebilirdi de. Buda tabi ki yine çok 
aşırı merkeziyetçi yaklaşımdan, ben merkeziyetçi yaklaşımdan kay-
naklıyor. İktidar olgusuna yaklaşımdan kaynaklanıyor. Geliştire-
ceğimiz yeni dönem sistemimiz her şeyden önce bir örgütün aleni-
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yetine, o yönetim çalışmasının aleniyetine bağlı. Yani kendisini her 
biçimiyle hem halkına hem kadrosuna hem çalışanına açık tutabil-
meli, paylaşabilmeli ve sorunları onlarla birlikte çözmelidir. Ne 
yönetim tek başına bir şey başarabilir ne halk nede kadro. Biz hepi-
miz birbirimizle birlik olduğumuz sürece başarabiliriz. Bu kesinlikle 
esas alınacak bir ilkedir bizim açımızdan. Önemle vurgulanması 
gerektiğini düşünüyorum. Şimdilik bunları belirtiyorum. 

Ruçem ark: Tüm arkadaşları ve kongreyi selamlıyorum. 
Geldiğimiz alanın gerek erkek, gerek bayan tüm arkadaşların ve yine 
halkımızın kongreden büyük beklentileri olduğunu, bu anlamda 
büyük bir rol ve misyon biçtiklerini belirtmek istiyorum. Aslında 
yaşanan iç sorunlara bir uzaklığın olduğunu da belirtmek lazım. Yani 
biraz bilgimiz ve  edindiğimiz izlenimler vardı, ama bu düzeyde bir 
karışıklığın yada dağınıklığın yaşanması öncelikle bizi çok üzdü ve 
şaşırttı diyebilirim. Şimdi ben bazı genel değerlendirmelerde bulun-
mak istiyorum. Yapabildiğim kadarıyla bazı analizler yapabilmek 
hem de bu yaşanan durumları çözümleyebildiğim kadarıyla çözüm-
lemek istiyorum. Arkadaşları dinledim,  5 günlük bir yoğunlaşma 
var. Edindiğim en temel sonuç; örgüt olamama durumudur. Yani bir 
PJA diye bir partimiz, örgütümüz var, ama sorun tabela asmak, bir 
şeylere isim koymakta değil, bu ismin veya tabelanın altını doldur-
maktır. Bu anlamda hem yapımızda hem yönetimimizde bu derece 
ciddi sorunlar yaşanırken bile, büyük bir ciddiyetsizlik gözlemliy-
orum. Eğer örgütüm diyorsan veya bir partiyim diyorsan ya onun 
gereklerini yerine getireceksin yada  gerçekten böylesi bir iddiadan 
vazgeçeceksin. Bence bu kongrede çıkarılması gereken en temel 
sonuç bu. Yani hem halk hem de önderliğin PJA’ya biçtiği rol ve 
misyon ortadayken, bu denli sorunların yaşanması elbette sadece 
PJA ile açıklanamaz. Ama bizim bence şu sonucu çıkarmamız lazım; 
Ya bu kongrede fes kararı alacağız yada bu kongrede çok ciddi bir 
atılım ve çıkış yapacağız. Yani belirttiğim gibi sen bir örgütüm, bir 
partiyim diyorsan, ona çok ciddi yaklaşacaksın ve o misyonu yerine 
getireceksin, aksi halde çok gerçekçi olmaz diye düşünüyorum. 
Örneğin başta kalkan arkadaşlarda belirtmişti, çağımız üretim ve 
somut pratik çağıdır. Yani sen, sadece felsefik çözümler, analizler 
yaparak insanlara hitap edemiyorsun. Diğer parçaları bilmiyorum, 
ama bir Türkiye zemini açısından -işte diğer zeminler açısından da 
arkadaşlar belirtiyorlar- insanlara veya kadınlara somut projelerle 
veya somut adımlarla gitmedikten sonra senin bir ağırlığın, bir ciddi-
yetin kalmaz. Bence bu ciddiyetle yaklaşmamız gerekiyor. Arka-
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daşlarda gözlemlediğim bir şeyde; süreç bu denli önemliyken iç 
sorunlarda bir boğulma var. Gerçi Kürt kişiliğinin yada bizlerin 
genel bir özelliğidir. İç sorunlara boğulma eğilimi fazlasıyla mevcut.  
Günlerce, aylarca iç sorunları tartışma veya bireyleri tartışma bizde 
bir gelenek haline gelmiş. Arkadaşların tüm değerlendirmelerine 
saygı duyuyorum, muhakkak bireylerden ve yönetimlerden hesap 
sorulması lazım. Ama, ben bu kongrede sadece bunu yaparsak, 
sadece birey ve yönetimlerden hesap sorarsak, bir yere gelemeye-
ceğimizi düşünüyorum. Çünkü sorun gerçekten biraz genel. Çünkü 
kadroda hem ruhsal, fiziksel hem de düşünsel bir dağınıklık var. O 
anlamda bir toparlanmanın ve silkelenmenin olması lazım. Diğer 
yanıyla yönetici arkadaşlardan veya geçmiş dönemde görev yapan 
arkadaşlardan da şöylesi bir beklentimiz var. Örneğin çok ciddi id-
dialar var, çok ciddi değerlendirmeler var, fakat henüz bu iddia ve 
değerlendirmelere cevap alamadık. Yani ben bekliyorum, arkadaşlar 
bu iddia ve değerlendirmelere karşılık verirlerse iyi olur diye 
düşünüyorum. Onun  dışında biz bir örgütsek ve kadrolarımız varsa, 
örgüt ve kadroların arasında da bir hukuk olur. Ama bizde çok büyük 
bir hukuksuzluk var. Sen kadronu ölüme, hastalığa yine bir Nuriye 
Kespir arkadaşın durumunda görüldüğü gibi mahkemeye bırakırsan, 
senin örgüt olmak gibi bir gerçekliğin ortadan kalkmıştır. Bilemiy-
orum ne kadar ciddi yaklaşıyoruz. Çünkü sen kadrona kadro gibi 
yaklaşmazsan hatta bırakalım kadro gibi yaklaşmayı hümanist değer-
lerle bile yaklaşmaz, saygı göstermezsen seninle kadro arasında 
hiçbir hukuk kalmaz. Yani kadroda en fazla şöylesi bir bağlılık olur 
ki, o da duygusal bir bağlılık olur. En fazla namus belasına bir 
yürüyüş, namus belasına bir bağlılık olur. Ki namus belasına bir 
yürüyüş ile duygusal bağlılıklar bu aşamadan sonra bizi hiçbir yere 
götürmez. Bu anlamıyla ben bu kongrede kadro ve örgüt arasında bir 
hukukun kesin ve net oturtulması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir 
tek arkadaşımızın parmağına zarar gelmesi, bir tek arkadaşımızın çok 
ciddi sorunlarla karşılaşması karşısında duyarsız ve kayıtsız 
kalamayız. Bu nokta da gerçekten çok ciddi değerlerin aşınması söz 
konusu. Bilemiyorum, Önderlik reel sosyalizmin değerlendirmesini 
bir çok defa yaparak insana yaklaşımını ortaya koydu.  Ama bu kon-
grede ne yazık ki hala şunu görüyorum; insana yaklaşımda reel so-
syalizm yaklaşımları tam olarak çözümlenmemiş. Çünkü  reel so-
syalizmde insana çok hoyratça bir yaklaşım, gereken değeri ver-
meme durumu vardı. Özellikle  kadına yaklaşım noktasında  
PKK’nin farkını şöyle koyuyorduk; kadının bizde bir özgünlüğü 
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olurdu. Örneğin diğer örgütlerde gerekirse cepheye gönderir, gere-
kirse erkek kadınla ilişkiye geçer, gerekirse normal geleneksel bir 
kadın gibi kullanır, ama bizdeki en temel fark bunların olmamasıydı. 
En azından kadının ciddi bir özgünlüğü, misyonu yada bir ciddiye-
tinin olmasıydı. Ben bu ciddiyetin, misyonun ortadan kalktığını 
görüyorum. Bu anlamda çok büyük bir aşınmanın, değer 
erozyonunun yaşandığını görüyorum. Üzerinde ciddi durulması 
gereken bir konu olarak değerlendiriyorum. Şimdi çok ciddi 
başarısızlıklarımız var. Bilemiyorum, bu başarısızlıklar bizi ne kadar 
incitiyor. Örneğin bir Maxmur değerlendiriliyor, buradan bizde 
geçtik bizde gördük ve çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Yani 
biz her anlamda elimizin altındaki bir yeri bu derece geri bırakmış-
sak, bu derece kendimizi oturtamamışsak, kendi ideolojimizi, kendi 
yaşam tarzımızı oturtamamışsak diğer alanları nasıl değiştirebiliriz. 
Kusura bakmayalım ama bugün dünyaya  açılmaktan bahsediyor ve 
çok ciddi iddialarda bulunuyoruz, ama elimizin altındaki bir Mahmur 
bu düzeydeyse böyle iddialarda bulunmayalım diyorum. Çünkü sen 
tezler ortaya koyar iddia edersen ve  ona göre de adımlar atarsın. Ben 
bizde ki en büyük zaafın veya bugün insanları kaçırtmamızın te-
melinde bunun olduğunu düşünüyorum. Örneğin felsefik anlamda 
değerlendirmeleri çok rahat yapıyoruz, ama insanlara somut anlamda 
bir şey götüremediğimiz için kadında çok büyük bir güvensizlik ve  
kaçış yaşanıyor. Bu kongrede şu sonucunda çıkarılması gerektiğini 
düşünüyorum. Yapabileceğimiz kadar proje, yapabileceğimiz kadar 
program, yapabileceğimiz kadar tasarı. Bu iddiaları küçültmek, he-
defi küçülterek asgariye indirmek değildir. Dediğim gibi kendi 
gücünü bilmedir aslında. Sen gücünü bilemediğin zaman insanlarda 
gerçekten ciddi bir hayal kırıklığını uyandırırsın, ki kadrolarımızda 
bile böylesi bir durum yaşanırken halkın yine dışımızdaki insanların 
bunu yaşaması anlaşılırdır. Aslında arkadaşlar çok zorlu bir dönem-
den geçmişler. Bu hallerini ve duygularını anlamak gerekiyor. 
Anlamaya da çalışıyoruz. Ama ben duygusal veya tepkisel yaklaşım-
larla bu süreci kurtaramayacağımızı düşünüyorum. Mesela değer-
lendirmelerde duygusal veya tepkisel yaklaşımlar yansıyor. Bilemiy-
orum, bence kadının en çok mantıklı yaklaşması, en çok birlik ve 
bütünlük anlamında hareket etmesi gereken bir süreçteyiz. Yönetici 
arkadaşlar ve yönetim iddiasında olan arkadaşlar için bence şunu 
söylemek gerekiyor; gerçekten kendine güvenmiyorsan, gerçekten 
yanı başındaki kadını sevmiyorsan veya sevemiyorsan bence yönetici 
olmamalısın. Çünkü gerçekten yöneticilik bir anlamda sevgi olayıdır. 



PJA  5.  Kongre Tartışmaları 

 129 

Sen askerini, kadronu, yoldaşını sevmezsen yada güven vermezsen  
hiçbir yere gelemezsin, ki insana güvenmeden yanı başındakine 
güvenmeden bence hiçbir insan, yönetici asla başarılı olamaz. O 
anlamda başarının yolu sevgiden geçiyor. Belki sloganvari olarak 
değerlendirilebilir, ama bu bir gerçek. Aslında tüm bunlar biraz da  
temennilerim oluyor.  Biz Türkiye sahasından geldik. Türkiye sahası 
buradaki gibi değil, biraz daha farklı. Mesela geçen yıl bir kadın kon-
feransı düzenledik. Tüm kurumlarımızdan kadın yapımızın katıldığı 
bir konferanstı biçiminde oldu. Orada bir kadın meclisi kurma kararı 
aldık. Kadın meclisi kurma çalışmalarımız hala devam ediyor. Başta 
bunun altyapı komisyonlarını oluşturup tüm bölgeye, tüm alanlara 
dağıtma gibi bir hedefimiz ve iddiamız var. Bu konuda bazı zaaflılık-
lar Türkiye zemininde de yaşanıyor. Örneğin kadın yapısının dağınık 
yada tam anlamıyla bütünleşememesi farklı farklı kurumlarda yer 
almanın yaratmış olduğu anlayıştan kaynaklanabiliyor. Ama bu 
düzeyiyle sorunlar oraya yansımadığı için daha olumlu bir tablonun 
olduğunu düşünüyorum. Aslında önümüzdeki süreçte az önce belirt-
tiğimiz iddiaları gerçekleştirirsek ciddi adımlar atabiliriz. Fakat be-
lirttiğim sorunlar söz konusu. Genellikle yaşanan örgütsel sorunlar 
buraya bakılır, hem genel sorunlar hem de kadına özgü yaşanan 
sorunlar buraya bırakılarak çözüm beklenilir. Bu anlamda bence bu-
ranın bu ciddiyet ve ağırlıkla yaklaşması lazım. Bilemiyorum, ben 
ciddiyet üzerinde çok durdum, ama gerçekten  arkadaşlar da bir cid-
diyet zaaflığı görüyorum. Yani bu kadar ciddi sorunlar yaşanırken 
arkadaşlarda bir ciddiyetsizlik, bir kendicilik var. Yada bir bıkkınlık 
mı diyeyim. Bu ruh halinin aşılması lazım. Bunları belirtirken 
çözümsüz olduğumuzu sanmıyorum. Bence çözüm bu ortamda. 
Kongre bu anlamda bazı analizlerin, çözümlemelerin yapıldığı, hedef 
ve programlarla birlikte somut projelerin oluşturulması bakımından 
önemlidir. Bu anlamda tüm arkadaşlarda bir yeniden yapılanma, to-
parlanma istemi de görüyorum. Ki süreç çok ciddi, aslında süreçten 
bir kopmada olmuş diyebilirim. Bu süreç sadece haberleri izleyip, 
değerlendirmek değildir. Her anlamıyla biraz dünya konjektürünü, 
yaşanan gerçekliği analiz edebilme ve kendini ayarlayabilmedir. An-
cak bir analizden ziyade bir içe gömülme yaşanıyor. Bu anlamıyla 
daha ciddi bir sorumluluk veya diyelim yaşanan ciddi sorunları aşma 
noktasında bir  kırılmanın yaşanmaması lazım. Gerçekten çok ciddi 
sorunlar yaşanabilir. Nitekim bizde insanız, muhakkak duygulanırız 
yada  insanın düşünce dünyasında gerçekten ciddi altüst oluşlar 
yaşanabilir. Bence kadının bu yönünü de aşmamız lazım. Yani böyle 
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sorunlar karşısında kırılıp, büzülmek yada gerçekten duygusallığa 
kapılarak tepkisel davranmak  yerine  kolektif bir ruhla bu kongrede 
ciddi bir çıkış yapabiliriz. Mesela ben cezaevinden çıktım. 
Cezaevindeki  bayan arkadaşlar açısından  PJA’nın ciddi bir umut 
düzeyi var. Çünkü cezaevindeki arkadaşlar, yıllarca hem düşmanın 
hem de erkek yönetimlerinin çok çeşitli ve olumsuz yaklaşımlarıyla 
karşı karşıya geldiler. Bu anlamda PJA, hem Türkiye hem Kürdistan 
hem de diğer parçalarda özellikle de cezaevindeki arkadaşlar için 
ciddi bir umut kaynağı. İşte bu sorumlulukla yaklaşırsak, geliş-
melerin çok daha olumlu olacağını düşünüyorum. Aslında bu 
yaşanan sorunlar Önderliğe ne derece yansıtıldı bilmiyorum, ama bu 
sorunlara rağmen Önderliğin hala PJA’ya bu derece sarılması, bu 
derece gerçekten kaldırmaya çalışması, misyon biçmesi bence 
fazlasıyla değer verilerek dikkate alınması gereken bir şey olmalıdır. 
Bu anlamda tüm arkadaşları bir kez daha tüm devrimci selam ve 
saygılarımla selamlıyorum.  Beklentilerimizin yalın olduğunu ve bu 
anlamda karşılık bulacağımıza inandığımı da belirtmek istiyorum.  

Avaşin ark: Tartışmalar sürüyor. Arkadaşlar bir çok konu da de-
ğerlendirme yaptılar. Belki açılışı anneler ve yurtsever arkadaşlar 
yaptığından bir çok arkadaş neden açılışı kadrolar yapmadı gibi bir 
düşünceye de kapıldılar. Şunu söyleyebilirim, şimdiye kadar biz 
konuştuk, onlar yaptılar, ama şimdi diyoruz ki, konuşma hakkı 
onlarındır. Çünkü biz örgütsel sorunlardan kendimizi kopuk ele 
alamayız. Belki arkadaşlar;  birisi kendisini içinde ele alıyor diğeri  
kendisini dışında görüyor diyebilirler. Doğrudur, hareket bir 
bütündür, ama insan genel bir ad altında da hepsini değerlendirebilir. 
Arkadaşlar özellikle teorik yönü değerlendirdiler. Önderliğin bize 
verdiği teoriyi korumak için bize gerekli olan nedir? Gerçekten 
pratiğe geçirmedir. Özellikle komplodan sonrasını ele aldık, değer-
lendirdik. Ben bunlara girmek istemiyorum. Hangi süreçleri geçirdik, 
nasıl oldu olmadı boyutuyla girmek istemiyorum. Mesela 4. kon-
gremizin adı açılım kongresiydi, ki Önderlik önümüze koymuştu ve 
bizde açılım yapalım, kararlaşalım dedik. Ancak baktığımızda belki 
o düzeye ulaştık, ama zihniyet anlamında bunun altını dolduramadık. 
Belki bir çok alan açıldı, kapsamımız gerçekten çok genişledi hatta 
çok çalışmada yürütüldü. Ancak örgütsel anlamda, hiyerarşik 
anlamda bunun altını dolduramadık, bir boşluğa düştük aslında. Yani 
bir anlamda boşluk doğdu.  Arkadaşlar, PJA’nın iflası, hareketin 
iflası veya hareketin tasfiyesi olarak değerlendirdiler, ben öyle ele 
almıyorum. Bizde ki  eski zihniyetin iflasıdır aslında. Bu tarzda 
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yürütülmemizdi zaten. Aslında yeni süreci, stratejiyi eski zihniyetle 
yürütmek istedik. Karşımıza çıkan tabloda gördük ki, aslında iflas 
eden eski zihniyetlerimizdi. Arkadaşlar yönetimi değerlendirdiler, 
özellikle meclis ve yönetici düzeyde bulunan arkadaşları değer-
lendirdiler. Doğrudur, tüm sorunların hepsini insan onlara yük-
leyemez yani ne onları tamamen günahkar görebiliriz ne de onları 
dışında görüp kendimizi günahkar yapabiliriz. Sorunlar iç içe 
yaşandı ve ben burada sorguluyorum, meclisimden hesap istiyorum. 
Kendi şahıslarında hareketi boğdular, bizi boğdular bu anlamda 
hesap istiyorum tabi ki.  Mesela bir Pelşin arkadaşın ruh hali, psiko-
lojisi benim, hareketin üzerinde etkiliyse o zaman bu hiyerarşiyi 
sorguluyorum. O zaman örgütlenmemizi sorguluyorum. O gitsin, 
başkası gelsin sorun değil. Burada biz bireyi yok etmiyoruz yada 
süreç karşısında hepimizde özeleştirimizi veririz. Arkadaşlarda 
söyledi; özeleştiri vermek sadece ben böyle yaptım, bunu yaptım, şu 
psikolojiyi yaşadım ve sonuçta bu düzeye geldik biçiminde ol-
mamalı. Biz burada tarih karşısında, halk karşısında özeleştiri veriy-
oruz. Aslında arkadaşlar; siyasetimiz egemenlerin güdümüne girdi 
bağımsız siyaset yürütemedik dediler, tümden bu değerlendirmeye 
katılıyorum. Neden bu yönüyle güdüme girildi yada kadın renginde 
siyaset nasıl yapılır? Eğer sen halkınla bir olamazsan, ona dayanarak 
bu hareketini siyasetini belirleyemezsen, o zaman güdüme girersin. 
Çünkü sen yukarıda kalıyorsun. Çünkü onun ihtiyacını, sorununu 
bilmiyorsun ki ona cevap olasın. Böylece  egemen siyasetin dene-
timine girer ve senin siyasetinde böyle olur. Temel sorunları arka-
daşlar belirttiler. Gerçekten Önderlik çizgisinden, halktan uzaklaştık. 
Tabii örgütlenme modelimizi, hiyerarşik tarzımızı sorgulamalıyız. 
Temel sorunumuz zihniyetimizdir. Nihilizm gelişir tabii. Belki biraz 
heyecanlıyım da, ama yaşananlar insanı incitiyor. Teorik açıdan, en-
telektüel birikim açısından bir gelişim düzeyi var, çünkü Önderlik 
bunları verdi. Ancak biz bunları aldık ve moral değerler açısından 
boşaldık. Önderlikte savunmalarında belirtiyor; topladığın birikimler 
karşısında eğer moral değerlerinden koparsan sapma da yaşarsın. 
Yaptığımız şey budur aslında. Bizi lafazanlığa, liberalizme hatta 
erkeğin güdümüne götüren de aynı gerçekliktir. Biz moral değer-
lerimizden koptuk. Kendimizi bunun dışında göremeyiz. YJA STAR 
olarak duyduklarımız karşısında büyük bir acıyı yaşıyoruz. Biz bu 
düzeye de geldik. Kadını kurtarma iddiasını önümüze koymuştuk. 
Özellikle fuhuş bataklığına düşmüş kadına çözüm bulalım, bir diğer-
ine çözüm olalım dedik, ama içimizdeki sorunlara çözüm bulmadan 
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dışarıdakilere de çözüm bulamayız. Bu nokta önemlidir. Mesela 
arkadaşlar Maxmur’un, Irak’ın durumlarını ortaya koydular. Özel-
likle diğer alanlarda kadrolarımızın yaşadığı durumunu söylediler. 
Yaşanan yozlaşmayı tekrardan belirtiyorum, her alan için bir tuta-
mayız. Ama bazı alanlarımızda yaşanan yozlaşmayı halledemezsek, 
cevap olamayız. Ben diğer kadınların cevabını da veremem. Yani bu 
noktaları öncelikle içimizde çözmeliyiz. Her şeyden önce moral de-
ğerlerimize olan bağlılık ile vicdanımıza göre konuşalım. Mesela 
arkadaşlar sosyal reformda bahsediyorlar ve biz bu tartışmalardan 
çok da uzak kaldık. Öyle direk etkileyen, tartışılan bir durum olmadı 
. Belki arkadaşlar bizim için şöyle bir değerlendirme de yaptılar; tu-
tucu ve dogmatikler. Bilemiyorum heval, asıl sorun bulunduğun 
alanda ihtiyacın neyse, bireyin ihtiyacı neyse temel yoğunlaşmada o 
olur. Mesela bize bu noktada düşüncemiz soruldu. Hatta rapor, anket 
şeklinde istendi. Biz içeriğini de fazla dolduramıyorduk, ama birey 
olarak benim ne düşündüğüm önemliydi. Belki evliliktir, sosyal re-
formdur bilmem birey özgürlüğü vb tartışmalar yürütüldü. Bunlar 
bizim gündemimize yeni gelmiyor heval. Önderlik 93’ten beridir bu 
konuda ki ölçülerimizi ortaya koydu. İlişki nedir? Nasıldır? Nasıl 
yaşayacağız? Bütün bu noktaların hepsini Önderlik ortaya koydu. 
Şimdiye kadar bizi etkilemedi de, çıkan o proje ile Ferhat’ın yaptık-
ları bizde bu kadar çalkantı yarattı. Biz ise, bunun karşısında gerçek 
anlamda bir duruş sahibi olamadık. Raporun  acele hazırlandığı belir-
tiliyor. Birey olarak belirteyim, gerçekten beni ikna etmedi. Yani o 
kadar yıldır sen sosyal bir yaşamın içindesin heval. Bir de biz o ka-
dar a-sosyal, ilişkisiz insanlar değiliz ki heval.  Proje önümüze 
koyuyorsun diyorsun ki, bu şöyle yaşanılır. Önderliğin koyduğu ölçü 
var. Şu anda yaptığım konuşmayı 2002’de Pelşin arkadaşın kendisi 
yapmıştı. Yani o zaman erkek arkadaşlar soruyordu. Bu mesele nasıl 
olur? Bir proje koyun diyorlardı ki, arkadaş cevap vermişti. Ama 
sonunda neden bu düzeye gelindi. Neler yaşandı ki? Yani gerçekten 
duruşunda, fikrinde hiç net değil miydi? Bu konuda gerçekten bizim 
duruşumuz net değil miydi? Önderliğin çizgisi, projesinde net 
olamadık mı ki, o çizgiden o kadar çabuk sapabildik ve oyunlara ge-
lebildik? Arkadaşların söylediği noktayı insan sorgulayabilir. Diğer 
bir noktada, burada Önderlik karşısında hepimiz özeleştiri verebil-
meliyiz. Bu kongreden umutlarımız, beklentilerimiz var. Doğrudur, 
çok çalkantı yaşadık, inançsızlaştık, irademizde kırıldı, 
parçalandıkta, ama tekrardan bizi bir araya getirebilecek Önderlik 
çizgisi var. Bu çerçevede bir toparlanmayı yaşayalım. Arka-



PJA  5.  Kongre Tartışmaları 

 133 

daşlarında belirttiği gibi bu kongreye fazlasıyla umutlar bağlanmış. 
Bu riski düşünmek bile istemiyorum. Bu kongrede ya Önderlik 
çizgisinde netleşme ve pratikleşmeyi yaşayacağız yada sonumuz reel 
sosyalizm gibi olacak. Geçmişimizi çok çabuk unutuyoruz. Tarihsel 
belleğimiz çok zayıf olmalı ki yaşadığımız geçmişimizi göremiy-
oruz. Kendimizi çok çabuk unutuyoruz ki, bu durumları yaşıyoruz. 
Başka bir noktada irade olma yada birey iradesi adıyla ya kendimizi 
tümden yok ediyoruz yada örgüt olarak ele alıyorum kendimizi üstte 
görüyoruz. Aslında meclislerimizin şahsında hepsini bir tutmuy-
orum. Özellikle kendi sorunlarıyla arkadaşları boğmuşlar. Bireycilik-
lerini  her şeyin üstünde tuttular ve bir hareketi bu derecede etkile-
diler. Arkadaşlar nihilizm dediler, bu noktayı da ciddi olarak sorgu-
lamamız gerekir. Bizi bu noktaya götüren şey neydi? Bu noktalar 
üzerinden bir sorgulama olmalıdır. Belki düşüncelerim biraz dağıldı, 
ama arkadaşlar önerdiler. Bende somut öneri geliştirmek istiyordum. 
Belki yeniden yapılanma bölümünde tekrar tartışılır, ama örgütsel 
şekillenmemiz dikey olmalıdır. Örgütümüz bireylerin kurbanı ol-
mamalıdır. Öyle bir örgütlenme olmalıdır ki, biz bireylerin kurbanı 
olmayalım. Bunları belirtmek istedim. 

Sefkan(M) ark: Genel örgütsel sorunlar tartışıldı, tartışılıyor da. 
Tabii belli bir düzeyde yakalandı. Derya arkadaşın belirttiği bir 
husus vardı. Örgüt olarak düzeyimizi, sistemimizi ortaya koymak 
gerekir, yoksa tek tek alanlar özgülünde açığa çıkmış, hatalı bir 
pratiğin eleştirisi yaparak yada bir proje, fikir yürüterek kadın ör-
gütlülüğüne ilişkin genel bir kanıya ulaşamayız. Belli bir tartışma 
düzeyi çıkabilir, ben buna bir şey demiyorum. Fakat kadın ör-
gütlülüğü açısından bütünlüklü bir tahlil yapılamaz. Onun için tar-
tışmalarda buna dikkat etmek gerekiyor. Yani bazen dalgalanmalar 
yaşanabiliyor. Belli bir düzey yakalandıktan sonra bir bakıyoruz tek-
rar geriye çeken yaklaşımlar çıkabiliyor. Tartışmalar genelde Irak 
yada Maxmur’da düğümleniyor. Şöyle görmek gerekir ki, bir bütün 
örgüt olarak yaşadığımız sistemin patlak verdiği yerdir. Bir arkadaş 
da belirtti; biz geleceğe dönük toplumsal projeler üreten bir hare-
ketiz. Onun için Maxmur bizim için önemli bir veridir. Ne yapmak 
istiyoruz, ne kadar yapabiliyoruz, artı ve eksilerimiz nelerdir?  Bizim 
neye güç getirebileceğimizin somut bir verisidir. Bu veri üzerinden 
bir şeyler ortaya çıkarabiliriz. Yoksa onun dışında tartışmaları oraya 
odaklandırmak da çok sağlıklı olmuyor ve genel bir düzeyi ortaya 
çıkarmıyor. Daha fazla dikkat etmek gerekir. Şimdi kadın ör-
gütlülüğü tartışılıyor ve kadın örgütlülüğü muhakkak genel örgütsel 
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düzeyimiz yada genel örgüt olarak ortaya çıkan tablodan ayrı ele 
alamayız. Yani genel örgütsel sorunlarımızla kadın örgütünün 
yaşadığı sorunlar benzer bir seyir izliyor. Burada birebir benzeştirme 
yapma niyetinde değilim, çünkü kadın örgütlülüğü olarak belli bir 
iddiamız var. Belli bir misyonla ortaya çıkıyor ve öncülük gibi bir 
söylemimiz var. Öyleyse bu öncülük iddiamıza denk nasıl bir pratik 
ve çaba içersine giriyoruz, bence bu önemli. Bu noktada ki eksiklik-
lerimiz ve yetmezliklerimiz nelerdir? Bu kıyaslamada bunları ortaya 
çıkarabiliriz. Şimdi rapora ilişkin kısaca bir şey belirteceğim. Rapor 
çok genel yaşadıklarımızın yada açığa çıkanların bir ifadesi olarak 
biraz temkinli yazılmış. Genel ifadelerle geçiştirilmesine rağmen 
yine de 20 sayfayı aşıyor. Bir çok pratiğe ilişkin yine alan özgünlük-
lerine göre çok kısa değerlendirmelerle geçiş yapılmış. Açım-
lanabilirdi veya bunun üzerinden eleştiriler geliştirilerek bir açılım 
sağlanabilirdi. Şimdi şunu belirttim; genel örgüt olarak yaşadığımız 
sorunlardan ayrı değiliz, yani bundan ayrı olmadığımız ortadadır 
zaten. Şunu görmek gerekir; genel örgüt düzeyi olarak yaşadığımız 
sorunlar ve ortaya çıkan, tartışılan hususlar bir bütün 1. KONGE 
GEL ile 2. KONGRA GEL arası yani iki kongre arası süreçte start 
aldı. Bunu görmek gerekir. Yoksa öyle yaşamadığımız sorunlar 
değildi. Ancak dışa vurumu bu dönem daha bariz ortaya çıktı. 
Sanırım PJA örgütlülüğünü değerlendirirken de iki kongre arası 
süreç ile birlikte son bir yıllık süreci değerlendirmek gerekir. Çünkü 
bu süreç sağ ve sol gibi  tasfiyeci eğilimlerin ortaya çıktığı ve bunun 
üzerinde örgütün hayli zedelendiği, dökülmelerin olduğu bir süreçti. 
Bunun üzerinden genel örgütlülük düzeyimiz ele alınabilir. Arka-
daşlar; krizden, kaostan bahsettiler. Bu krizle, kaosun bizdeki ne-
denlerini ortaya koymamız gerekir. Raporda belirtilmemiş ama bir 
krizi, kaosu yaşıyoruz. Bir buhran, altüst oluş yaşanıyor. Ancak hala 
nedenlerini ortaya koyma noktasında yüzeysellikler yaşanıyor. Şimdi 
2004 ile 2003 ortalarında başlayan bu örgütsel kriz, asıl olarak kom-
plodan sonra başladı. Dikkat edelim; yeniden yapılanma, yenilenme 
ve değişim-dönüşümden söz edildiği noktada bizler krizlerle karşı 
karşıya kaldık. 4 yıl yada 5 yıl sonra yaşadığımız bu kriz, buna ben-
zer bir dalga. Bugün yeniden yapılanmada örgüt yapılanması olarak 
da, yeniden yapılanmadan bahsedeceğiz, biz örgütsel model olarak, 
sistem olarak, kadrolar olarak, değişime- demokratik dönüşüme ne 
kadar açığız. Buna ne kadar yatkınız, böyle bir potansiyelimiz var mı 
, yok mu? Eğer varsa o zaman neden böyle derin krizlerle karşılaşıy-
oruz? Çıkmazlara giriyoruz, bunu görmek gerekir, çünkü bunun tes-
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pitini yapamazsan, kendine ilişkinde bazı somut veriler ortaya koya-
mazsın, dayanaklarını güçlü oturtamazsın. Şunu görmek gerekir, 
şimdi arkadaşlarda tartıştı, bazı arkadaşların soruşturmasını, hatta 
platforma girmesini önerdi. Bizim sorunumuz birkaç bireyi yargı-
lamak, pratiklerini sorgulamak değildir. Şuna katılıyorum; bazı ak-
saklıkların, tıkanıklıkların aşılması için bireylerin bir şekilde aşılması 
gerekir, ki ben buna sonuna kadar katılıyorum . Yani iş gelip bazı-
larında somutlaşıp, pratikleşebilir, bazıları ben merkezci, tekeline 
alma tarzını uygulayabilir, böyle olmayacak elbette. Bu anlamda şu 
var yani bazı bireyleri aşacağız. Bu bir gerçek, fakat ihtiyaç duy-
duğumuz yapısal ve köklü değişiklik bu mudur? PJA için istediğimiz 
değişim, sistem gerçekten bu muydu? Bu değil, yani bu işin bir 
yönüdür, tamamen böyle görmemek gerekir, yani bazılarının aşıl-
ması üzerinden Kadın Hareketi kendi örgütsel sistemini oturtamaz. 
Ve PKK’nin örgüt yapısı olarak ayrı değiliz. PKK’nin örgüt mod-
elini iyi ortaya koymak gerekir. Bir Ortadoğu örgütü, inanç hareketi-
dir. Özellikle kadro yapılanmasının geldiği toplumsal şekillenişi bir 
bütün ortaya koyarsak, o iki kutuplu ideolojik yapılanmalar içersinde 
ki durumu bir bütün çözümleyebilirsek, kadın örgütlülüğünün de 
neden krize dönüştüğünü, neden değişim ve açılım yapmadığını 
anlayabiliriz. Şimdi genel örgütsel tablomuz biraz arkadaşların 
bildiği gibi bu düzeydedir. Yani mevcut seyir biraz böyledir. Kadın 
örgütü olarak biz ne yapıyoruz, neredeyiz, düzeyimiz ne? Şimdi 
öncülük gibi bir misyonumuz var. Hem Ortadoğu’ya hem de tüm 
kadınlara ulaşma gibi bir misyonumuz var. Örgüt mevcut haliyle 
tıkanmış. Yani Önderliğin ortaya koyduğu ideolojik performans kar-
şısında örgütümüz bürokrat ve hantaldır, yani ilerlemiyor ve in-
sanlarda artık örgütü kendi önünde ayak bağı görüyor. Açıkça 
söylemek gerekirse; “bu örgütte çalışmak istemiyorum yani örgüt 
ayak bağıdır, ilerlemiyor, benimde iş yapmama izin vermi-
yor”deniliyor. Ve insanlar örgüt dışında iş yapma, örgütten ayrı, ör-
gütlü yapılanmalardan ayrı, bir birey olarak kendini var etme, bağım-
sız kalma biçiminde ki arayışlara giriyorlar. Çok tehlikeli bir durum-
dur. Şimdi bir bütün Kadın Hareketi olarak değişime ve ilerleyişe ne 
kadar cevap olabiliyoruz? Bu soruyu arkadaşlarda tartışıyor. Görülen 
haliyle kendi misyonumuza denk bir çaba içersinde değiliz. Bunu 
görmek gerekir veya arkadaşların rahatsızlıkları da, hoşnutsuzlukları 
da burada ortaya çıkıyor. Yani hak etmediğimiz bir durum. Yapmak 
istediğimiz, hedeflediğimiz, geleceğe ilişkin yaptığımız planlar, pro-
jeler, hedefler çok farklı ve iddiamız çok büyük. Bunun için açılım 
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noktasında ciddi tıkanmalar var. İşte arkadaşlarında bu noktada ra-
hatsızlıkları var ve bu kendisini farklı tepkiler biçiminde ortaya çı-
karıyor.  Fakat şunu söylemek lazım; günümüzde bir çok ideoloji, 
fikir,  hareket ve örgüt için daralma, kapsayıcılığını yitirme kabul 
edilebilir bir noktada olabilir. Hatta bu bizim içinde bir noktaya ka-
dar tartışılıp, bazı noktalarda hak verilebilir, ama Kadın Hareketi için 
bu asla kabul edilemez. Kadın örgütlülüğü için tıkanma, daralma, 
kapsayıcılığın yitirme, dağılma, çözülme gibi şeyler asla kabul edi-
lemez. Bilakis örgütün yaşadığı bu dar boğazı atlatacak potansiyele 
ve güce sahiptir bu bir;  ikincisi PJA örgütsel yapı olarak 21. y.y.’ı 
hedefleyen bir örgütlülük. Bunu görmek gerekir. Örgüt buna göre 
değişim hızı kazanıyor ve bizim PJA örgütlülüğü içerisinde Kadın 
Hareketi olarak değişim potansiyelimiz, yenilenme potansiyelimiz 
hem daha fazladır hem de bunun başarısına daha fazla yakınız. İşte 
bu nokta üzerinden bir açılım sağlamak gerekir. Genele ilişkin 
bunları söylüyorum. Yani yenilenme, değişim, yapılanmada 
kilitlendiği için kriz ve kaos yaşanabiliyor. Yani örgütsel olarak iler-
leme kaydetmiyorsun, bir durağanlık var, bunlar sıkıntı yaratıyor 
tabii. Onun dışında örgüt içi durumlara da arkadaşlar biraz vurgu 
yaptılar. Şimdi örgüt içersinde şu var; PJA, gelinen son altı aylık 
yada on aylık pratikte bir kilitlenme yaşıyor. Yani adım atamıyor, 
tekrar da değil, kilitlenme var. Genel örgütlülüğümüz için tekrar aş-
ıldı, bir düşüş baş gösterdi ve dökülmeler var. PJA örgütlülüğü içer-
isinde bir tıkanma, durağanlık var ve bunu görmek gerekir. Örgütsel 
mekanizma işlemiyor, kilitlenmiş durumdadır. Bunun nedenleri 
nedir?  Sorgulamak gerekir. Birincisi; yapı ile yönetim arasında 
yaşanan sorunlar ve kopukluktur. Yönetimin kendi arasında ki 
kopukluğu,  çekişmeleri, çıkarları, dengeler ve politik hesaplarıdır. 
İşte bir bütün bunları eklediğimiz zaman örgüt mekanizması işlemi-
yor, sağlıklı yürümüyor, yerinde sayıyor. Bir noktaya kadar yerinde 
sayar, sonra da düşüş gösterir. Bunu aştırmak kadar yaşadığımız 
güven bunalımının da aşılması gerekir. Ciddi bir güven sorunu var. 
Her gelen yönetim bozmuş, sorgulamalık olmuş, ciddi hatalar 
işlemiş, çizgiyle karşı karşıya gelmiş. Kadın Hareketini bir şekilde, 
bir yere yamandırmış yada tasfiyenin eşiğine getirmiş. Şimdi böyle 
bir yönetim tabi ki  güven veremiyor. Bunun için de kriz çıkıyor. 
Yapı  için de şunu görmek gerekir; genel bir devrimcilik şeyinden de 
kaynaklı olabilir, bir zayıflama var. Arkadaşlar nihilizmden bahsetti, 
bu bizde çok yaygın yani devrimciliğimizde bir anlam ve değer 
kaybı var. Bunun adı ister nihilizm olsun, ister diğer felsefik düşünce 
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akımları olsun, bir bütün bir anlam kaybı var. Yaşam, ilişkiler, insan 
bizim için anlamsızlaşıyor ve değer kaybına uğruyor. Onun için doy-
urmuyor, doyurmadığı için de gidiyorsun, kopuyorsun, bir şekilde bu 
devrimde eleniyorsun. Yapı olarak bu sıkıntılar çok ciddi yaşanıyor. 
Belki yetersizde olabilir, ama kadın akademisinde gözlemleye-
bildiğim yapı ile yönetim arasında ki bu kopukluktan kaynaklı ola-
bilir. Yönetim yapıya hiçbir şekilde söz geçirme şeyinde değil yani 
bunu çok bariz ben yaşadım. Ayağını şuradan şuraya kaldır diyemez 
birine. Kongreyi hazırlarken de sıkıntılar çıktı. Arkadaşlar gözlüyor, 
görüyorlar. Bu anlamda yapıda sahiplenecek, bununla beraber 
yürütebilecek bir iddia düzeyi zayıf. İş yapmıyor; yönetimde olsun, 
yapıda olsun yapılmak istenilmiyor. Bazen bayan arkadaşlarla da 
tartışıyoruz, şöylesi bir şey ortaya çıkıyor; iş yapmıyorsun, kendinde 
üstlenmiyorsun, iddia düzeyinde yok o zaman nedir? Yani  bu iş bit-
sin mi? İş buraya kadar geliyor ve bunu görmek gerekir. Bunu 
sadece bayan arkadaşlar yada akademi düzeyinde söylemiyorum, bir 
bütün buradaki oluşum içerisinde de görüyoruz. Kadın örgütlülüğüne 
ilişkin üç dört noktada görebildiğim birkaç hususu belirteceğim. Bir-
incisi; geleceğe ilişkin yani bundan sonra ki  hareketin yürüyüşüne 
ilişkin olarak, şöyle bir tehlikeyle geçmişte de karşı karşıyaydık. Oda 
şu;  KONGRA GEL esnasında ortaya çıkan ve ondan sonra da süren 
tavrı vardı. Bir iddiasızlık var. Bir şekilde hareketi pasifize eden, 
edilgen bırakan, geride tutan yaklaşımlar var ve bu şununla izah 
ediliyor; erkeğin o dönemde bizim üzerimizden hesapları, saldırıları 
vardı bundan dolayı biz geriye çekiliyoruz yada kenarda duruyoruz. 
Bu doyurucu bir izah değil, daha fazla şu anlama gelebilir; yürütülen 
politik hesaplar ve dengeler karşısında boyun eğmedir. Kendini sa-
vunmak istiyorsan aktif bir hareketlilik ve eylemlilik içerisine gir-
mek gerekiyordu. Onun dışında kenara çekilmek, susmak olmaz ve 
kazandırmaz ve nitekim kazandırmadı da. Kongre esnasında da, son-
rasında da bu yaklaşım gösterildi. Bir bildiri yayınlanacaktı, ama iki 
ay geçmesine rağmen bir tavır gelişmedi. Genel bir bildiri bile 
sunulmadı. Şimdi bu hareketi sahiplenen insanlara sen net mesajlar 
vermezsen, insanlar neye katılacaklar, neyin tercihini yapacaklar 
bilemezler, arada kalırlar tabii. Diğer bir husus ise, mümkün mertebe 
aleni olmak zorundayız. Sorunlarımız, tartışmalarımız, politik denge, 
çıkar hesaplarından arınmak zorunda, yoksa arkadaşlar katılmazlar. 
Çeşitli kaygılar duyar, kenara çekilirler. Aleniyet olmak zorunda, 
aleniyet olmazsa işte yedi sekiz yöneticinin ismi verildi kaçmışlar. 
On beş yıldır bu örgütün üst düzey yöneticileridir, neden kaçıyorlar? 
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Farklı yaşam arayışları, tercihleri varsa neden bugüne kadar ortaya 
çıkmadı? Onun için Önderliğin belirttiği bir seçenek vardı, bu 
çerçevede insanlar yaşam tercihlerini net yapacaklar. Yani şunu 
söylemeyecekler; Zilan çizgisi, Beritan çizgisi doğrudur, devrimci 
bir çizgidir ama ben yapamıyorum, ama bizim gerçekliğe uymuyor, 
ama bana göre değil, eğer insanlar böyleyse benim yöneticim ola-
maz. Helin arkadaşta söyledi beni doyuramaz, beni ikna edemez, 
benim öncüm, benim yöneticim olamaz. Yürüyemezler benimle. 
Onun için aleniyet olmak zorunda, demokratik katılımda böyle 
sağlanır. Diğer bir husus yine kadın örgütlülüğü için çok genel tartış-
ılan bir şey; örgütlülük olarak açılım sağlayamama, içe büzülme çok 
ciddi bir sorundur. Dediğim gibi; bir çok hareket için, bir çok fikir 
için, politik hareket için bu belirtilebilir, kabul edilebilir fakat PJA 
için bu kabul edilemez. Yani daralma, içe büzülme, asla kabul gör-
mez. Bunun nedenleri nelerdir arkadaşlar ortaya koydu. Birincisi 
siyasallaşmaktan müthiş bir kaçış ve korku var. Böyle olduğu için 
güncel yaşamı takip edemiyorsun. Hayatın içinde değilsin, hayatın 
içine giremediğin için kurumlaşmasını ve örgütünü yaratamıyorsun, 
insanlara hitap edemiyorsun, bunun üslubunu tutturamıyorsun, elit 
kalıyorsun. Diğer bir husus evrensel bir ideoloji diyoruz, evrensel bir 
ideoloji en genel tüm insanlara seslenir. Ama bizde halen bir kadına 
yada bir insana giderken mağdur bir kürdün konumu, mağdur bir 
kürdün yardıma muhtaç konumu anlatılıyor, bunun ötesinde bir şey 
verilmiyor. Herkesi  PKK’li yapamazsın, herkesi belli bir ideolojik 
eksende belli bir rotada tutturamazsın. Bu hususları genel izlenim-
lerim olarak sunuyorum. Birde erkek arkadaşlara dönük yürütülen 
eğitim çalışmaları var. Üç-dört cümle ile değinilmiş, yetersizdir tabi. 
Üç eğitim devresi düzenlendi. Şimdi sonuç ne, verim elde edildi mi? 
İnsanlar bu devreden çıkan kadın ve erkeği görmek istiyor. Özgür 
erkekten, özgür kadından bahsediyorsun, İnsanlar görmek istiyor ve 
bunun için soruyorlar. Geleceğe dönük bir tasarıdır, toplumsal bir 
tasarı ve projedir. Biraz sınandı, yapılıp yapılmayacağı görüldü, fakat 
aşama kaydedilmesi gerek. Buradan çıkan arkadaşlar ne kadar takip 
edilebiliyor, ne yapıyor, bir pratik içerisine giriyorlar mı, yoksa sini-
yorlar mı, köşelerdeler mi.  Takip etmek gerekir. Diğer bir husus 
buraya gelmek ve bu eğitimi istemek. Tüzüğe de sanırım böyle bir 
madde koymak gerekir. Kadın öncülüğünde koşulsuz bir kabulü 
öngörür, yani bir iddia düzeyi, bir istem, bir tercih, bununda ötesi bir 
kararlılıktır. İstemeyen, kararsız, yalpalayan yada bir şekilde yan 
çizen,insanlar için bir eğitim şeyi değildir. Yada temel bir eğitim 
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değildir. Okuma-yazma öğretilecek yada bazı teorik dersler verilecek 
tarzda da değil. Adı üzerindedir, yani kadın ve erkek ilişkilerinin 
düzenlenmesi diyorsun, bu temelde ele alacaksın. Tabii ciddi eksik-
likler var, ama eğitim bölümünde de ele alınabilir. Genel bizim erkek 
arkadaşların yürüttüğü eğitim açısından bunları söylüyorum.  

Leyla ark: Arkadaşlarda birçok şey dile getirdiler. Söylemde  biz 
çok şey dile getirebiliriz, edebiyatını iyi yaparız, ama pratik-
leştirmede bunun zorlanması yaşanıyor. Mesela PJA’nın görev alan 
yöneticilere Önderlik uzun bir süreden beridir vicdan devrimini 
öneriyordu ve acaba bu yöneticilerden veya yapıdan kim bunu yerine 
getirdi diyordu. Kim pratikte bunu yaptı. Belki bu yapılsaydı, böyle 
bir sonuçta ortaya çıkmazdı. Belki bir çok insan vicdan yönünden bir 
çok şey kabul etmeyebilirde, fakat yapılmadı, uygulanmadı. Buda 
bireysel çıkarlarına göre, bireysel fikir veya duygularına göre hare-
keti getirdi ki, bu sonuca geldik. Irak ve Maxmur açısından 
düşüncelerimi kısaca belirtebilirim. Mesela biz Maxmur'da yaşıy-
oruz, belki insan sorunların merkezi olarak dağı gösterebilir, ama 
olanlara zemin hazırlayan yer Maxmur”du. Maxmur bütün yaşanan 
sorunların zemini oldu. Fakat kimse bunu göz önünde bulundurmadı. 
Maxmur”a gelen her yönetici kendine göre işleri yürüttü. Herkes 
kendine göre bir yöntem kullandı, kendi bireysel çıkarına göre 
karıştırdı. Buda büyük bir patlak verdi. Mesela bir sürü şey yaşanı-
yor, insan bunları dile bile getirmek istemiyor. Çünkü yıllarca 
Önderliğe ve Önderlik çizgisine bağlıyız diyoruz, o çizgi üzerinde 
yürüyoruz, Önderlik bizim için o kadar emek harcıyor, ama buna 
rağmen bizim sahiplenmemiz eksiktir. Mesela PJA 4. kongresinde 
herkesin umudu kadınların gelişmesi için büyük çalışmaların  olma-
sıydı. Belki insanlarla Maxmur”un sorunları üzerine çokça tartış-
mada yürüttük. Hatta bazı arkadaşlar, Maxmur için güçlü bir ekip 
göndereceğiz, kadın devriminin temellerini Maxmur”da halkın içinde 
oturtacağız dediler. Sonucu ne oldu; gelenler oldu, yönetimler geldi, 
ilk iki ay dört dörtlük çalışmalarını yürüttüler, iki aydan sonra çal-
ışma bazılarının eline geçti, bazıları kendilerine göre yönettiler. Elif 
arkadaş buradadır, geldi çalıştı, sonra bu sosyal reform falan başladı 
kendini geri çekti ve ülkeye geldi. Orası da Arjin, Helin gibilerinin 
elinde kaldı. Oda bir örgütlülüğün oluşmasını engelliyor tabi. Halk 
içinde bir örgütlülük yaratılmalı, halkın arasında bir örgütlülük ol-
madığı zaman, sen bir kadını da örgütleyemezsin, çalışmasını da 
yürütemezsin. Bu kadar sorunlara rağmen bire sosyal reform sorunu 
çıktı. Bunun zemini olanlar, araştırma yapmadılar. Zaten kendiliğin-
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den bir zemin var yada olmayanların çıkardığı sonuçlar var. Zemini 
olan yere de gönderelim tam şey olsun. Yaklaşık bin arkadaş Max-
mur”da toplanmış, 500'ü bayan arkadaştır. Neticesini bazı arka-
daşlara soruyorsun, diyorsun heval falanca böyle yapmış, arka-
daşların cevabı, zaten sorunludur, zaten devrimle yürüyemiyordu 
yada hastadır Maxmura göndermişiz. Kafkasya’dan bir arkadaş 
örnek verdi. Yapamayan birini oradan alıp başka alanlara gönder-
mişler. Bence bu sistemin temelinde yanlışlık var, eğer bir insan çalı-
şamıyorsa o alandan çıkarıp başka bir alana göndermek doğrumudur. 
Maxmur'da da böyle oldu. Nefel Suriye’de yapamıyordu, Maxmur”a 
verdiler, onun yüzünden bir sürü sorun çıktı. Yani Irak’ın sorunu 
çoğunlukla Maxmur'la bağlantılıdır. Eğer Maxmur Irak”ta çıkan 
sorunlara zemin olmasaydı, Irak'ta da sorunlar o kadar büyümezdi. 
Mesela bir sürü şey oluyor, biz daha sonra dile getiriyoruz. Arka-
daşlar örnek olarak Pelşin arkadaşın takviye güç, çözüm olarak geliş-
ini verdiler, ama kimse takviye görmedi, kimse sorunların 
çözüldüğünü görmedi. Oda, iki gün kaldı sorunların sebebini öğren-
mek için kimseyle konuşmadan, Musul'a gitti. Musul'da yapılan kaza 
şimdiye kadar bu kongrede de dile gelmedi. Kimse bunun tartışma-
sını da yürütmedi. Şimdi tartışsak da boştur, çünkü olan oldu, üz-
erinden zaman geçti. Bazıları o kazanın bilinçli yapılıp, yapıl-
madığını tartışıyorlardı. PJA'dan 4 yönetim üyemiz bir arabada kaza 
yaptı, acaba o kaza bilinçli mi, yoksa bilinçsiz mi oldu? Sonucunu da 
şimdi görüyoruz, Rengin gitti öyle bir durum yaşadı. Belki oraya 
gitmeseydi, böyle bir durumda yaşanmazdı. Yani kısaca söylemek 
istediğim nedir? Söylediğimiz bir şeyi pratikleştirmiyoruz yada olay-
lar üzerinden geçiyor sonra söylüyoruz, ama artık zamanı geçmiştir. 
Yani biz diyoruz ki, kadın güçlü olmalıdır. Kadının gücü önünde 
erkek egemenliği  engeldir, ama ben diyorum ki  artık, o erkek ege-
menliğini kaldıralım, Maxmur”da en az 200 şehit eşi vardır,  sen bir 
erkeğin onların üzerinde egemenliğini dayatmasının önünü alsan, 
onu güç yapacak, ona öncü yapacaksın. Diğer kadınların sorunlarına 
da eğileceksin ama kimse öyle bir çalışma yürütmedi, kimse sorum-
luluğunu üzerine alamadı. Yine başka bir nokta, iktidarı halkın eline 
vereceğimizi söylüyoruz; yani artık halk öncü olsun, yönetici olsun, 
fakat oda pratikte görülmüyor. Sadece sözde var yada karar taslak-
larında görüyoruz. Mesela PJA Meclisi olarak Maxmur'dan bir arka-
daş seçildi. Belki arkadaş görevi gereği kampa geldi, çalışmalarını 
yürüttü, ama ne PJA’dan ne de oraya gelen PJA yöneticilerinden o 
arkadaşa sahiplenen olmadı. Artık o arkadaş yaşamını idame etmek 
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için işe gitmeye başladı. İşte böyle sorunlar ortaya çıktığında ve 
halkın günlük tartışmalarına yansıdığında artık insan bir çalışma 
yürütemiyor, bir sistem oturtamıyor. Herkes gelip böyle yaparsa 
güven kalmıyor. Güvende kırılırsa yeni gelen yönetimde, senden 
öncekileri de gördük denilir. Önemli bir nokta gazi arkadaşlara 
ilişkindir. Teorik olarak çokça onlar bizim değerimizdir, canından bir 
parça vermiş, gücün yarısı gazidir diyoruz. Arkadaşlarda belki açar-
lar ama öyle bir zaman geldi ki, kim ailesinden bir şey isteyebiliy-
orsa istiyor.  Şöyle bir düşünün; bir insan yıllarca o kadar hizmet 
versin, canından bir parça versin, böyle bir şey söylesen o insanın 
psikolojik durumu ne olur? O insan nasıl parti üzerine, devrim üz-
erine düşünebilir. Mesela  bazıları ailesinden yardım istedi. Bazıları 
da çevresine bir sürü kişiyi topluyor, grupçuluk yapıyor, çıkarına 
göre çalışıyor ve buda bir sürü tartışmaya neden oluyor. Kongreden  
beklentilerimiz, umudumuz var, bu kongre sorunların cevabı olsun, 
yaşanan sorunlar  gözden geçirilsin. Hem yönetimler açısından hem 
de alan yöneticileri gözden geçirilsin. Kim hangi alanda çalışma 
yürütebiliyorsa öyle düzenlemesi olsun,  o zaman kongrede sonuç 
alacaktır. Başarı kazanılacaktır. Bunları belirtiyorum.  

Arjin Amed ark: Değerlendirmelerde bir kırılmayla birlikte 
umutta vardı. Ben şahsen, aramızdaki kopuşları duyduğum zaman 
çok acı da çektim. Bir yandan moral, bir yandan da umut aldım. 
Arkadaşların sistem üzerine değerlendirmelerini dinledik. Özellik-
lede bizim örgütsel durumumuza ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Bu 
bizim gerçeğimizdir, en önemlisi de kongrenin buna cevap olabil-
mesi gerekmektedir. Eğer yapabilirsek, milyonların binlerce yıllık 
umutlarını omuzlama misyonunu yerine getirebiliriz. Ama pratiğimiz 
bize gösterdi ki, biz buna hazır değiliz. Eğer bu misyonu 
omuzlarımıza alıyorsak, hangi değişiklikleri kendi gerçeğimizde 
yapmalıyız? Hiyerarşik örgüt gerçekliğimiz, mantığımız  değiş-
medikçe, bu düzeyimizle bu misyonu kaldıramayız. Özellikle bu 
pratik gerçekliğimizde çok net görüldü. Örgütsel tarzımız neydi? Biz 
kadın özgürlük çizgisini, ideolojisini bazılarına teslim ettik, onların 
insafına  bıraktık. Raporda diyor ya, merkez içinde merkez oluştu-
rulmuş. Yani statüko onun gerçekliğinde sonuna kadar yaratıldı. 
Eğer sen bütün insanlığın ideolojisini, yaşam tarzını bazı kişilerin 
insafına  teslim edersen doğal olarak  böylesi sonuçlar açığa çıkar. 
Bunun için örgütümüzün Marksist-Leninist örgüt tarzını aşması 
gerekir. Bu kongrenin iradesiyle bunun kararını çıkarmak önemlidir. 
Arkadaşlar değerlendirmelerinde dile getirdiler. Parçalara ilişkin de-
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ğerlendirmeler yapıldı. Gerçekten bu süreçte parçalardaki çalışma-
larımız neredeyse tasfiye durumunu yaşadı. Irak gerçekliğinde bazı 
şeyleri açmak istiyorum. KONGRA GEL’den sonra Irak’ta kurum-
larımız çok vardı, ama çalışma gerçekliğimizde şöylesi bir durum 
açığa çıktı. Önderlik ideolojisiyle ne kadar yürütülüyor, ben kendim 
söyleyeyim ilkel milliyetçi tarz, yaklaşım çalışmalarımıza çok ha-
kim. Bireylerde ki iktidar, hiyerarşik mantık kadroda parçalı bir yak-
laşımı beraberinde getiriyor. Çalışma yapmamayı beraberinde getiri-
yor. Gençlikten tutalım, kültür çalışmalarına, kadın çalışmalarına, 
PÇDK çalışmalarına kadar bu tarz yansımasını buluyor ve olumsuz 
bir etkiyi de yaratıyor. Sağ tasfiyeci çizginin beraberinde getirdiği 
şeylerdi bunlar, ki bunların gerçeklikleri de ortaya çıktı. Fakat 
içimizde kalanlardan bazı şeylerin hesabı sorulmalı. Ben bunu çok 
önemli görüyorum. Sadece özeleştiri vermek, anlamsızlaşmış artık. 
Söz anlamını yitirdi, yani böyle bir gerçekliği var. İnsan değer-
lendirme yaparken çok düşünüyor, acaba bir şeyler söyleyeyim mi, 
söylemeyeyim mi ikilemini çok yaşıyor. Bundan önce PJA’da biz 
teorik olarak birçok şeyi ortaya koymuştuk. Fakat pratik sahaya git-
tikten sonra gördük ki, PJA teoride birçok şey ortaya koyuyor, pro-
jeler oluşturuyor, fakat bunların hiçbir biçimde pratikleştirilmediğini 
gördük. Irak gerçekliğinde bu çok somut ortaya çıktı. Biz özgürlük 
çizgisini bazı bireylere teslim etmiştik. Onların insafına bırakmıştık. 
Orada da çok aktif rol oynadılar. Erkek egemen sistem kadını iktidar 
anlayışına, yaklaşımına ortak etmek istedi. Fakat sadece erkek kadını 
buna çekmedi. Bazı kadınlar da vardı ki, kadın ideolojisi adı altında 
kendilerinde bazı şeyleri mutlaklaştırarak bazı şeylerin öncülüğünü 
yaptılar. Sonuna kadar da sağ teslimiyetçi çizgiyle birlikte çalıştılar. 
Düşündüğümde gerçekten geçirdiğimiz süreç çok basit bir süreç 
değildi. Biz bu sürece kaos, kriz süreçleri dedik. Gerçekten bu 
süreçlerde devrimciliğimizi sınadık. Bir çok kişi gitti. KDP bilan-
çoyu veriyor; bu son üç-dört ayda 300-400 kadromuz gidip ilkel mil-
liyetçilere sığınıyor ve bu insana çok acı veriyor. Bu durum insanı 
çok düşündürüyor. Biz gerçekten bu süreçte bu kadar insanı 
mücadeleye kattık mı, hayır, fakat 300-400 insan gitti. Bazıları bilin-
çli olarak sağ teslimiyetçi çizgiye girdi, onlarla birleştiler, bunu ter-
cih ettiler. Önderlik gerçeğine karşı çalıştılar. Fakat bazı insanlar da 
tahammülsüzlükten, güç olamamaktan kaynaklı olarak bu yönlü bir 
tercihte bulundular. Kadın yönetimi adın altında bazı bireyler, 
sonuna kadar kadro ve mücadele üzerine tasarruf geliştirdi. İnsan 
olgusuyla oynadılar. Belirttiğim şeyler Irak sahasında yaşandı. 
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Bunların hepsi yaşandı, yani çok soyut şeyler olmadığı için teorisini 
yapmaya da gerek yok. Birçok insan bu gerçekliğe tahammül 
edemedi. Devrimci yaşama ayak atan insanlar sanmıyorum öyle ko-
lay kolay düzen yaşamına tekrar dönsünler. Birey olarak Irak gerçek-
liği içerisine girdiğimde, belki çok idealist bir düşüncedir de fakat şu 
gerçekliği yüzlerce defa kendime söyledim; ne mutlu bize ki, Başkan 
Apo gibi bir Önderliğimiz var ve ne mutlu bana ki, düzen yaşamını 
bir kenara bırakıp özgürlük mücadelesine adım attım dedim. Biz 
özgürlük mücadelesi yürütüyoruz ve özgürlüğe ulaşmak istiyoruz. 
Bir arkadaş “kadın satıldı” dedi, bunu bir kenara bırak, çizgi satıldı. 
Çizgi tasfiyenin eşiğine getirildi. Kadın peşkeş çekildi. Bazılarının 
ismi verildi, Rengin gitti. Jiyan Deniz burada, fiili olarak bu çalış-
mayı yaptı. Bazı şeylerin üstünden geçiyoruz, fakat fiili olarak bu 
çalışmada yer aldı. Buradaki duruşunda bile pervasızlık var. Arka-
daşlar bu değerlendirmemi tepkiden kaynaklı bir değerlendirme 
olarak da değerlendirebilirler, fakat öyle değil. Bazı yaklaşımlar bizi 
çok incitti. Çok basit değil, bir kadının özgürlük umudunu, inancını, 
ideallerini kaybetmesi kolay bir şey değil. Bazı şeylere anlam ver-
mek istiyoruz da. Diyalektik değişime de önem veriyoruz. Fakat 
şunu da diyemeyiz; işte bazı bireyler geçirdikleri pratiklerden dolayı 
kırılmaları yaşadılar. Bunlar çözümlenen şeylerdir. Kadın konfer-
ansında da tartıştık biz bu durumları. Kongremizde de tartıştık, 
eğitimlerimizde de tartıştık. Çok bilinçli bir şekilde iktidara oynama 
vardı. Önderlik, Irak’ta ilkel milliyetçiliğin kaleleri oluşturulacak 
dedi ve bu insanlar kendilerini buna hazırladılar. Hala da bunu 
devam ettiriyorlar. Zayıf noktalarını yakaladıkları arkadaşlarımıza el 
atıyorlar. Rengin hala bu çalışmayı yapıyor. Maxmur’a el atıyor. 
Zayıf, kimsesiz kalan arkadaşlara el atıyorlar. Şunu görmemiz gere-
kiyor, gerçekten bazı arkadaşlarımız ortalıkta kalmış, ortalıkta bı-
rakılmışlar. Kim iradesiyle ne kadar yürüyebilirse, odur. Hepimiz bu 
süreçleri geçirdik. İnançlıysan, umutluysan ve güçlüysen birazcık 
olsun direniyorsundur. Kendini ve çevrendeki birkaç arkadaşı koruy-
abiliyorsundur. Kongreye gelirken de çok umutluyduk. Çünkü 
yaşanan gerçeklikleri bir biçimde açığa çıkarmak, bazı şeylerin hesa-
bına bir biçimde sormak gerekir diye düşündüm.Her şeye rağmen 
toplum içerisine girdiğimizde, hal halka umut verebiliyoruz. Eğer bu 
işi yapamayacağız diyorsak, bu mücadeleden umutlu değilsek, o 
zaman toplum içerisindeki bir kadını da boşu boşuna umutlandır-
maya gerek yok. Ben kendime defalarca şunu sordum; ben çizgime 
inanıyorsam, onun için mücadele edeceğim diyorsam, o zaman gidip 



 144 

toplum içerisindeki bir kadına umut aşılayabilirim, onu mücadele 
saflarına çekebilirim. Her devrimcinin bu soruları kendisine sorup 
yanıtını bulduktan sonra çalışmalara yönelmesi gerekiyor. Ben de 
öneride bulunacağım, bu ismi geçen bireyler dışında KONGRA GEL 
kadın komitesinde başka arkadaşlar da yer alıyordu. Bir sürü şey 
gelişti, bu arkadaşlar gerçekten bu yaşananların hiçbirini gerçekten 
mi görmediler? Yani biz bile tecrit edilen bir konumda olmamıza 
rağmen bir kez çarşıya gittiğimizde bile birçok şeyi çok açık bir 
biçimde görebiliyorduk. Bese Erzincan ve Viyan arkadaşlar da var, 
onlar da bu komitede yer alıyordu, onlarla sonuna kadar hareket et-
tiler. Bunlar gerçekten oynanan oyunların önünü alamazlar mıydı? 
tavır koyamazlar mıydı? Berfin arkadaşa yönelik bir arkadaş öneri 
yaptı, ben de katılıyorum. Çünkü PJA koordinasyonuydu, Irak’a 
geldi, Irak çalışmalarına yönelik bazı bilgiler almak için gelmişti. 
Fakat kazadan sonra arkadaşlarımız mecbur kalıp geldiler. Yoksa 
gelmeyeceklerdi. Kaza olmayana kadar biz PJA koordinasyonumuz-
dan bir kişinin Irak sahasına geldiğini bilmiyorduk. Kimse bizi bir 
muhatap olarak görüp bir şey sorma gereği bile duymadılar. Ben bu 
bireyin de platformdan geçmesini öneriyorum. Bazı arkadaşlar 
TEJAK çalışmalarımızı değerlendirdiler. Ben bu değerlendirmelerde 
de bir yanılgı görüyorum. Irak sahasında bulunan kurumlarımızın 
gerçekliğini biraz ortaya koymaya çalışmıştım. TEJAK çalışmaları 
açısından da şunu belirtebilirim, belki sağ teslimiyetçi çizgiye çok 
fazla kaymadık. Bu yönlü kendimizi koruyabildik. Fakat gerçekten 
biz ne kadar kadrolarımızı koruyabildik, onları ikna edebildik. Psiko-
lojilerini, ruh hallerini anlayabildik? Bu da ayrı bir sorudur. Bu nok-
tada özeleştirimizi vermemiz gerekiyor. Derya arkadaş “Arkadaşları 
düzenleyip görevlendiremiyoruz” dedi. Ben bunu çok tekniki bir şey 
olarak görüyorum. Sen bir TJAK koordinasyonu, yönetimi olarak 
kadrona moral veremiyorsan, bir şeyler paylaşamıyorsan, o zaman 
ondan bir şey bekleme hakkında yok. Kadroyu anlama, ilgilenme çok 
zayıf. TJAK boyutuyla sağ teslimiyetçi çizgiye girmedik, ama bir 
tavır da koymadık. Kendimizi bir köşeye çekip seyirci kaldık. 
Vicdani olarak bazı şeylere tahammül etmek biraz zor. Bazı konu-
larda kendimizi koruyabildik, fakat onun dışında bir şey de ya-
pamadık. Hepimiz dağın tavrını bekledik. PJA’nın tavrı ne olacak 
diye bekledik. Bu beklentili ruh hali, sonuna kadar öyle seyirci kal-
mamıza yol açtı. TJAK çalışmalarından da kaçışlar oldu. Yıllarca 
devrimci saflarda yer alıp emek harcayan insanlar vardı, değer-
lerimizi ortak değer bilip sahiplenenler vardı. O insanlar gerçekten 
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anlık bir şeyle kaçıp gidecek insanlar değildi. Hadi bunun bir kısmı 
gerçekten emek harcamamış, içten bağlı olmayanlar olsun, fakat 
büyük bir çoğunluğu vardı ki öyle değildi. Dediğim gibi yıllarca 
emek harcayan insanlardı. Fakat bazı kurumlarımızdan bu insanlar 
kovuldu, atıldılar. Evinize gidin denildi. Bazı bayan ve erkek arka-
daşlara sadece ev yolu bırakıldı. Bu durumlar yaşandı. Yaşanan bu 
kadar şeyden sonra bu durumları birkaç söze bağlamak çok doğru 
olmaz. Dört parçada çalışmalarımızı geliştireceğiz diyoruz, fakat 
bunu yapacak bir hazırlık düzeyimiz yok. Hazırlıksız bir biçimde 
toplumsal gerçekliğin içine girme durumumuz vardı. Eğer sen bir 
kadroyu çok yönlü eğitip geliştirmezsen, toplum içerisine gönder-
diğinde o kadro kayar da, kaçar da. Yani o toplumsal gerçekliğe güç 
getiremez ve aktif çalışamaz. Bundan iki ay önce bir arkadaş Irak 
sahasına çalışmalar için gelmişti, bir haftası doldu şu değerlendir-
meyi yaptı; biz dağda o kadar değerlendiriyorduk bu alan çalışma-
larını, fakat Musul’a geldiğimde sanki uçaktan düştüm dedi. Bu bir 
gerçekliktir. Çünkü çok ayakları havada değerlendirmeler yapıyoruz. 
Bunları söylerken şu anlaşılmasın; yaptığımız çalışmaların hepsinde 
sonuç almamışız anlamında söylemiyorum, yapmışız, fakat bu tarzda 
çalışma yapmak rotayı şaşırttır. Önderlik çizgisinden bir uzaklaşmayı 
yaşamışız. Bunun yansımaları doğal olarak her dört parçaya da yan-
sır. Bu anlamda Önderlik zihniyetine, paradigmasına giremedik. 
Bunu görmemiz gerekiyor. Bu anlamda değişimi önemli görüyorum. 
Belirteceklerim bunlardır. 

 Medine Ana: Ben çok fazla eleştiri yapmayacağım. Herkes elini 
vicdanına koyarak özeleştirisini versin. Biz bu mücadele sayesinde, 
bu mücadelede yer alan insanlar sayesinde insan olduğumuzun bilin-
cine vardık. Köleliğimizin farkına vardık. Arkadaşların bunca yıldır 
yürüttükleri mücadeleyi küçümsemiyorum. Ona değer biçiyor, saygı 
duyuyorum. Fakat şu soruyu sormadan da geçemeyeceğim; erkeğin 
ağalık yapmasına anlam veriyoruz, peki neden kadın ağılık yapıyor? 
Birinci sorum bu. Nasıl ailede koca karısına, erkek kardeş kız karde-
şine hükmediyorsa, bizim gerçekliğimiz de biraz buna benziyor. 
Kendimizi bir türlü bu ağalık kültüründen kurtaramadık. Cezaevinde 
de aynı şey, gerillada da aynı şey, DEHAP’ta da aynı şeyler yaşanı-
yor. Bundan kendimizi kurtarmamız gerekiyor. Bir örnek de vermek 
istiyorum; şekli olarak Kongre yaptık ve kongre bileşiminin yarısını 
halk yarısını da kadrodan oluşturduk. Meclisinin de yarısını halktan 
yarısını da gerilladan oluşturduk. Bunları TEJAK için belirtiyorum. 
Gerilla olanlar zaten merkez. Şekli bir demokrasi vardı, fakat bunun 
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yaşamsallaşan boyutu yoktu. Pratik anlamda gerçek bir demokrasi 
anlayışını ne yaşamda ne de düşünce ve tarzda görebildik. Dün de 
gençlikten bir arkadaş çalışmaları halka teslim edeceğiz dedi.Halka 
teslim edilirse, gerillaya ne olacak? Demokrasi nerede kalacak? Yani 
halka teslim edilse bile anlayışta, tarzda değişim yaşanmadıkça yine 
aynı tas aynı hamam olacak. Yani demek istediğim; fazla bir şey 
değişmeyecek, yine kadro arkadaşlar halk üzerinde denetim kurmaya 
çalışacaklar. Neden bu kadar mücadele yürüttük? Önderlik, de-
mokrasinin olduğu yerde özgürlük ve eşitlik var diyor. Toplumu de-
mokratikleştirebilirsek, özgürlük ve eşitlik de gelecektir. Kadınlar 
arasında barışı istiyorum. Arkadaşlar neden Irak’tan buraya geldin 
dediler. Ben de hem egemen erkekten, hem de egemen devletin elin-
den çektim dedim. Hem aile içerisinde barışı isteyeceğim, hem de 
kadın arasında barış isteyeceğim. Kadının özgürleşmesi için çaba 
harcayacağım. Ben çok çektim, bundan dolayı da kadın özgürlüğü 
için kadına yardımcı olmak istiyorum, kadınla birlikte mücadele et-
mek istiyorum. Kürt erkekleri Irak’ta kendi karılarını kızlarını 
dilendiriyorlar. Amerika askerlerine satıyorlar. Sonra da ondan aldığı 
parayla içki içiyor. Jiyan ve Narin arkadaşlar açısından bir şeyler 
belirtmek istiyorum; Kadro arkadaşların kaldığı yerler var. Bir sürü 
sorunları da var. Arkadaşlar onları atlayıp gidip halkla ilgileniyorlar. 
İnsan ilk başta kadrolarıyla ilgilenir, daha sonra halkla ilgilenir. Kad-
rolarınızın sorunlarına çözüm bulduğunuzda, halk zaten size değer 
verir ve sizinle bütünleşir. Önemli olan budur bence. Kendine 
yaramayan insanlar, bir başkasına da yaramaz. Bunları aşarsak, 
sorunumuz kalmayacak. Bunları belirtiyorum ve son olarak kadınlar 
arasında da barış ve demokrasi istiyorum.  

Fatma Adır ark: Bu süreçte yapmış olduğumuz bu kongre önemli 
bir rol oynayacak. Bu gündeme çok fazla katılamadım. Dünden beri 
katılıyorum. Bazı değerlendirmeleri dinledim. Özellikle Şubattan bu 
yana çok güçlü tartışmalar yürütüyoruz. Bu kongrede sadece 
sorunları tartışıp, çözüm ortaya koyamazsak,  bazı şeyleri mahkum 
edersek, esas amacımıza ulaşamayız. Yine bir tekrarı yaşarız. Böyle 
yaparsak ne Önderliğin beklentilerine ne de halkın beklentilerine 
cevap oluşturabiliriz. Bu anlamda bu kongrenin diğer kongreleri aş-
ması gerekiyor. Arkadaşların tümü de biliyor, normal bir süreçten 
geçmedik. Bu birçok kez de dile getirildi. Fakat şunu da belirtmek 
istiyorum; hiçbir süreçte olmadığı kadar umutluyum. Bunu çok içten 
söylüyorum. Birçok kez tartışma yaptık, toplantılar, kongreler yaptık, 
fakat gerçekten içeriği çok doldurulmamıştı. Çok yüzeysel ele alıy-
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orduk, çok yüzeysel çözümler üretiyorduk. Bir örnek vermek istiy-
orum; KONGRA GEL II. Genel Kurul toplantısıyla örgüt bir sarsıl-
mayı yaşadı. Bunu arkadaşların hepsi biliyor. Fakat Önderliğin 
müdahalesiyle örgüt bir arayış içerisine girdi. Şubattan bu yana yapı-
lan toplantıların birçoğunda hazırdım. Birçok kez duygusal, psikolo-
jik anlamda zorlanırken, birçok kez de liberal kaldık sorusunu 
kendimize sorduk. Fakat Önderliğin ortaya koyduğu tutumu iyi 
anlamak gerekiyordu. Bu kongrede böyle bir yaklaşımın gelişmesi 
gerekiyor. Kongreden önce on üç gün boyunca tartıştık. Bazı arka-
daşlar farklı şeyler de yaşamışlardı, fakat bir sorumlu yaklaşım vardı. 
Herkes artık söylenenlerin pratikleşmesi gerektiğini söylüyordu ve 
tutumlar da bu yönlüydü. Kimse artık söylenenlerin sözde kalmasını 
istemiyordu. KONGRA GEL II. Kurul toplantısından sonra daha bir 
umutlandım. Bazı arkadaşlar kalkıp içimizi boşaltacağız bile dediler, 
fakat sonuçta böylesi bir yaklaşımın çözüm olmayacağını gördüler. 
Ben kendim arkadaşların karşısına çıkmaya hazırım. Bizler örgütün 
oluşumundan bu yana bu örgütte üst düzeyde görev alan insanlarız. 
Bu anlamda sadece yaşanan son süreçten değil, bütün bir süreçten ve 
Kadının Hareketinin geldiği bu durumdan kendimizi sorumlu görüy-
oruz. Sorumluluk boyutuyla hiçbir çelişkim kalmamış. Bazı nokta-
lardan yanlış başladık, arkamıza dönüp baktığımızda geri dönüşün 
çok zor olduğunu gördük. Yani yanlış başladığımız gibi yanlış şeyler 
dayattık ve yaşattırdık. Önemli olan bundan nasıl dönmek olduğudur. 
Dönüş derken de umutsuzluk, geriye adım atmak anlamında demiy-
orum. Bu yaklaşımla yaşamsallaştırmaya çalıştığımız yanlışlıklar 
büyük birikimler yaratmış. Yönetimde yer alan, almayan arka-
daşların hepsi bu noktada nettir. Eksikliğimiz nedir? Egemen erkek 
yaklaşımlarını alıp içimize uygulamadır. Yani tarzımız erkek tarzın-
dan çok uzak değil. O tarzın bir tekrarıdır. Fakat biz değişmesi 
gerektiği noktasında iknayız. 4. Kongrede bir meclis seçildi. Burada 
sadece PJA Koordinasyonunu tartışmaya koyamayız. Kongrenin 
sorumluluk verdiği bir meclis vardı. Ben kendim o zaman seçil-
memiştim. Rapor sürecindeydim. Fakat bir birey olarak her zaman 
bir biçimde yönetim çalışmalarında yer aldım. Kendimi çok ayrı da 
görmüyorum. Nerede kaybettiğimizi doğru çözümlememiz gereki-
yor. Sadece bazılarını mahkum etmeye kalkışırsak, yine gelecekte 
yanlış tutumlara, tarzlara gireriz. Böylesi bir tehlike var ve önünü 
almamız gerekiyor. Hepimiz görev aldık. 4. Kongrenin bir sloganı 
vardı “Özgürlükte ısrar ve açılım kongresi”, yani özgürlükte ısrar ve 
kitleselleşmeydi. Bu sloganın neden cevap bulmadığının hesabı bu 
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kongrede o yönetimden istenilmelidir. 4. kongrenin sloganı buydu. 
Fakat yönetimimiz durumu neydi? 1.-2. kongrelere gitmeden yalnız 
4. kongreyi ele alsak bile yönetimimizin tıkandığını görebiliriz. 
Yönetim arasında sorunlar vardı. Birbirini kabul etmeme durumu 
vardı. Birbirinin tarzını tasnif etmeme durumu vardı. Tarzları be-
ğenmeme vardı. Fakat 2. kongreden bu yana bir yönetim olarak bir 
araya gelip her yönlü sorunlarımızı tartışma, yine erkekle bütünleşen 
yanlarımız nelerdi, erkek tarzının bir devamı olan tarzlarımızı sorgu-
lama, anlayışlarımızın ne olduğu konusunda doğru dürüst bir tar-
tışma yürütemedik. Savaş tarzımızı açalım, erkeğinden çok farklı 
değil. KONGRA GEL’de bir tespit yapılmıştı, yani her yönüyle 
Önderlikten bir kopuş var. Bu tespit kadın çalışmaları için de geçerli. 
Önderlik her zaman özgürlükte net olmanız gerekir diyordu. Irak ve 
Maxmur’da bulunan kadro arkadaşların hangisi bugün kalkıp şunu 
diyebilir mi; işte bilmem bazı arkadaşlar özgürlük ilkelerine uyma-
yan yaklaşımları sergilendiler, bu yönlü bana doğru yaklaşmadılar. 
Bu yüzden ben böyle bir arayış içerisine girdim. Demek ki özgürlük 
ilkelerini tam içselleştiremedik. Bazı şeylere çok yüzeysel yaklaştık. 
Biz şimdi bunu söyleyebilir miyiz; yani işte bilmem bazı arkadaşlar 
bırakmadı çalışayım. Ben de tarihimi açabilirim. 4. Kongreden bu 
yana yönetim boyutuyla bazı rahatsızlıklarım vardı. Ama bir süreden 
sonra bunun bir çözüm olamayacağını gördüm. Çözüm, her yönetim 
üyesinin ve her kadronun kendi sorumluluğunu görmesidir. Bunu 
söylerken de kadronun durumu çok iyidir anlamında söylemiyorum. 
Yönetimimiz nerede kaybetti; özgürlük ilkelerine yüzeysel yaklaş-
makla, Önderlik çizgisinden uzaklaşmakla kaybetti. Kendimize 
“özgürleştik” dedik, fakat meclisin sayısını tam bilmemekle birlikte 
bugün baktığımızda meclisimizin birçoğu oturmuş, örgütten ay-
rılmış. En önde olan yönetimlerimizden bazıları KONGRA GEL 
başkan yardımcılarıydı, bazıları konsey üyesiydi, fakat bunlar bizim 
için birer örnek olmamalı. Bunların birçoğu bugün içimizde değil. 
Fakat o zaman nerede yanlışlığın yapıldığını görmek gerekiyor. Ku-
sura bakmayan ben biraz Türkçe konuşmak istiyorum. Özgürlük 
ilkesi karşısında yönetim kendisini ele almak durumunda. Ben bu 
konuda netim. Bunu ele aldığımda örgütün genel sorumlulukları kar-
şısında ben başta olmak üzere bir çoğumuz duyarlı olamadık. Mesela 
örgütü en çok zora sokan 2002 Eylül toplantısında meclisimizden on 
üç arkadaş hazırdı. Arkadaşlar şunu ortaya koyuyorlardı. Önderlikten 
kopuş ne zaman gerçekleşti. Önderlikten kopuş aslında kadının bu-
luşma süreciydi Önderlikle, yani bütün yetersizliklerine rağmen 
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henüz ayakları üzerinde duramadığı bir süreçte koptuğunda 2. Kon-
gre genel kurulu şu tespiti yaptı, yani erkek bilinçli olarak kadın 
iradesini kırma yönelimi içerisine girdi ve önemli oranda da başardı. 
Şimdi bunu başarmasında tabii bizim yetersiz yanlarımız, zayıf 
yanlarımız, erkekle bu noktada buluşan yanlarımız vardı. Yani içer-
isine girilen farklı iktidar anlayışlarından dolayı uzlaşmadır, denge 
arayışlarıdır, yine zayıflıkların yol açtığı nedenler var. Ama bununla 
birlikte şöyle bir durumumuzun net görülmesi gerekir. Esasta özgür-
lük ilkesi karşısında bir kayış var. Önderlikten kopuş burada yaşandı. 
Mesela şeyi çok değerlendirdik. Önderlik özerk bölgeler demişti, 
getirdik savunma bölgesi yaptık. Ama Kadın Hareketi olarak ki 
hatırlıyorum on üç arkadaş hazırdık, on üçümüz de özerk bölgesi 
olması gerektiğini söyledik. Yine Önderliğin durumu gündeme geldi. 
Tabii bunlar önemli şeylerdir, Önderlik hepimizi yıllarca eğitti. Bazı 
arkadaşlar iki kez, bazı arkadaşlar üç kez, ama ben şunu acı duyarak 
gördüm. Bazı arkadaşlar Önderlik I. genel Kurul öncesi Önderlik 
gündeme geldiğinde, yani Önderlik statüsü manevi boyuta kaydırıl-
mak istendiğinde bazı arkadaşlarımız bunun savunusunu yapmakta 
zorlandı. Yıllarca Önderliğin eğittiği arkadaşlar bu konuda teredüt 
yaşadı. Ama kadın yine irade gösterdi. Fakat hangi iradeydi, bunu 
sorgulamak gerekiyor. Yani hem genel çalışmalar karşısında sorum-
luluğumuz var, hem kadın özgürlük çizgisi karşısında. Mesela 
Önderliğin konumunu tüzüğe geçirmek için çok iyi demogoji yapılı-
yordu. İşte Önderliği şöyle kurtaralım, böyle kurtaralım ceza alma-
sın, zorlanmasın diye tüzüğe Önderliği manevi boyutta hiç ismi dahi 
geçirilmeyecek düzeyde konulacaktı ve Kadın Hareketi yönetimi 
içerisinde ağırlıkta tutum konuldu. Fakat sessiz kalındı. Yine mesela 
HPG’nin durumu gündeme konulduğunda en sert tutum Kadın Hare-
ketinden geldi. Ben onu belirteyim. Üç-dört kişi dışında onlar da 
bugün kopmuş durumda. Ama tutumlarımız vardı. Şimdi sorgulan-
ması gereken budur. Yani erkek bir sistem oluşturdu, kadın o sis-
temle bir denge içerisine girdi. Kadın yönetimi olarak bu denge içer-
isinde bir mücadeleyi yürütmeye çalıştık. Bu denge içerisinde bizim-
kisi sadece bir ağlama, sızlama pratiği dışında bir pratik değil. Yani 
çok laf edildi, çok kavga ediliyormuş gibi bir şey içerisine girildi. 
Ama arkadaşlar da belirtti; belli bir süreden sonra 2000 sürecinden 
sonra erkekle bu sistemle bütün çalışmalarımız, bütün eleştirimiz, 
bütün değerlendirmelerimiz erkekle denge uzlaşmasıdır. Onun dış-
ında bir durum değil. Tabii böyle bir durumu biz rapora da koymuş-
tuk. Yani bütün sorunların çözümü erkekte arandı. Oysaki hiçbir 
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zaman şöyle bir iddia içerisinde olmadık; yani bu erkek sistemi 
şöyledir, bu erkek sistemin iradesi, gücü de bizde bu kadardır. Haydi 
içerisine girelim ve aşma yönelimine girelim. İşte biz bunu 
başaramadık, yapamadık. İçerisine bu iddiayla giremedik. O açıdan 
elbette ki hesap verilmesi gerekiyor. Yani yönetim adına ben şeyi 
belirteyim, kadının iktidar gerçeği karşısında içine düştüğü durum 
bizde çok büyük maddi, manevi, ruhsal, duygusal, ilkesel ve özgür-
lüksel kayışı yaşattırdı. Birçoğumuz yetkiye bulaştıkça geçekten kir-
lendi. Yetki öyle bir şey ki, yani yoldaşlığı bir tarafa bırakabiliyor, 
manevi değerleri bir tarafa bırakabiliyor. İnsan açısından birçok de-
ğeri çok rahatlıkla göz ardı edebilme durumunu ortaya koyabiliyor. 
Mesela üsluplarımıza, yargılama yaklaşımlarımızda da bu çok ön 
planda. Yani bir kere bu üslubun da değiştirilmesi gerekiyor bana 
göre. Mesela 4. Kongreden sonra ben meclis üyesi seçilmemiştim, 
çünkü soruşturmadaydım, ama şöyle bir durum yaşandı; meclis to-
plantısından çıkan çözüm değil, çözümsüzlüktü. 4. Kongre sonrası 
yapılan meclis toplantısı PJA yönetiminin parçalandığı bir toplantı-
ydı. Şimdi o kadar güçlü kararlar alacaksın, özgürlük iddiasını ko-
yarak açılımda ısrar edeceksin, sonra da yönetiminin yarısı pratiğe 
yönelirken, önemli bir tepkiyle, çözümlenmemiş tepkiyle gidecek. 
Mesela KONGRA GEL’de içerisine girdiğimiz durum zayıflık-
larımızın ortaya çıkması idi. Yani biz son altı ayda bu durumu 
yaşamadık. Öyle bir yanılgı olmamalı. Son altı aylık koordinasyon 
sadece bundan sorumlu değil. Ben kendi açımdan söyleyeyim; belki 
son altı ay PJA koordinasyonunda değildim, ama PJA koordinasyonu 
kadar sorumluluğumun olduğuna inanıyorum. KONGRA GEL 
öncesi bir araya geldiğimiz Temmuz toplantısında çoğumuz hazırdık. 
Birçok yönetim üyesi arkadaş hazırdı. Yönetimde yer almayan arka-
daşlar da vardı.  Mesela sosyal reform çok tartışıldı. Biz Temmuz 
toplantısında tutum koyduk. Temmuz toplantısı sonrası içerisine giri-
len denge arayışı, konferansta önemli oranda sonuç aldı. Konferansta 
hazır değildim. Bu yüzden yapacağım değerlendirme çok şey olmaz. 
Ama konferansın içerisine girdiği durum, KONGRA GEL’deki du-
rumumuzu belirledi. Şöyle bir durum olmuştu; her parçanın, her sis-
temin, her merkezin bir kadını vardı. Yani biz parçalanmıştık. Biz bu 
kongrede onu aşmak durumundayız. Bu kongrede herkes PJA kim-
liğiyle yeniden buluşmak zorunda. Yani ben KONGRA GEL’de yer 
alacağım diye, KONGRA GEL’in kadını değil, PJA kimliğiyle hare-
ket eden bir kadın konumunda olmak durumundayım. Bizim 
KONGRA GEL’de esasta kaybettiğimiz nokta budur. Bu noktada 
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Önderlikten ciddi bir kopuş da var, ayrı düşme durumu var. Kon-
greye geldik,  gördük ki herkes kongrede, ama kadın ne yaptı, bu 
hesaplar içerisinde her birimiz kendi cephemizde farklı arayışlara 
girdik. Herkesin kendisine göre hesapları vardı. Şimdi bir 
parçalanma yaşandı. Gulan arkadaşın durumu bizim üzerimizde çok 
belirgin bir etki bıraktı. Önemli bir yönelimin olduğu her bayan 
arkadaş tarafından net olarak görüldü. Adını da böyle koyduk. Yani 
şunu söyledik; bizim irademiz bu kongrede kırılmak isteniyor, buna 
dikkat edelim. Mesela KONGRA GEL genel kurulunda olan hiçbir 
arkadaş, bu sorumluluktan kaçamaz. Yani örgüt bugün bu durum-
daysa, o kongrede çok şey kaybettiğimizdendir. Hiçbirimiz kalkıp ne 
oluyor, nereye gidiyor bu örgüt, niye böyle?demedik.Yani herkes, 
ben de dahil bireysel hesaplara girdik. Oy peşindeydik.  Yönetim 
seçilecek, yönetim içerisinde yeniden denge arayışlarına girdik. Son-
rasında meclis toplantısı oldu. Kongre sonrasında yapılan tespitler, 
değerlendirmeler  a grubu mu haklı, b grubu mu haklı, a grubunu mu 
savunmak mı daha iyi, b grubunu savunmak mı daha iyi biçimind-
eydi. Zaten yönetimimizin önemli bir kısmı toplantıyı terk etmişti. 
KONGRA GEL’de örgütün içine düştüğü durumdan sanki bir kesim 
arkadaş sorumludur diye terk etti, gitti. Şimdi bunun elbette ki öze-
leştirisi olacak. KONGRA GEL I. Genel Kurulu’ndan sonra da PJA 
olmadı. Ben şunu belirteyim; bu süreç Kadın Hareketi olarak 
geldiğimiz düzeyi, yaşadığımız sorunları  açığa çıkarmada oldukça 
rol oynadı. Sorunlarımız çok köklüydü, derindi. Orada temel olan 
nokta, içselleşmeyen özgürlük çizgisi karşısında kadının kendi du-
rumunu açığa çıkarmasıydı. Aslında pratiğin bizim bu gerçeğimizi 
açığa çıkarmasıydı. Yani bu çok net. Biz şöyle bir duruma düştük; 
erkek cephesinden şu arkadaş mı haklı, bu arkadaş mı haklı; Kadın 
Hareketi şundan mı yana, bundan mı yana olacak tartışmasını yürüt-
tük. Oysa ki şöylesi bir tartışmaya ihtiyaç vardı; Kadın Önderlik ve 
özgürlük çizgisinin neresinde, eğer sağındaysa yani kendi çizgisinin 
sağına düşmüşse, o zaman hızla bu tespiti yapıp buradan kurtulmak 
gerekirdi. Belki sürece müdahale edebilme gücümüz vardı, bütün 
yetersizliklerine rağmen böyle bir irade koyabilirdik, ama şöyle bir 
şeyin içerisine girdik. İşte biz şöyle yaparsak, şöyle hedef olacağız 
diyorduk. Örgüt dağılıyor ve bu dağılmanın önünün alması gerekiy-
ordu. Bu iradeyi koyabilecek olan da kadındı. Birçok tespitimizde şu 
vardı; bunu yaparsak hedef olacağız. En fazla geriliklerin hedefi ola-
caktık, ama Önderlik çizgisiyle de bir buluşma olacaktı. Mesela bu 
kongrede şöylesi bir tartışmayı yapıyoruz. Kadın Hareketi çıkış ya-
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pacak mı, yapmayacak mı; umut var mı, yok mu yani ben bütünüyle 
öyledir demiyorum, ama çok geri bir noktaya geldik. Ben şahsen 
tartışma düzeyini henüz tam olarak yakaladığımız kanısında değilim. 
Yani çok güçlü tartıştık, çünkü sorunlar sıcağı sıcağına yaşanıyordu. 
Bazı noktalarda belki uç şeyler de oldu. Ben hepsinin doğru olduğu 
biçiminde söylemiyorum, ama önemli oranda tespitler koyarak bir 
kararlaşma, çıkış noktasında bir irade koyma gerçekleşti. Şöylesi bir 
durumda söz konusu. Bir; güç karşısında, iki; iktidar karşısında, üç; 
gerçekten özgürlük ilkesi karşısında yönetim olarak kaybettik. Bu 
hareketin çizgi olarak kaybedişi değil, bir yönetimin kendi pratiğini 
ölçüye vurması açısından önemli. Yoksa özgürlük çizgisinin bu nok-
tada yargılanması biçiminde olmamalı. Bizim yönetimimiz açısından 
ciddi ele alınması gereken bir durum. Diğer bir nokta ise; yıllardır 
büyük sloganla ortaya koyduğumuz kadın özgürlüğü bugün bizim 
sorumluluğumuz altında bu kadar savrulma yaşıyorsa yönetimimiz 
dahil içselleşmeyen özgürlük çizgisinin sloganvari yaklaşımlardan 
kurtulması gerekir. Yani şu hepimiz açısından bir ölçü olmak duru-
munda. Biz şunu hep tartıştık; yani öyle bir kadın iradesi açığa çıktı 
ki her koşul altında kendi iradesini ortaya koyabilecek, özgürlük 
çizgisini koruyabilecek kadındır dedik. Ama bugün kadının içinde 
olduğu durumu, hiçbir arkadaş ne kabul edebilir, ne içselleştirebilir. 
Şu da ölçü değil arkadaşlar, işte dağda kaldık, kendimizi koruduk. 
Ben şunu görmek isterdim; Rusya’da, Suriye’de ve Irak’ta kadının 
kendisini korumasını isterdim. Çünkü özgürlük ölçüleri ve ilkeleri o 
tür alanlarda daha kolay açığa çıkıyor. Örgütün hakim olduğu sahada 
hiçbir zaman şu ölçü olamaz; işte örgütün hakim olduğu noktada biz 
kendimizi koruduk.Yani önemli olan örgütün en fazla, çizginin en 
fazla saldırı altında olduğu ortamda özgürlük değerlerinin yitiril-
memesidir. Biz bunu Irak’ta yapabilirdik. Bilmem Suriye’de, 
Kuzey’de, yurtdışında yapabilirdik. Şimdi marifet şu değildir; işte 
ben dağda kaldım demek ki bende özgürlük çizgisi, ilkeleri daha 
fazla içselleşmiş. Hayır, eğer gerçekten Irak’ta bir iradesel duruşu 
ortaya koymuş olsaydık, o zaman bu bir ölçü olurdu. Önderlik 
şöylesi bir kadını yetiştirdi;  hangi ortamda, hangi zeminde, hangi 
yönelim altında olursa olsun özgürlük çizgisini ve ilkelerini koru-
yacaktı. Bu kaba anlamda şöyle bir durum da değildir. Yani kaba 
tutumlar içerisine girmek. Bizim bugün yaşadığımız o anlamda ciddi 
bir dejenarasyon ve geriye düşüştür. Tabii bütün bunları ortaya koy-
duğumuzda ben pratik şeylere girmek istemiyorum. Meclis toplantı-
larında olan arkadaşlar biliyorlar. Her arkadaş kendi sorumluluğunun 
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farkındadır sanırım. Başta ben farkındayım. Gerçekten kendi adıma 
söyleyeyim ben şuna inanıyorum; arkadaşlar isterlerse çıkar öze-
leştirimi de veririm. Ben KONGRA GEL’de kısa bir özeleştiri koy-
muştum. Şunda çok nettim. Bizde yönetim olarak erkekle iktidar 
savaşımı, paylaşımı öndeydi. Erkeğin yanında yer alma kavgası önd-
eydi. Tabii böyle olunca özgürlük değerleri birçok noktada tahrip 
edildi, yönelim altına girdi. Ama bu noktada ilkesel bir duruş hep bir 
mücadele ekseninde gelişti. Böyle olunca tabii hiçbirimiz temsil 
edemedik. Bu noktada bütün özeleştirilere açığım. Böyle yürün-
meyeceği noktasında da kesinlikle bir iknayı yaşıyorum. O zaman 
bizim sistem konusunda da bir sorunumuz var. Yani doğru bir sis-
tem, yapı ve yönetimin kaba anlamda ayrışmadığı, yönetimin sadece 
Önderliğin koyduğu biçimde iş ve rol koordinasyonu şeklinde 
kendisini oturttuğu bir sistem olmalı. Günlük olarak katılım ve ta-
mamlayıcılık bir ilke olmalı. Bu Kadın Hareketi açısından da ciddi 
bir özeleştiri konusudur. Önderlik iki yıldan fazladır önümüze De-
mokratik Ekolojik Toplum paradigmasını koydu, ama üzerinde yo-
ğunlaşmadık. Önderliğin bunu önümüze koymasının bir mantığı, bir 
yaklaşımı vardı. Bu temelde kadın tarihini hiçbirimiz ele almadı. 
Meclisin görevidir aslında. Tabii Koordinasyon bundan sorumludur. 
Sanki kadın tarihini çok derinlikli biliyor muşuz gibi bir havaya 
girdik. Halbuki Önderlik bir yaklaşım üzerinden bunu geliştirdi. 
Kadın devrimi diyordu. Bundan anlaşılıyor ki, bizim gidişatımızda 
bir problem var, doğru devrimsel bir çıkışa ihtiyaç var. Önderlik 
bunu koymaya çalışıyor. Yani zihniyet olarak bizim buna girmemizi 
istiyor. Yine Toplumsal Sözleşmeyi yönetim olarak kendi iç ilişkil-
erimizi, çalışma tarzımızı, sistem yapılanmamızı v.b her konuda bir 
hukuksal şeyi oluşturmamız gerekiyordu. Önderlik bunu önermişti, 
ama biz buna girmedik. Bu açıdan bir türlü esas anlayışa, zihniyete 
girmedik. Girmediğimiz için de elbette ki böyle bir durumla karşı 
karşıya geldik. Bazıları örgüt üzerinde hesaba girince biz de bu hesa-
bın bir parçası, ortağı olmaktan kurtulamadık. Çünkü Önderlik 
çizgisinden ayrışmıştık, farklı noktalardaydık. Önderlik tecrit altın-
dayken, yönelim altındayken, yavaş yavaş örgüt dışına itilirken 
hiçbirimizin doğru dürüst sesi çıkmadı yada en azından cılız bir ses 
çıktı. Ondan sonra da özgürlük ilkesini, çizgisini korumak da çok 
fazla gerçekçi olmazdı, koruyamazdık. Bir de somut olarak kopmuş-
tuk Önderlikten. Bizim bütün tartışmalarımız şu arkadaşlar; kimi 
nereye düzenleyeceğiz, hangi arkadaş daha dürüst, hangi arkadaş 
daha bağlı, kimi hangi dengede tutacağız, işte hangi yönetime karşı 
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hangi yöneticiyi mevzilendireceğiz biçimindeydi ki, bu bir özgürlük 
çıkışı ve çalışması olamaz. O açıdan bizim bütün bunlardan 
kesinlikle kurtulmamız gerekiyor. Ama şunu kendi açımdan 
söyleyeyim, karar alınırsa çıkacağım. Yani ben bu konuda nettim. 
Her zamankinden daha fazla kadında oluşan bir birikim, tecrübe var. 
Ben kadını her zamankinden için daha güçlü, daha birikimli görüy-
orum. Bu zorluklar, yetersizlikler çok ciddi zorlamasına rağmen, 
müthiş bir potansiyel de açığa çıkarmış durumdadır. O açıdan 
yeniden bir çıkışın zemini her zamankinden daha fazladır. Böyle bir 
çıkış için, tek tek vereceğimiz özeleştiriler var. Ama şu daha çok 
önemli; yani bu kongre bireyleri mahkum ederek bazı sorunları salt 
tartışmak üzerinden kararlaşırsa yetersiz kalır. Esas çözüm yak-
laşımını biz yapılanmada tartışacağız. Ben esas yaklaşımın orada 
olması gerektiğine inanıyorum. Yani çözüm perspektifi ön planda 
olmak durumunda. Irak yönetiminin vereceği hesap da var. Kimse 
şunu söyleyemez; yani tamam PJA yeteri kadarıyla görevini yap-
madı, ama bu hiçbir zaman diğer yönetim için gerekçe değil. Biz 
Xinere’deydik, bu bizim için gerekçe olamaz.  Irak’taki arkadaşlar 
için de, Avrupa’daki, HPG’deki arkadaşlar için de bu gerekçeler 
olamaz. Herkes yönetim üyesiydi. Bir yer yapmadıysa, diğer yer zor-
layabilirdi ve hiçbir yönetim diğerinden daha az ya da daha fazla 
başarı çizgisinde değil. Mesela ben kendi adıma söyleyeyim, en fazla 
son süreçte çaba sarf edenlerden biriydim. Ama öyle değil. Biz 
esasta bir sistem içerisine  girmiştik, burada kaybettik. Kadının 
Özgürlük İlkesinin içselleşmesi ölçüsü Irak’tır, yönetimin de sınav 
yeri Irak’tı. Burada kaybettik, sınıfta kaldık. Burada sorumluluğu-
muzda kadın katliamı yapıldı. Kadın pazarlandı, yönetim üyelerimiz 
gitti düştü. Yani bunlar bizim açımızdan tabii ki ölçüdür. Ama şu 
değildir; Fatma oraya gitmemişti düşer mi, düşmez mi ben o tartış-
mayı yapmak istemiyorum. Ama önemli bir ölçüydü. Burada özgür-
lük havarisi kesilenler, Irak’ta düştüyse, bu bizim açımızdan ciddi bir 
sorgulama konusudur. Belki bazıları gitmemiş olsaydı hala içimizde 
de olabilirdi. Ama bu ölçü değildi. O zaman bu noktada sorgulan-
ması gereken, derinlikli sorgulanması gereken yanlar var. Bunların 
ele alınması gerekiyor. Bütün bunlarda yönetim olarak Önderlik 
çizgisiyle ayrışma boyutunda, yani temel kaybediş noktamız olarak 
orayı görüyorum. Bunda iknayım. Biz kendi yönetimimiz şahsında 
özgürlük ilkelerini önemli oranda zorladık. Yönetim kendi içinde 
birliği yaratamadığı gibi kendi iç çelişkileri bu dağılmada çok be-
lirleyicidir. Mesela bütün toplantılarımız Şubat toplantısı da dahil, 
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yönetim kendi durumunu tartışırken bile içselleştirerek tartışmadı. 
Herkes özeleştiri verdi, ama bazı arkadaşlar o toplantıdan sonra he-
men istifa etti, tepki duydu özellikle de toplantıda yer almayan arka-
daşlar. Niye? Yönetim ilk kez kendi durumunu ele almıştı. Haksız 
şeyler var mıydı, vardı tabii. Mesela genel örgüt için 2002 Eylül to-
plantısı, PJA için de Şubat 2003 toplantısı yönetimin kendi duru-
munu ele almak istediği toplantılardır. Her iki toplantıda yönetim 
gerçeği somutunda örgütün dağılmayla yüz yüze geldiği süreçtir. 
Yani biz yapıyı çok yargıladık, örgüt dağılmadı. Ama kendimizi yar-
gılamaya başladığımızda, hepimiz şu noktayı söyledik; çok yönelir-
sen bilmem şöyle yaparım, böyle yaparım, nitekim pratik olarak da 
öyle bir durum açığa çıktı.  2002 Eylül toplantısında da, KONGRA 
GEL’de de şu çok net açığa çıktı. Yönetim kendi durumunu ele 
aldığında, KONGRA GEL içerisinde bir grup oluştu, o grup gitti ve 
en son karşı bir harekete dönüştü. PJA 2003 Şubat toplantısında da 
gelen eleştirilerin içselleşmemesi, bazı eleştirilerin de yerinde olma-
ması, objektif olmaması, bütün bunlar etkili olsa da, asıl ayrışmayı 4. 
kongreyle birlikte yaşamıştık. Yani şöylesi bir durum var; beni yar-
gıla, ben yapıyı her düzeyde yargılayabilirim, her türlü yakıştırmayı 
yapabilirim, yönetim dışında herkes her an potansiyel bir konum-
dadır, yani tehlike arz ediyor, ama yönetim çizgi koruyanıdır, her 
zaman özgürlük çizgisini temsil edendir, her zaman değerleri koruy-
andır dedik. Ancak kendi durumu gündeme girdiğinde de en erk-
enden mevzileri terk eden konuma düştük. Yani bunun ele alınması 
gerekiyor. Özgürlük çizgisi karşısında yönetim bugün en fazla yargı-
lanması gereken pozisyondadır. Sorumluluklar ve görevler karşısında 
iddiam her zamankinden daha fazladır. Yönetim görevi açısından da 
bir şeyi belirteyim; bir mekanizmanın oluşması lazım, tehlikelidir. 
Her zaman aynı yönetim üyelerinin uzun süreli kalması yanlıştır. 
Birçoğumuzun şahsında, birçok değerin kaybı bundan dolayı açığa 
çıktı. Bundan da hareketle ben diyorum ki; bu kongrede bunun 
çözülüp aşılması, esasta da kongrenin çözüm kongresi olması gerek-
tiğine inanıyorum. 

Dicle Andok ark: Bu gündeme ilişkin olarak analar kalkıp çağrı-
ları oldu. Bu temelde bu gündemi de bu anaların çağrıları belirliyor. 
Bizim tarafımızdan ne gerekiyorsa yapılması bu kongrenin bir 
görevidir, bizim de görevimizdir. Bu çerçevede elbette yönetim du-
rumu için değerlendirilmesi gereken birçok şey var. Bu kongreden 
önce de PJA’nın meclis toplantısı olmuştu. Orada birçok şey değer-
lendirilmişti. Fakat ben kendim o toplantıda hazır değildim. O to-
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plantıda çıkan sonuçlar her ne kadar gerçekliğimizi ortaya çıkarmışsa 
da, ben kendim yine de yönetimin durumu hakkında birkaç noktayı 
belirtmek istiyorum. Yönetimin durumunu değerlendirirken de daha 
çok da kendi durumumu ele almak istiyorum. Tartışmalarda elbette 
birçok şey değerlendirildi. Bu temelde bizim de görüşlerimiz var. Bu 
yönlü olarak da görüşlerimizi de dile getirmek istiyoruz. Yönetimin 
durumu için özellikle temel noktalarda bazı tespitler yapıldı, bu da 
devlet ve iktidar yaklaşımında izahını buluyor. Önderlik bunu son 
savunmalarında birçok yönüyle değerlendirmiş. Elbette bu da kendi 
durumumuzu sistemle birlikte ele almamızı beraberinde getiriyor. 
Bununla bağlantılı olarak da, tartışmaların içerisinde de açığa çıkı-
yor. Önderlik de sistemi değerlendiriyor, fakat iradeyi de esas alıyor. 
Bu temelde yönetimin durumunu ele aldığımızda, birçok şeyi çözüm-
lememiz gerekiyor. Yönetimin iradesi neyse, onu da tartışmamız 
gerekir diye düşünüyorum. Yani sadece her şeyi getirip sistemle izah 
etmek, her şeyi getirip buna oturtmak, bu kendini kandırma olur. O 
zaman irademiz neredeydi? Sorusu çok fazla kafamda gidip geliyor. 
Dünden beri yapılan tartışmalarda da bu soru kafamda gidip geliy-
ordu. Biz ne iradesiydik? Eğer iradesiz isek, o zaman iradesizdik 
diyelim. Yani eğer sistemin içinde bir yer alış varsa da, biz o zaman 
bu sistemin bir parçasıydık diyelim. Bu çerçevede elbette en fazla 
ortaya çıkan şey, yani hiçbir şey sadece tek bir yanla izah edilemez. 
Yeni paradigmadan da bunu anlıyorum. Diyalektiğin kanunlarını 
kendi gerçekliğimizde de doğru değerlendirmek gerekiyor. Yani her 
yönüyle ele alınması gerekiyor. Bu çerçevede sistem gerçekliğini de 
değerlendirelim. Önderlik “bu çağın temel hastalıkları var” diyor. 
İktidar gerçeğimizi ve devlet olgusuna yaklaşımımızı bu hastalıklara 
bağlıyorum. Bunlar da sistemle izahını buluyor. Çünkü sistem içeris-
inde yer aldık. Her ne kadar devrime gönüllü katılıyorsak da, fakat 
sistemin etkilerini tam aşamadığımız için sistemin zihniyetiyle, şekil-
lenmesiyle yıllarca da yer alıyoruz. Hareketimiz içerisinde dış sis-
temlerden etkilenmeler söz konusu. Önderlik daha çok bunu reel so-
syalist sistemle izah ediyor. Bunun içerisinde iki şey öne çıkıyor biri; 
topluma ait alışkanlıklarımız ki, bu feodalizm gerçeğiyle de izahını 
buluyor. Birde dogmatik bakış açısının da çok etkisi var. Yönetim 
gerçekliğinde, ya da genel sistemde en fazla bu iki şey bir araya 
geldi, birleşti. Bundan kaynaklı olarak da birçok çelişki ortaya çıktı. 
Toplumun geleneksel anlayışı birçok yönüyle dogmatiktir. Önderlik 
Ortadoğu gerçekliğini değerlendirdiğinde daha çok dogmatizmle 
izah ediyor. Bunları neden belirtiyorum, çünkü biz bunları sadece 
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sözde izah edersek, doğru bir çözümleme de ortaya çıkmaz. Bunların 
hepsi ataerkil sistem gerçekliğinde mevcut olan şeylerdir. Yani bu 
temelde sorun en fazla gelip zihniyet meselesine dayanıyor. Yani 
zihniyetimiz nasıldı, bu temelde nasıl çalışma yürüttük? Şimdi yöne-
tim duruşu açısından en fazla açığa çıkan ve kongrede de en fazla 
üzerinde durmamız gereken şey, dogmatizmdir. Dogmatizm, ama 
nasıl bir dogmatizm? Dogmatizmi sadece eskisi gibi kaba anlamda 
değerlendirirsek, doğru olmaz, yeterli olmaz. Önderlik Atina savun-
malarında determinizm üzerinde duruyor, yani daha çok şekilci yak-
laşım üzerinde duruyor. Gerçekliği tam kucaklamama, ama yaşam ve 
örgüt gerçekliği içerisinde de daha çok bu gerçeklik üzerinden 
yürüme, bu bir zihniyet sorunudur. Eski toplumda da böyleydi. Bin 
yıllarca dogmatik etkilerle yürüdük. Örgüt içerisinde de örgütün 
dayattığı doğruları, yine Önderliğin bize özümsetmeye çalıştığı 
gerçeklikleri bu zihniyetle ezberlemeye çalıştık. Bu çerçevede bizim 
esas sorunumuz kucaklamamaktı, özde bunları fazla kabul etmemek 
ve yüzeysel bir yaklaşımla ele alıp çalışma yürütmekti. Bu temelde 
en fazla üzerinde durmamız gereken şeylerle çelişkiye girdik. Başta 
da biz insan ve doğaya yaklaşımımızla çelişkiye girdik. Bunları belki 
çok fazla değerlendirmiyoruz, ama eğer yaşam tarzımızda aşınma 
varsa, birçok şeye egemenlikli yaklaşımla yaklaşıyorsak, bu yaşam 
tarzımızla bağlantılıdır. Çünkü bunlar yaşam tarzımızda mevcut. 
Yönetim gerçekliğimiz içerisinde de bu durum büyük bir tehlikeyi 
oluşturuyordu. Yani özgür insan bakışıyla yaklaşım olmuyordu. Ek-
sik görme vardı. Bu da egemenlikli bir bakış açısı. Bütün bunlara 
rağmen alttan alta da ruhta, psikolojide kendini ezik görme vardı. 
Önderlik daha çok kadın gerçekliği için belirtiyordu, “kendine 
güvensizlik” diyordu. Bunlar birleştiğinde birçok şey uçlaşabiliyor. 
Zıt bir şekillenmeyi açığa çıkarıyor, istikrarsızlığı ortaya çıkarıyor. 
Bu temelde, ne ile güç olabiliyorsa, onu esas alıyorduk. Eski zihniye-
timizde devlet vardı. Büyüğümüz devletti, sosyal ve toplumsal 
anlamda da erkekti. Sistemimiz içerisinde devlet gibi görünen yok. 
Ama örgüt vardı. Genel olarak bizim örgüt anlayışımız, örgütün dev-
letin yerini tutuyor olmasıydı. Bu temelde örgüt; kanunlarıyla, ni-
zamıyla tam bir devlet gibiydi. Bu bağlamda içerisinde birçok şey 
öldürüldü. Başta da temel değerlerimiz olan, felsefik anlamda olsun, 
yaşama yaklaşımda olsun, yoldaşlığa yaklaşımda olsun, bunlar daha 
çok bu gerçeklik içerisinde kurutuldu. Birçok yönüyle de anlam-
sızlaştırıldı. Biz kendimiz de bunları yaparken, aslında birçok 
yönüyle yukarıda belirttiğim şeyleri kendimizde anlamsızlaştırmı-
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ştık. Bu temelde kendimizle bir çelişki halindeydik. Bu anlamda 
genel duruşumuz, üstten, bürokratikti. Bürokratizm nasıl bir gerçek-
liği ortaya çıkarıyor; ağır ve hantal bir aygıttır. Yani az yapar, çok 
şey ister. Bizim yönetim tarzımızda genelde bu durum yaşandı. 
Birçok yönüyle değer yaratma boyutuyla ele aldığımızda, az yaptık, 
ama çok fazla istedik. Çünkü biz çok ben merkezciydik, bireyciydik. 
Bu temelde en fazla kimden istiyorduk, tabi ki üstte olduğumuz için 
devlet gibi ancak alttan isteyebilirdik. Mesela biz kadrolardan iste-
dik. Çünkü sistemimiz içerisinde kadrolaşma esastı. Eğer halka daha 
fazla inme olsaydı, bu yaklaşımı halka da sergileyecektik. Arkadaşlar 
birçok alanda aynı sorunun yaşandığını söylediler. Çünkü bir versi-
yondur. Birbirini takip ediyor. Yani bu istemlerimizi çok kaba ve 
dogmatik bir tarzda yaptık. Halka da aynı şeyi yaptık. Daha fazla 
değer yaratacağımıza, Önderliğin yarattığı değerleri bitirdik, tükettik. 
Her şeyi çok fazla dile getiririz, ama çok da pratikleştirmeyiz. Hep 
sözde kalır. Bu anlamda birçok şeyi başta kendimizde boşa çıkartıy-
oruz. Daha önce çok söylüyorduk, fakat bu gerçeklik hala var, la-
fazandık. Bu çerçevede değerlendirdiğimizde pasif bir konum, ama 
içten içte de hareketli. Yani çok fazla sonuç vermeyen bir durum. 
Çok fazla değişiklik yapıyoruz. Yönetimi değiştiriyoruz, sistemde 
kendimize göre değişiklik yapıyoruz. Ama temelde fazla değişiklik 
olmuyor. Çünkü yaratıcı yaklaşım yok. Varolan şeyi eski zihniyetle 
kullanıyorsun. Yani değerlendirirsek örnekler çoğaltılabilir. Bu 
çerçevede Kadın Özgürlük Hareketi içerisinde de yaşananlar biraz 
bunu gösteriyor. Genelde de durum böyle, bizde de yaşanan durum 
böyle. Bu da tabii ki hiyerarşik, egemen sistemden kaynaklı bir 
sonuç. Hiyerarşi sadece yukarıdan aşağıya doğru sistem yaratma 
değil. Kaba anlamda bu değildir. Gensel olarak yani insanın en 
küçük hücresine kadar indirgenmiş bir gerçekliktir. Yani bir 
davranış, ruh hali yaratılmış. Zihniyette çok fazla değişim dönüşüm 
yaratamadığımız için örgüt sana ne söylersen o temelde yaparsın, 
yaklaşırsın, bunun dışında bir şey yapamazsın. Ben kendi boyutumla 
böyle değerlendirebilirim. Genel durumumuz böyleydi. Bunun dışına 
çıkmak isteyenler oldu mu, ya kendilerini grup biçiminde ifade eder-
ler yada farklı arayışlar içerisine girerlerdi. Arayışları olanlar da, 
bizim içimizde çok fazla kabul görülmediği için farklı yargılanma-
lara tabi tutulur ve boğuntuya getirilirlerdi. Bastırma yöntemini çok 
fazla kullanırız. Zenginliklere ve ötekiye çok fazla açık değiliz. Tek 
düze mantık çok esas alınıyor. Bu yaklaşımla çok kaybediyoruz da. 
Varolan potansiyeli de bu yaklaşımımızla tüketiyoruz. Arkadaşlar 
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Kadın Özgürlük Hareketinin yaşadığı süreçleri değerlendirdiler. Ben 
tekrar olmaması için fazla bir şey belirtmeyeceğim. Fakat nihi-
lizmden çok bahsedildi. Fatma arkadaş bu çerçevede son olarak bir 
şey belirtti, ben de ona katılıyorum. Nihilizm yeni bir kavram. 
Önderliğin savunmalarıyla içimize giren bir kavram. Fakat anlam 
olarak, geleceğe dair umutsuzluk, her şeyi boş görme yaklaşımını 
içeriyor. Yarattığı, yaşadığı şeyleri görmemeyi, inkar etmeyi ifade 
ediyor. Böylesi bir zihniyet ve yaklaşımdır. Bu genel anlamda bizde 
yaşanıyor mu, yaşanmıyor mu? Yani genelde yaşanıyor dersek, bu da 
nihilist bir yaklaşım olur. Özgürlük çizgisine çok fazla girmediğimiz 
için buna çok fazla inanma da yok. Fakat gereklilik ilkesi deniliyor 
ya, yani gerekli olan bir şey temelinde katılman gerekiyor. Yıllarca 
bu temelde katıldık. Fakat yer yönüyle özümseme yoktu. Elbette her 
süreçte Önderliğin emeği, ideolojisi genel olarak kendisiyle birlikte 
birçok şeyi yarattı. Yani hiçbir şeyi yaratmadı demiyorum. Başta da 
halk ve kadro içerisinde büyük değişimler savunmalar sonrasında da 
oldu. Ama başta da yönetim durumunda değişim çok az olduğu için, 
Önderliğin değişim anlayışına girme olmadığı için daha çok yönetim 
tarzı tıkayıcı rol oynadı. Nihilizmin tohumları, Kadın Kurtuluş 
İdeolojisine yaklaşımımızda başlangıçta da vardı. Yani bir ütopya 
gibi yaşanılası bir şey olarak görmezsen yine dogmatik bir zihniyetle 
kabul edersen ve bu biçimde yürütürsen zaten özümseyemezsin. 
Bunu başta kişiliğim için belirtebilirim. Ben nihilist bir insan 
değilim, bunu kabul edememem ama her yönüyle özgürlüğü kişilikte 
içselleştirme durumu da olmamış. Bunu öyle yüzeysel bir özeleştiri-
yle de ele alamam. İki yıldır yaşadığımız pratik birçok yönüyle insan 
açısından bir sorgulanmayı da gerektiriyor. Pratiğimiz içerisinde çı-
kan istikrarsızlık ve bizi birçok kez uçlaştırmaya götüren yönler bunu 
ispat ediyor. Bunu, bu biçimiyle değerlendirebilirim. Bununla 
bağlantılı olarak genelde Kadın Özgürlük Hareketi içerisinde ortaya 
çıkan şeyleri arkadaşlar; Önderlikten kopuş, manevi değerlerden 
kopuş olarak değerlendirdiler. Özgürlüğü kucaklamasan, içsell-
eştirmeden bunun içine girmek olur. Zihniyette pragmatist yaklaşım 
Kadın Özgürlük Hareketinde de var. Yöneticilik tarzında bu daha 
fazla var. Hatta bu kendisiyle bir şekillenmeyi açığa çıkarıyor. 
Çünkü sen yaşamını orada görüyorsun. Yaşamını burada gördüğün 
için yetkiyi de bir esas araç olarak eline girdiğinde bununla erimiyor-
sun. Bunun için yetkiyi bırakmama, kimliğini yetkide görme bu 
harekete pragmatist yaklaşımdan kaynağını alıyor. Bu yaklaşım en 
hoş olmayan yaklaşımdır. Bu çerçevede iktidar anlayışı, erkekle 
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denge içerisine girme, birbirini liberalize etme, uzlaşma içerisine 
girmek de elbette ortaya çıkacak. Bu zihniyetin kökeninden kaynaklı 
olarak bu yaklaşımlar açığa çıkacaktır. Şunu da belirtebilirim; zihni-
yetimiz bu temelde pragmatistti. Bu çerçevede siyaseti de biraz de-
ğerlendirdik. Uluslar arası komplodan sonra birçok yönüyle hem 
komplo konseptini hem de içimizde yaşanan sorunlarla bağlantılı 
olarak esas değerlerden kopardık. Biraz önce değerlendirmelerde 
bazı şeyler dile getirdim. Sadece bir şey daha belirtmek istiyorum; 
yani biraz genel de görünüyor, fakat ben durumumuzdan kopuk ele 
almıyorum. Bunun için de bir noktayı daha belirtmek istiyorum. 
Yaşamda bir kaybedişi görüyorum başta. Yaşamımızı arkadaşlar 
birçok yönüyle değerlendirdiler. Çok fazla maddiyata dayanıyor. 
Birçok yönüyle ucuz harcanıyor. Önderliğe yaklaşımımız yine 
manevi değerlere yaklaşımımız somut olarak yaşamda kendisini 
açığa vuruyor. Bu daha çok da son yıllarda açığa çıktı. Son yıllarda 
elimize maddi imkanlar geçti, bunları sosyal yaşamı ilerletmek için 
bir araç olarak kullanmaktan çok bireysel yaşamımız için kullanıy-
oruz. Ben bunu büyük bir tehlike olarak da görüyorum. Bu mu-
hafazakar ve tutucu bir yaklaşım da değil. Ben değerler açısından 
büyük bir kaybedişi de görüyorum. Çünkü bizde yaşam, esas olan 
şeydi. Eğer benzeşme yaşanıyorsa, erkekten kopukluk yaşanmıyorsa 
bundan kaynağını alıyor. Maddiyatla çok fazla içselleşen ve birçok 
manevi değerimizi ortadan kaldıran yaşam biçimini bu kongrede ele 
almamız gerekiyor. Örnek vermek istiyorum, yönetimi çok tartışıy-
oruz. Yönetim olarak yani televizyona çok zaman harcıyoruz. Birçok 
içi boş program ve filmi başta yönetimlerimiz izliyor. Örnek olarak 
söylüyorum, bunları yapacağımıza yapımızla ilgilenelim. Arka-
daşların geçen sürece ilişkin değerlendirmeleri oldu. Ben tekrar et-
mek istemiyorum, çok fazla farklı görüşler de ortaya çıkmadı. Ama 
somut olarak sosyal reforma ilişkin olarak görüşlerimi belirtmek isti-
yorum; düşman Amerika konseptine bağlı olarak 2002 sonlarında bir 
pişmanlık yasası çıkardı ve altı aylık bir süreç belirledi. Belirlenen 
altı aylık süreç içerisinde birçok çözülme PKK içerisinde yaşanacak 
dedi. Bir süreye kadar da böyle bir şey ortaya çıkarmadı. Yani kimse 
gidip pişmanlık yasasından yararlanıp Türk devletine teslim olmadı. 
Ama sağ eğilim Temmuz toplantısından sonra bunu toplumun da 
gündemine koydu. Ben o toplantıya katılmamıştım, ama toplantı ak-
tarımları ve yapılan tartışmalardan yola çıkarak, ortaya çıkan şey, 
PJA’nın bütün üyeleri bu durum karşısında bir duruş ser-
gileyememişler. Sessiz kalınmış. Arkadaşlar mücadele ettiklerini 
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söylediler. Fakat ortaya çıkan şeyler bunu göstermiyor. Yani bu ses-
sizlikten güç alınmış ki, Ferhat’ın kendisi de bunu söylemiş, “ses-
sizlik onaylamaktır”, ondan sonra televizyona katılıp aynı şeyleri 
söylüyor. PJA olarak bunları yalanlayabilirdik, kabul etmeyebilirdik. 
Kabul etmediğimize dönük açıklamalar yapabilirdik. Bu yaklaşıma 
karşı savaşabilirdik. Fakat sessiz kaldık. Bundan kaynaklı olarak far-
klı tartışmalar da ortaya çıktı. Bazı şeylerin içinde direkt bulunmuy-
ordum, bunun izahını başka arkadaşlar belki yaparlar, ama PJA 
yönetimi içerisinde bu süreçte açığa çıkan ve bir eğilim gibi de 
kendisini yansıtan, sessizlikti. Bu yönlü yaklaşımlara karşı bir 
mücadele verilmedi. Çelişkiler ortaya çıktı, fakat genel bir tavır or-
taya çıkmadı. Bu da kendisiyle birlikte farklı sorunlar ortaya çıkardı. 
İktidar hesaplarını görüyorsunuz işte ne düzeye gelmiş. Sosyal re-
formu gündeme atarak, Kadın Özgürlük Hareketiyle oynanmak is-
tendi. Bunu Türk devletinin bize dönük olarak pratikleştirmek iste-
diği pişmanlık yasası gibi değerlendiriyorum. Yani özgürlükten piş-
manlık olarak değerlendiriyorum. Gulan arkadaşın olayını KONGRA 
GEL’den önce gündeme koymak istediler. İsmi geçenlerin arasında 
benim de adım var. O süreçte ben yeni HPG’ye gitmiştim. Botan’a 
gidecektim, oraya gidişin benim için farklı bir anlamı da vardı. Ama 
olaydan sonra gidişim durduruldu, görevim donduruldu. Buna dönük 
olarak iki aya kadar bir izah da yapılmadı. Bu süreçte boşta da 
kaldık. Önderlik diyor ya, uçurumun eşiğine gelme. Yani bizim 
içimizde de pişmanlık yasası bu biçimde yaşamsallaştırıldı. Aram-
ızda bir arkadaş katlediliyor, senin için büyük bir manevi değeri var, 
fakat seni bununla karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Böylesi yak-
laşımların hiçbir ahlaksal boyutu olamaz. Bunun etik anlamda bir 
izahı da olamaz. Fakat her şeye rağmen bu yapıldı. Bunu yaparak bir 
baskı oluşturulmak istendi yani onların dediğine gelmek pişman ol-
mak anlamına gelirdi. Yani biraz özgürlük hareketine pişmanlık 
dayatıldı. Mesela psikolojik, ruhsal ve düşünsel anlamda seni bu 
noktaya getirmek istiyorlar. Arkadaşlar 4. kongrede şu tespiti de 
yapmışlardı, yani özgürlükten geri adım atma, bu yönlü baskı oluş-
turma temelinde bu katliam gerçekleştirilmiştir denildi. KONGRA 
GEL’den önce de bu olayı gündeme getirdiler. Ondan önce ciddi bir 
soruşturma yapılmamıştı. Ben kendim biliyorum. Benimle iki kez 
tartıştılar, fakat çok fazla bir şey sormadılar. Olayla ilgili olarak çok 
fazla bir şey sormuyorlardı. Belliydi, ciddi bir yaklaşım yoktu. Ama 
köklü değişiklerin yaşanacağı bir süreçte bunu gündeme getirmek, 
kesinlikle teslim almak içindi, pişmanlık yaşatmak içindi. Bunu iyi 
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değerlendiremezsen, bu yaklaşıma karşı bir iradi duruş sergile-
mezsen pişmanlığı yaşarsın. En azından bu sezgi ve hissi insanda 
yaratıyor. Bu da eski iktidar oyunlarından biriydi. Tarih bu tür şey-
lerle dolu. Aynı şeyi içimizde de uygulamak istediler. Kadın Özgür-
lük Hareketini de kirletmek istediler bununla. Sosyal reform 
gündemde. Bu da bunun bir parçasıydı. Bununla örgütü dağıtmak 
istediler. Ve önemli oranda başardılar da. Dün bir arkadaş “PJA tes-
lim alındı” dedi. PJA’nın geneli için bunu söylemek doğru değil. Ben 
bu tespiti doğru bulmuyorum. Yönelim genel olarak bu amaçlıydı. 
Birçok yönüyle sonuç aldı. Fakat PJA’yı teslim aldı dersek, bu çok 
ağır bir tespit olur, doğru da olmaz. Hakaret sayılır. Bu çerçevede 
özellikle PJA içerisinde parçalanma bir sonuçtu. Ben de bu görüşe 
katılıyorum. Bunun temelleri atılmıştı daha önce. Bu çerçevede 
hepimizin bunda payı vardı. İçinde bulunalım bulunmayalım, sorun 
direkt sistemle bağlantılıydı. Yani Kadın Özgürlük Hareketinin sis-
temiyle de bağlantılıydı. Bunun dışında buna dönük olara bir 
görüşüm yok. Bunun dışında yani bir parçalılık varsa, nasıldır? bunu 
da tespit etmek gerekiyor. Yani parçalanma hangi temelde oldu. Te-
melde bu genel tarzımızla da bağlantılı, ama bireyleri mahkum et-
mezsek, bu biçimde geçersek çok mantıklı olmaz. Yani kendimizi 
bunun dışında gördüğümüz için, ama ilk başlardan bugüne kadar 
hareket içerisinde kendini hakim kılmak isteyen yaklaşımlar oldu. 
Pragmatist yaklaşım kendisini hakim kılmak istedi. Bunlar daha önce 
mahkum edildi, fakat aşılmadı. Çünkü tekrardan denge politikaları 
yaratıldı. Bazı arkadaşlar gerçekten bunda pay sahibi. Ben Jiyan 
Deniz arkadaşın ismini vermek istiyorum. Yani Önderlik gerçeğin-
den tutalım, örgüt gerçeğinden tutalım, yine birçok manevi ve kadın 
özgürlük ilkelerinden tutalım, bunların birçoğunu tartışmaya koyma, 
hareketi sürekli dengelere koyma açıkça yapıldı. Potansiyel bir 
eğilim, ben kendimde bu eğilim içerisinde yer alıyorum, yani 
hiçbirimiz tarafından sorumlu yaklaşım gösterilmedi. Yani sahip çık-
saydı farklı noktalara gelirdi anlamında söylemiyorum, kendi açım-
dan açıkça belirtmek istiyorum, ‘96’dan bu yana yönetim içerisinde 
yer alıyorum, kesintisiz olarak merkez düzeyinde yer aldım. 3. kon-
grede de dile getirmiştim, eğer bu kadar denge bu hareket içerisinde 
yaratıldıysa, duruşumuzla bu dengede esas ayak rolünü gördüğümüz 
içindi. İktidar anlayışında odak rol oynadık. Arkadaşlar 3. kongreden 
sonra libarilist, uzlaşma eğilimi öne çıktığını, kadın iradesinin çok 
daha fazla kaybettiğini belirttiler, doğrudur. Çünkü 3 Kongrede 
kadına inançlı yaklaşıyordum. Yani inanıyordum, ama o inanç yöne-



PJA  5.  Kongre Tartışmaları 

 163 

timimiz içinde birçok yönüyle kırıldı. Yani o kırılma sonucunda 
inancımı tam yitirmedim, ama soğudum. Soğuk yaklaştım. Yöne-
timle arama mesafe koydum. Bunun için de daha çok genel çalışma-
larda kaldım. Bu da bir erkek mantığı biçiminde açığa çıktı. Tarzımız 
kadın özgürlük çizgisini kucaklamıyor, istikrarsız bir tarzdır. Sorum-
suz yaklaşım, kendini uzak görme, ben merkezci anlayışla da birleşi-
yor. Daha çok gerçekliğinden, hareketten uzaklaşma yaşanıyor. 
Sınırlı katılım, bulunduğu yerde çalışmaları yüzeysel bir biçimde 
yürütme açığa çıkarıyor. Duruşumu bu biçimde izah edebilirim. 
Bilinçli iktidar hesaplarına girip girmediğimi de sorguluyorum. Yani 
bunlar sorgulamadığım şeyler değildir. Yetkiye yaklaşımımda şu var; 
yetki benim için birçok yönüyle kimlik oluyor. Bu çerçevede dile 
gelen eleştirileri kendi gerçekliğimde görebiliyorum. Bu temelde sen 
aslında iktidarın da bir parçası oluyorsun. İktidar bakış açısıyla yak-
laşıyorsun, tarzın da bu biçimde oluyor. Son birkaç yıl da bu biçimde 
yürüdü. KONGRA GEL sürecinde Gulan arkadaşın olayı gündeme 
girince, bende kırılma yaratmaktan çok bir ders oldu. Başka plat-
formlarda bunun izahını da yapmışımdır. Ders çıkarttım dediğim 
gibi, radikal tavır koyma, mücadele etmem önünde de engel oldu. Bir 
süre bir sessizlik de oldu bende. Çünkü çok ağırdı. Fakat bir bunalım 
durumu değildi. Bir yoğunlaşma, sorgulama getirdi beraberinde. Gu-
lan arkadaşı bir değer olarak görüyorsak, ki öyledir de, ben öze-
leştirimi esas değerlerimiz boyutunda bu süreçte vermek de istedim. 
Her boyutta bunun sonuçları ortaya çıkmamış olabilir, fakat bir süreç 
olarak kendimde başlatmışım. Bu kongreyle birlikte bu bir noktaya 
da ulaşacak. Bunun dışında hareket içerisinde hep yetkili konumda 
kalma, ama kendini değiştirememe, bunu bırakmama tıkayıcı bir du-
rumu beraberinde getirdi. Ben bunu kendimde görüyorum. Arka-
daşlar eğer görürlerse ben de özeleştiriye hazır olduğumu belirte-
bilirim. Bunun dışında belirtmek istediğim iki-üç nokta daha var. 
Arkadaşlar üstü kapalı bir biçimde PJA içerisindeki parçalılığı dile 
getirdiler. YJA üzerine daha fazla eleştiriler geliyor. Eğer bütünlüklü 
bir yaklaşım yoksa, bu parçalılıktan kaynağını alıyor. KONGRA 
GEL sürecinde açığa çıkan sorunlardan sonra biz tartışma mevzil-
erini bir kenarı bıraktık. Tabii ki bu doğru değildi. Biz bunu kendi 
içimizde de eleştirdik. Özellikle bu süreçte genel yönetimlerin du-
ruşu birdi. Bu da aynılaşmayı beraberinde getiriyor, her şeyi bir tut-
mamızı beraberinde getiriyor. Objektif olarak başta da HPG içeris-
inde, sosyal reforma olan yaklaşımları biraz izah etmek istiyorum. 
HPG konferansında da sosyal reform biçiminde kabul edilmedi, ama 
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ara çözüm konuldu. Bu yönlü de burada bulunan YJA yönetimin 
yaklaşımı bu ara çözümü kabul etmeme biçiminde olmadı. Daha 
sonra da birçok tartışma oldu. Ara çözüm biçiminde tartışmalara 
koyduk. Önderliğin bu yönlü değerlendirmeleri gelmeyene kadar 
yine YJA Star’ın konferansını yapmayana kadar bu yönlü net bir 
tavır ortaya çıkmadı. Bu eleştirilmesi ve özeleştirisinin verilmesi 
gereken bir süreç. Özellikle son süreçte genel koordinasyonda yer 
alan yönetimlerin orduya her yönüyle sahip çıkmamaları, HPG içer-
isinde kadını sınırlı bıraktı. Eskiden de bu tür şeyler eleştirilmişti. Bir 
kez daha bu kongrede belirtme ihtiyacı duyuyorum, meşru savunma 
çizgisini sadece askeri çizgi boyutunda görmemek gerektiği kadar, 
genel orduya sahip çıkma olmalıdır. YJA’nın bir üyesi ve yönetimi 
olarak, YJA’nın kendisini her yönüyle ayrı gördüğünü düşünmüy-
orum. Arkadaşlar bu süreçte bir sahip çıkmanın olması gerektiğini, 
mücadele edilmesi gerektiğini belirttiler. PJA’nın içinde bulunduğu 
konuma karşı, tavırsızlığına karşı mücadele edilmeliydi. Eğer bunu 
da doğru görmüyorsak, o zaman doğruyu nerede göreceğiz? Yani 
eğer kendini görmeme varsı, değerlendirmeye tabi tutmama, öze-
leştiri vermeme varsa, ben de kendimi bunun içinde görüyorum. 
Arkadaşlar dün YJA içerisinde bu tür şeylerin rantı yapılıyor dediler. 
Ben bunu hakaret olarak görüyorum. Yani bunları kim söylemişse, 
ben bir hakaret olarak görüyorum. Bu bir haksızlıktır. Bu ne bir si-
yaset ne de bir politikadır. İç politikayı o kadar eleştiriyoruz, neden 
aynı şeyi bu kongrede yapıyoruz. Rahat bir biçimde arkadaşları se-
lam bile veremiyoruz. Bu düzeye gelmişiz. Bizim yoldaşlığı öldür-
meye hakkımız var mı? Özellikle bu süreçte nihilizmde ifadesini 
bulan bu eğilimi, Kadın Özgürlük Hareketi içerisinde gördüm. YJA 
da bundan payını alıyor. KONGRA GEL içerisinde bulunan birçok 
yönetim üyesi arkadaşımızın kendisi de töhmet altında kalıyorlar. 
Bunu bir eğilimin saldırısı olarak görüyorum ve kesinlikle doğru 
görmüyorum. Süreç üzerinde herhangi bir politika yapma yak-
laşımımız yok. Hatta aşma için çaba harcıyoruz. Bu biçimde eğilim-
ler, anlayışlar çıkarsa bunları eleştirmek yerinde olur. Ama bir ör-
gütü, genel bir yönetimi töhmet altında bırakmak doğru değildir. bi-
reyler olarak yetersizlikler içerisine girmişsek ele alınması gerekiyor. 
Bunları belirtiyorum.  

Besta ark: Açıkçası kişisel olarak bu kadar ağır sorunlar 
yaşadığımızı bilmiyorduk. O anlamda şaşırdık biz. Çünkü 
Türkiye’de şöyle diyorduk; PJA bu dönemde niye perspektif sun-
muyor bize, niye bu konularda özellikle seçim döneminde neden işte 
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sessiz kalıyor. Bu kadar iç sorunlarla uğraştığını çok şey yapmıyor-
duk. Ama şunu belirtmek istiyorum, tabii bu bir sistem sorunu. Tar-
tışılıyor da. Ben umutluyum olumlu bir sonuç çıkacağına, güçlü bir 
çıkış yapacağımıza da inanıyorum. Bunu belirtmek istiyorum. 
Önderliğin bir sözü var, “insanlar uçurumun kenarında kanatlanır”. 
Belki biz bu noktada güçlü bir çıkışı burada yapacağız diye inanıy-
orum. Tabii buradaki tartışmaların aslında biraz da dinlediğimizde, 
düşündüğümüzde, Türkiye’ye de yansımaları var. Çok birbirinden 
bağımsız değil. Belki bu kadar derin değil yada bu kadar şey değil, 
ama olaylara, olgulara inen yine iktidara yaklaşım özellikle hiyerar-
şik yapılanmanın bizim üzerimizdeki etkileri sonucu kadın sorununa 
teknik yaklaşmamız, bir bütün halkın sorunlarına çözüm olamama-
mız buranın bir yansıması olarak değerlendiriyoruz. Yine burada 
ortaya çıkan sağ eğilim diye belirlenen, tartışılan bu eğilim, bizim 
alanımızda da ilkel milliyetçilik olarak kendisini gösterdi. Özellikle 
seçim döneminde bunu çok daha yoğun yaşadık. Aslında öncesinde 
de bazı şeyler vardı, ama çok anlam verme, bunun aslında sağ 
eğilimin bir şeyi olarak değerlendirme çok yoktu. Belki işte 
ABD’nin Ortadoğu’ya müdahalesiyle birlikte Türkiye’de bir ilkel 
milliyetçi anlayış gelişmişti, ama biz bunu daha çok yerel olarak de-
ğerlendiriyorduk. Çok şeyle bağlantısını kurmamıştık. Sağ eğilimin 
bu tartışmalarını daha geçmiş bir sürece tekabül ettiğini görüyoruz. 
Özellikle ilkel milliyetçi anlayış dediğimiz bu eğilim seçim döne-
minde çok yoğun kendisini gösterdi. İşte farklı aday hatta Önderliğin 
adayıdır diye Ferudun Çelik'i ön plana çıkarmaları seçim sonuçlarını 
oldukça etkiledi. Önderliğin adayıdır diye bildiriler dağıtıldı. İşte 
burada bazı kişilerin de ismi vardı. Bu noktada orada ki örgüt de zor-
landı. Yine tabii Avrupa’nın müdahalesi de vardı. Özellikle  listelerin 
oluşturulması ciddi anlamda sıkıntılar yaşattı. Yine en büyük sıkıntı 
da aslında kadın üzerinden hesapların yapılmaya çalışılmasıydı. 
Örneğin kadınla kaybederiz anlayışı ciddi önümüze konuldu. Kadına 
sadece teknik iş yapan bir konum da getirildi. Yine bu dönem en te-
mel şeyimiz, kendi alanımızda özgün bir kadın çalışması ve  du-
ruşunu yaratamamış olmamızdır. Örneğin daha çok genel çalışmalara 
tabi olduk. İşte iki tane kampanya oldu; biri tecrit için, birisi de de-
mokratik katılım içindi. Aslında genel af kampanyasıydı, daha sonra 
Önderlik müdahale etti, biz o kampanya içerisinden kadın olarak 
mesela kendimizi bir şeyde gördük. Çok fazla özgün mücadelemizi 
yaratma, buna göre kadın bakış açısını yaratma noktasında çok fazla 
bir şey yapamadık. Bu da bir sorun aslında. Dediğim gibi genele tabi 
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olma boyutu var. Aslında hiyerarşik yapılanmadan kaynaklı sorum-
luluğu genel yapıyla paylaşmama yada sadece bazı arkadaşların üz-
erinde kalması ister istemez iktidarlaşmaya neden oldu. İktidar 
kültürü biraz orada da yaygın. Örneğin seçim döneminde bizim ce-
phemizde yaşanan bir eksiklik vardı.Türkiye'de Demokratik Özgür 
Kadın Hareketi oluşturuldu. Demokratik Özgür Kadın Hareketin' de 
yer alan bütün bağımsız kadın çalışmalarına kurumlarda yer alan 
bütün kadınlar katıldı. Kendi cephemizde güçlü bir  konferanstı. 
Önemli kararlar alındı. Örneğin daha öncesinden seçim için hazırlık 
yapılması gerektiği, yine alanda kadın katliamlarına ilişkin bir çok 
çalışmanın yapılması gerektiğine ilişkin kararlarda alındı. Kadının 
ekonomik anlamda kendi bağımsızlığını oluşturması noktası gerçek-
ten çok önemli. Güçlü kararlar çıktı, ama bu kararları pratik-
leştirmede zayıflıklar yaşadık.  Bunlar ciddi sıkıntılardı. Yine Türki-
ye'de çalışma yapan diğer kadın örgütleriyle ittifak geliştirmek, or-
taklaşmak, Kadın Kurtuluş İdeolojisi'ni güçlü tartışmak noktasında 
sıkıntılar yaşadık ve kendi yoğunlaşmamamızı yansıtamadık. 
Gerçekten kendi alanımızda yaşanan namus cinayetleri, kadın kat-
liamları çok yoğun. Aile içi ensest ilişkiler çok fazla. Bu noktada 
bize başvuralar çok yoğun yapılmasına rağmen, özgün olarak bir 
kadın modeli yaratamadığımızdan dolayı, kadınların sorunlarına 
çözüm gücü olacak mekanizmaları yaratamadığımız için bu 
sorunlara da çözüm gücü olamadık. Dolayısıyla siz kadınların 
sorunlarına çözüm gücü olamadığınız zaman, kadınların öncülüğünü 
yapıyoruz diye bir iddia ile çıkamıyorsunuz. Kitle ile buluşmada 
zayıf kalma oluyor. Doğru bir öncülük yapma noktasında çok ciddi 
bir zorlanma yaşadığımızı belirtmek istiyorum. Alanda ciddi 
anlamda cins bakış açısında bir zayıflık, bir parçalılık var. Bunu bir 
arada toparlama aslında Demokratik Özgür Kadın Hareketi konfer-
ansıyla amaçlanmak istemişti. Alandaki parçalı bir duruşu ortadan 
kaldırmak, ortak bir bakış açısını sağlamak ve alanlarda kadın bakış 
açısını geliştirmek noktasında bu da çok fazla olmadı. Demokratik 
Özgür Kadın Hareketi sadece DEHAP kadın kollarıyla sınır-
landırıldı. Hatta seçimlerde Demokratik Kadın Hareketi olarak bazı 
kadın adayları desteklendi, ama bu aslında DEHAP'ın kendi isimiydi. 
Aslında kendimizi çok fazla anlatamadık. Konferansın tartışmalarını 
halka çok fazla taşıramadık, kendi içimizde kaldı. Hatta kurumlardan 
katılan temsilciler kendi  kurumlarında kalan arkadaşlara bile akta-
rama noktasında zayıflık yaşadı. Seçimlerde bir yanılgımız daha 
vardı; biz bazı kadın adaylarını desteklerken, bazı kadın adaylarına 
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da mesafeli durduk. Aynı desteği aynı yardımı vermedik. Orada or-
taya çıkan bir anlayış daha vardı; o da kadının kadınla vurulması 
noktasıydı. Aslında erkek egemenlikli zihniyetin "Burada kadın yok 
muydu, niye başka kadınlar? Sen daha yeteneklisin" yaklaşımları 
oldu. Ama bizde de kadını eşit şekilde değerlendirme çok fazla ol-
madı. Dar kaldık. Örgütlenmelerimizi Kürdistan içerisinde, metro-
pollerde Kürt halkı üzerinde geliştirdik. Genel Türkiye'de yaşayan 
kadınların sorunlarına eğilmede, onların sorunlarını çözümlemede 
çok yetersiz kaldık. Mesela Türkiyelileşme denildi, ama Türkiye'nin 
sorunlarına projelerle çözüm gücü bulmada, Türkiye'nin kadınlarına 
cevap olmada yetersiz kaldık. Örneğin hala Karadeniz'de, Ege'de çok 
güçlü bir örgütlenmemiz yok. Hatta güçlü bir girişimimiz olmadı. 
Daha çok kendi içimizde, metropollerde kendi kitlemiz üzerinden bir 
şeyler geliştirdik. Belki bunlar bir sistem sorunu, burada tartışılıyor. 
Çok fazla uzatmak istemiyorum. İki gündür dinliyoruz ve aslında her 
alanda yaşanan sorunlar birbirinin benzeri. Belki alanın koşulların-
dan kaynaklı sosyo-ekonomik yaşamından kaynaklı değişiklikler 
ifade edebiliyor, ama özünde  aynı sorunlar.  Bu, şunu gösteriyor; bu 
sorun sadece bir parçanın sorunu değil, dört parçada da hatta Avru-
pa'da da aynı sorunlar yaşanıyor. Bütün bu sorunlar varsa, demek ki 
bir sistem sorunu yaşanıyor. Sistemimizi gözden geçirmemiz gereki-
yor. Önderliğin görüşme notlarını okuyoruz, savunmaları okuyoruz, 
anlamaya çalışıyoruz, ama temel sıkıntımız onu anlayıp uygulama 
noktasındadır. Örneğin biz Önderliğin söylediği şeyleri, demokratik 
ekolojik toplumu biraz daha sloganvari yada söylem düzeyinde ele 
alıyoruz. Belli tekniki değişiklikler de yapıyoruz. Kendi cephemiz-
den bir örnek de vermek istiyorum; daha önce bizim örgütlenmemiz 
yürütme iken, koordinasyon şeklinde sadece isim değiştirdik. Ama 
koordinasyonun mantığı nedir, kollektif yönetim nasıl olacak, anti 
hiyarerşik örgütlemeyi nasıl yapacağız, neden anti hiyarerşik ör-
gütleme yada feministlerle ilişkiler nasıl olacak? Önderlik bu son 
savunmasında 20.  yy'ın feminizm açısından önemli bir çıkış 
olduğunu dile getiriyor. Ama biz feminizm hakkında çok fazla güçlü 
değerlendirme geliştirme, onlarla güçlü ittifak kurma noktasında zay-
ıfız. Sadece söylem düzeyinde alma olmuyor. Bunu giydiremiyorsun 
topluma. Giydirdiğin şey bol yada dar geliyor. Bu noktada sıkıntı 
var. Toplumun bütün özeliklerini gözden geçirerek, nasıl ve hangi 
noktada değerlendirebiliriz noktasında çok güçlü araştırma-analiz 
yapmıyoruz. Sadece uyguluyoruz. Bu da daha slogan düzeyinden 
öteye çıkmıyor. Bazı şeylerin takipçisi olmuyoruz. Buradan oraya 
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gönderilen arkadaşlar da var. Bu arkadaşların da kendisini bir 
bütünen üretime katma noktasında sıkıntıları oldu diye düşünüy-
orum. Belki biz biraz abartılı yaklaşıyoruz. Belki bir insanın yapa-
bileceği şeyler farklıdır, ama kendini bir bütünen üretime katma, to-
pluma öncülük yapma noktasında çok istenilen düzeyde performans 
gösterilmiyor. Bu da bazı noktalarda aşınmayı geliştiriyor. Tabii 
bütün bu yaşanılanlar başarıya olan inansızlığı geliştirdi. Başarıya 
olan bir inançsızlık gelişince, duygu kırılması oluyor. Bu kırılmaların 
olduğu noktalarda da ister istemez sıkıntılar yaşanıyor. Bu noktada 
yeniden yapılandırma gündeminde daha güçlü tartışırız, ama temel 
sorun Önderlikten uzaklaşma, Önderliği anlayıp onu uygulayamama. 
Bizim cephemizde de yaşanılan şeyler budur. Son olarak şunu be-
lirtmek istiyorum; aslında biz hala eski zihniyetle bazı şeyler yapmak 
istiyoruz. Belki en büyük sancılar o eskinin zihniyeti ile eskinin 
düşünce tarzı ile eskinin yaşam alışkanlıklarıyla yeniyi yapmaya çal-
ıştığımızdan dolayı ortaya çıkıyor. Birkaç gündür kaos aralığı diye 
değerlendiriliyor. Asıl kaos burada. Dolayısıyla yeniyi yaratmak isti-
yorsak, öncelikle zihniyetimizi değiştirmemiz gerekiyor, yönetim 
tazımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bunun için de, bu kongre bir 
adımdır diye düşünüyorum.  

Berfin Serhat ark: Çok fazla değerlendirmek istemiyorum. Çünkü 
her arkadaş düşüncelerini dile getirdi. Kısaca bir kaç noktayı ortaya 
koymak istiyorum. Özellikle Kadın Hareketi üzerine bazı değer-
lendirmeler yapıldı; ağır değerlendirmelerdi, çünkü çok sancılı bir 
dönemden geçiyoruz. Bir bütünen değerlendirdiğimizde, Kadın 
Hareketi şehitlerin mirasına ve Önderliğin emeğine dayanıyor. 
Bunun için bazı değerlendirmeleri ağır görüyorum. Bunun için Kadın 
Hareketi üzerine bazı değerlendirmeleri yapmamalıyız. Belki arka-
daşlar, çıkan sonuçların yönetimin bir gerçekliği olduğunu ve benim 
de bunun içinde olduğumu söyleyecekler. Birey olarak tasfiyeye 
götürsem bile, verilen emeğe, dökülen kana bazı yakıştırmaları yap-
mayalım diyorum. Yapılan değerlendirmelere ilişkin bunu belirtmek 
istiyorum. Kadın Hareketi açısından kısa bir noktayı ortaya koymak 
istiyorum. Özgürlük adımlarımız özelikle Önderlikle başladı. Bizim 
bilincimizle yahut da kendi ihtiyaçlarımızı tespit etmekle başlamadı. 
Bunun gücünü de çok fazla ortaya koyamadık. Aslında rahatlığın 
üzerinden yürütmeye alıştık. Kendini yaratarak, onun acısını, zorlu-
ğunu hissederek ve derin bilincine vararak değil. '99'a kadar gelen 
Kadın Hareketi  Önderlikten sonra kendi temellerini oluşturmamıştı. 
Bunun güçsüzlüğü, bunun alt yapısızlığı, güçlü direncini oluştur-
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mama, kendi farkını, kendi rengini ortaya koymama sonucu gittikçe 
zorluklar karşısında var olana benzeme gerçekliğini ortaya çıkardı. 
Kaybettiğimiz en temel nokta olarak bunu görüyorum. Başlangıcın-
dan ele aldığımızda; Önderlik üzerinden yürüyen bir güç daha sonra 
zorluklar karşısında  var olana benzemeyi tercih ediyorsa, özgür-
lüğün bizim için neyi ifade ettiğini sormak gerekiyor. Bence bizim 
bunu biraz ele alıp değerlendirmemiz lazım. Gelinen sonuç karşıs-
ında birey olarak, grup olarak yada örgütlenmeler olarak kendimizi 
savunmak gerekli değil bence. Bazı şeyleri de kurtarmaz yada gele-
ceği güçlü temellendirme bunun üzerinden olmaz. Kendimizi savun-
dukça, varolan parçalanmışlığı derinleştiriyoruz. Varolan hassasi-
yetleri de derinleştiriyoruz. Onun için, sorun şu yada bu birey değil 
bence, ben birey olarak kendimi şu anda o şekilde değerlendiriy-
orum. Amacım kendimi burada savunmak değil, savunma gereği de 
duymuyorum. Böyle bir mücadele karşısında, gelinen sonuç karşıs-
ında, bu kadar halk, bu kadar kadının çağrısı ve ihtiyaçları karşısında 
kendini savunmanın çok fazla anlam taşıyacağını düşünmüyorum. 
Hareket olarak bir bütünen yada farklı farklı örgütlenmeler olarak da 
kendimizi ele alırken, özgürlük çizgisi karşısında ele almamız gerek-
tiğini düşünüyorum. Kadın Hareketi olarak '99'dan sonra nasıl bir 
aktivite geliştirdik yada ne kadar potansiyelimizi ortaya çıkarabildik? 
Farkımızı nerede koyduk? Bir insanı ele alırken, sevgi olayını bile 
değerlendirirken -sevgi derken, kadın erkek olayı boyutunda değer-
lendirmiyorum, bir bütündür bence sevgi- komuta tarzını ortaya ko-
yarken, kadroyu şekillendirirken, açılımı esas alırken yada siyaseti, 
dönemsel perspektifimizi belirlerken biz ne kadar kadın özüyle, 
kadın rengiyle yapabildik? Belki bunu bir çok defa değerlendir-
mişizdir, ama bunun yakıcılığını gün geçtikçe yada bu sorunlar kar-
şısında daha derin hissediyorum. Dönemsel olarak yaşadığımız 
süreçler oldu, yaptığımız toplantılar oldu, savrulmalar oldu, şu bu 
bireyin eksiklikleri, hatası oldu, yani bir bütünen bunlar o süreç içer-
isinde ortaya çıkan şeylerdir, ama temelini özgürlük karşısındaki 
duruştan alıyor. Bunu özelikle vurgulamak istiyorum. Güncel diya-
loglarımıza, birbirimizi ele alış tarzımıza, arkadaşlıklarımıza bile 
kadının dışında bir gerçeklik yansıyabiliyor. Belki İran'dan gelen bir 
dost bunu bir kıyafet biçiminde yada farklı boyutlarda ele aldı, ama 
ideolojik olarak bence böyle. Bizim esasta derinlikte ele almamız 
gereken boyut, ideolojik olarak bu noktada yaşadığımız uzaklaş-
madır. Birey olarak kendimi ele almak istiyorum. Bu gerçeklikler 
karşısında kendimi savunmak çok anlamsızlaşacak, ama arkadaşlar 
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bir konuyu değerlendirdiler, kısa bir vurgu yapmak istiyorum. Meclis 
toplantısında da değerlendirildi. Irak'a gidiş, oradaki katılımsızlık 
yada yapılması gerekenlerin yapılmaması ele alındı. Onun için tek-
rarına girmeyeceğim, fakat bir noktada değerlendirmek istiyorum. 
Oraya gidiş, ilk başta güçlerle tartışma yapma temelindeydi. Yine 
Suriye'deki yönetimimiz gelecekti ve benzeri tartışmalar yapılacaktı. 
Hem o hem de ortamı yoklama, tanıma, anlama. Kadın komitesi git-
mişti, diyalogsuzluk vardı. Zaten gider gitmez arkadaşların bize 
söylediği şuydu; "Irak Kadın Koordinasyonuyla toplantı yapmışız ve 
kadın koordinasyonunun yaklaşımı, PJA adıyla kimse bizimle to-
plantı yapamaz yaklaşımıdır". Böyle bir yaklaşım belirlendi. Zaten iş 
bölümlerinin dışındaydık. Kısa bir iki tartışmalarımız gelişti. Suri-
ye'den gelen arkadaşlar vardı; onlarla kısa bir tartışma yapmamız 
gerekiyordu, daha sonra gittiler. Dönmemiz gerekiyordu, ama benim 
biraz sağlık sorunlarım olduğu için kaldım. O dönemde de bir şeye 
katılmadım. Sadece kadın komitesinin bulunduğu yerde kalıyordum. 
Arkadaşlar iş bölümlerini yapıp gidiyorlardı. Benim oradaki 
katılımım bu temeldeydi. Katılımsızlıktı daha doğrusu. Bunun öze-
leştirisi nasıl verilir, çok uzun izahına girmeyeceğim. Sorun burada 
özeleştiri vermek değildir. Ben ikinci kadın kongresinden sonra me-
clis üyesi olarak görev aldım. Ondan sonraki sürecimi bir bütünen 
değerlendirdiğimde; ben hangi pozisyondaydım yada benim özgür-
lük karşısındaki duruşum neydi, ne kadar katıldım, ne kadar kendim 
olabildim, insan yaklaşımım, sevgi anlayışım neydi, halka bağlılığım 
neydi, sözüm ona uğruna mücadele ettiğimiz halkımıza bağlılığımız 
neydi, çözüm gücünü üretmede hiçbir gerekçeye baş vurmadan yada 
yüzeyselliğe girmeden, kendi bencilliklerime girmeden ne kadar 
bunun çabasına girebildim gibi soruları kendime soruyorum. Bu, şu 
anda başlayan bir sorgulama değil, fakat buradaki tartışmalarla yada 
buradaki diyaloglarla, arkadaşların değerlendirmeleriyle daha da der-
inleşti. Bu sorular karşısında kendimi ele alıyorum, değerlendiriy-
orum. Şu bu yaklaşıma, yönetim yapı ayrımına, hangi mevkideyim 
hesabına ve kaygısına girmeden bir birey olarak, bir kadın olarak, en 
azından bu mücadelede yıllarını vermiş bir insan olarak özgürlüğün 
ihtiyacını ne kadar hissetim? Bazı şeyler bizde kavram olarak kul-
lanılıyor, ama hissedilmesi farklı bir olaydır. Onun için bir daha buna 
dönüyorum; çokça dile getirdiğimiz, ama derinliğini kavramadığımız 
bu soruları tekrardan kendime sorma ihtiyacı duyuyorum. Irak'taki 
katılımsızlık da, müdahale gücü olamama da bu gerçeklikle bağlan-
tılı bir durum. Sonuçta kendi açımdan biraz o şekilde değerlendiriy-
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orum. Biz bu ihmalkarlıkları sadece o dönemde yapmadık. Birçok 
dönemde biz bunu yapabildik ve kendimizi çok sorgulamadık da. 
Yönetimler, bireyler, kadrolar olarak kendimizi çok mağdur 
konumda da görmüyorum. Özgürlük çizgisinde kendimizi ele 
aldığımızda çok mağdur konumda  olmadığımızı görüyorum. Onun 
için, savunma yapmaya da yada lafta bir kaç kelime dile getirip öze-
leştiri verme yaklaşımına da gerek yok bence. Anlamlıdır belki, bu 
kadar insan karşısında en azından bir kaç kelime söyleyebilmek, 
fakat bence sözden ziyade bizim yapmamız gerekiyor. Söz bir 
aşamadan sonra anlamını yitiriyor insanda. Sözün insandaki anlamı 
aşınıyor. Hem genel mücadele açısından hem kadın örgütlülüğü açıs-
ından tek tek bireyler olarak da ele aldığımda, kadının özüne, potan-
siyeline güveniyorum. Başarabileceğine de inanıyorum. Arkadaşlar, 
kendimizi burada tasfiye edelim dediler, ama bize rağmen bu 
yürüyecek. Bireyler olarak tasfiye olsak da, bize rağmen mücadele 
yürüyecek. Feodal Kürt ortamında yaşamış olan bir ana bu gün 
Şemsi gibi birisini hiçbir namus olgusuna takılmadan, salt bir kadın 
olarak ele alıyorsa bence bu mücadele daha da yürüyecek. En büyük 
anlamı da burada. Ben, en azından arkadaşlar izahını isterler diye ve 
mevcut platforma duyduğum saygıdan dolayı belirtmek istedim. 
Kendini gerekçelendirmek değil, bunu çok gerekli de görmüyorum. 
Arkadaşlar, mahkum edelim diyorlar; eğer mahkum edilmeye ihtiyaç 
varsa, ben buna da hazırım. Çünkü hiçbirimiz bu hareket yada bu 
bileşim dışında anlam ifade etmiyoruz. Kendimizi bireysel olarak 
kurtarıp kurtarmamamız, aklayıp aklamamız bence hiçbir anlam 
ifade etmiyor. Onun için de, bu gerekiyorsa ben buna da hazırım.  

Narin Afrin ark: Bir kaç gündür tartışmalar devam ediyor. Bu 
platform karşısında konuşmaktan utanıyorum. Ben kadın platfor-
muna başarılı bir şekilde gelmek istiyordum yada bu kongrede başı 
dik konuşmak istiyordum. Bunun için, konuşsam bile konuşma hak-
kını kendimde görmüyorum. Eğer durumumuz buysa ve analarımız 
kendi acılarını bu şekilde dile getiriyorsa ve eğer bütün kadınların 
umudu bizsek, içinde bulunduğumuz durum çok trajik. Ben bunu dile 
getirirken, değil umudum kalmamış. Bu kongreden ve hesap sorma-
lardan çok büyük bir güven alıyorum, ki artık herkes kendini 
yürütemeyecektir. Adaletli bir yaklaşım hepimizin değerlendirmeler-
inde ortaya çıkacaktır. Kadın hükmedecektir ve kadın doğruları or-
taya çıkaracaktır. Bu kongreye güvenin büyük. Bu süreçte acı çek-
meyen hiçbir kadın, ana yoktu, ama buna cevap olma, çıkış yapma 
noktasında bu kongreye verilen en büyük umut kendi eksiklik-
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lerimizi itiraf etmek ve bu pratiği kabul etmektir. Kadın ideolojisine, 
Önderliğe katılım kararı vermek ve kadınla buluşmaktır. Bu kon-
grede kararımız bu temeldedir. Bu sorunları yaşamamıza rağmen, 
içimizde böyle bir kararlaşmayı yaratacağımıza inanıyorum. Özgür-
lük iddiamızda belki kırılmalar olmuş olabilir; bunu mahkum ede-
ceğiz dedik, ama bu kongrede daha iddialı, daha kararlı olarak 
Önderlikle ve kadınla buluşma temelini kendime esas alacağım. Her 
taraftan değerlendirme ve görüşler geldi. Ben kendimi bu görüşler-
den bağımsız ele almıyorum. Yaşadığımız süreci meclis toplantıs-
ında da dile getirdim. Konuşurken bile, arkadaşları ne kadar ikna 
edebilirim, ne kadar umut verebilirim, ne kadar değişim-dönüşüm 
yaratabilirim ve iddia sahibi olabilirim konusunda kendimi sorguluy-
orum. Çalıştığımız alanda tasfiye pratiğinden ilk kezdir geçiyorum. 
İlk kezdir, iradem nedir, gücüm ne kadar, kadına ve Önderliğe olan 
bağlılığım hangi düzeyde bir bütünen bunları gözden geçirdim. 
Kendi kişiliğime, duruşuma karşı bir sorgulamayı yaşadım ve 
kendimi gözden geçirdim. Kendime karşı güçlü bir mücadele yürüt-
tüm. Onun karşısında büyük zorluklar da yaşandı. Dışardan tasfi-
yeleri yaşamak kolay olabilir. Şimdiye kadar Zeki'den tutalım 
Şener'e kadar tasfiyeler yaşandı. Bunlardan uzaktık, insan bunların 
etkisi altında nasıl kalıyor, belki bu boyutunu kolay değerlendire-
biliriz. Irak sahasında, Parti tarihinde  ilk kez bu kapsamda, der-
inlikte bir tasfiyecilik süreci yaşandı. Tasfiyecilik her zaman kadın 
üzerinde kendisine zemin aramıştır. Irak sahasında da bir tek kadın o 
tasfiyeciliğin yanında yer almasaydı, çünkü kadının gücüne inanıy-
orum, sonuç  o şekilde olmazdı. Kendimle tartıştığım, sorguladığım 
ve çözümlediğim, sonuç çıkardığım kadarıyla o nokta üzerinde yo-
ğunlaştım. Biz kadına karşı güvensiziz. Irak sahasında öncülük ya-
pan, tasfiyecilik yapan  sadece Botan, Ferhat değildi, kadındı. Onlar, 
kadının yürüttüğü mücadeleleri veren değil, sadece kadının yaptık-
larının tekmillerini verenlerdi. Biz bu şekilde, kendi içimizde olan 
insanları kahraman olarak ilan ettik, kendi içimizde planlarımız 
vardı. O arkadaşlar bugün erkekle bütünleştiler ve kadınlar hakkında 
kararlar aldılar. İşte trajedi ve en zor olan, kaldırılamayan ve bunun 
karşısında kırılmayı yaratan şey. Bu kırılmayı Botan'dan yada Fer-
hat'tan dolayı yaşamadım. Kadında gördüğüm güçten ve ona ver-
diğim güvene rağmen, bir cellat gibi kılıcını eline alıp öncülük yapı-
yor olmasından zorlanma yaşadım. Erkekle nasıl tartışıyorsan, o 
arkadaşlarda da o şekilde bir yaklaşımı görüyordun, hiç bir fark 
göremiyordun. Onlardan korktuğum kadar, erkekten korkmuyordum. 
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Ben Irak'ta asla erkekten, Botan'dan, Ferhat'tan yada onların grubun-
dan korkmadım; sadece kadından korktum. Eğer bazı konularda ta-
vırsızlığım ortaya çıkmışsa, o da kadından olan korkumdan kaynak-
lanıyordu. Ben erkeğin güçlülüğünü görmüyorum, çok güçlü değildi. 
Ferhat, Botan da öyle. Bunun öncülüğün kadın yaptı. Bu platformda 
kendimize güvenmeliyiz. Bir çok erkek arkadaşın kadına olan güveni 
vardı. Her ne kadar sorunları dile getirsen de, yaşanılan bir çok acıyı, 
anaların acılarını dile getiremiyorsun. Arkadaşlar, Irak'ta ve Max-
mur'da kalan yönetimin sınıfta kaldığını söylediler. Ben hiçbir zaman 
o eğilimle bütünleşmedim. Bütün toplantılarda onlara karşı çıkışım 
oldu, ama bir tek arkadaşı yanımda görmedim. Toplantılarda benim 
yanımda durup, yaşanılan pervasız anlayışlara cevap verenler de 
erkek arkadaşlar oldu. Bazı arkadaşlarımız PJA yönetimiydi, ama 
hiçbir bayan arkadaşın tavrı yoktu. Irak'ta da bu gerçekliği yaşadık. 
Ortaya çıkan sonuçlar bizim için trajiktir. Kongre sürecinden sonra 
kendi yöntemimizi değiştireceğiz, ama şimdiye kadar yöntemimiz 
nedir netleşmedi. Çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Ölçülerimiz  iç 
içe girmiş. Erkek karşısında tutumu, yaklaşımı olan, mücadelesi olan 
arkadaş yapı da olsun yönetim içerisinde olsun tek başına bırakıldı. 
Erkekle denge içerisinde olan bir arkadaşa en büyük değer verildi. O 
zaman, kadın mücadelesi, güç nerede kalıyor, moral gücünü nereden 
alacaksın? Bazı arkadaşlarımızın şimdi hesap vermeleri gerekmiy-
ordu. Bunların 2000'de duruşları ele alınıp değerlendirilmeliydi. 
Ama bizim içimizde o arkadaşlar ilk plandaydılar. Niye; çünkü o 
arkadaşları erkekler öne veriyordu. Eğer bu arkadaşın üzerine gid-
erse, erkekle olan dengesi bozulacak. Değişime karşı güvenim var. 
Kadın gücüne karşı güvenim var. Güvenimi kaybetmedim, ama 
yaşadığım süreç iddiamı etkiledi. Özellikle kadına  karşı olan iddia, 
moral boyutunu etkiledi. Maxmur'da çalıştığım süreç içerisinde, 
halkı dünyanın bütün altınlarıyla süslesen bile yüreğinde gizli olanın 
köyüne dönüş, ülkeye dönüş olduğunu gördüm. Yaşanılan acılar, 
halka bağlılık insanda bir sorgulamayı yada iddiayı yaratıyor. Ben o 
güçle yürüdüm. Yoksa bende hiçbir şeyin kalmadığını düşünüyor-
dum. Geriye dönüş de yoktur diye kendime söylemiştim. Önümde bir 
tek şey vardı; o da intihar. Kendim için bunu düşünmüştüm. Çünkü 
bir çok arkadaşımız bırakıp gitti. Onların eksiklikleri, hataları ola-
bilir, ama onlara karşı olan güvensizlikler oraya götürdü onları. Eğer 
insan o alanda kendi ayakları üzerinde yürümüşse, Önderliğe ve şe-
hitlere olan büyük bağlılığındandır. Sallantıda olan insanlar gittiler. 
Birçok arkadaş hastalıktan dolayı şehit düştüler. Birçok arkadaş psi-
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kolojik hastalığa yakalandı, birçok arkadaş zorlandı. Çok fazla ayrın-
tılara girmek istemiyorum, meclis toplantısında tek tek arkadaşların 
duruşlarını ele aldım ve burada tekrar dile getirmeyi gerekli görmüy-
orum. Kendi duruşumu biraz açmak istiyorum. İçimde bir çok kadını 
kabul etmiyordum. Önderlik diyor ya,  tarihin başlangıcında kadın 
her zaman erkek iktidarı karşısında durandı, savaşandı. Bir çoğumuz 
bunu yaşıyordu, ama kendini ifade edecek gücü yoktu. Birçok arka-
daşta bunu görüyordum. Orada yaşayan halka, arkadaşlara, kadınlara 
büyük bir umut olamadık. Yaşadığım en büyük zorlanma kendi 
şahsımda örgüt olamama noktasıydı. Eğer kadın yalnız kalırsa, 
mümkün değil başaramaz. Heval Fatma, Irak alanında olan yöne-
timin sınıfta kaldığını söyledi. Ben de kendi pratiğimi başarılı gör-
müyorum. Dile getirilecek bir nokta var, ama zaman yok. Kongre 
içerisinde ideolojik bir derinliği yakalama noktasında güvenim var. 
Kendi kişiliğimde yaşadığım zorlanmaları arkadaşlarla paylaşma 
olmadı. Her ne kadar yalnız kalmış olsam da, büyük bir başarıyı o 
alanda yaratamadım. Yarattığımız sistemin ve dengelerin içindey-
dim. Bilinçsizce miydi ya da bilinçli miydi, ona bir şey demiyorum; 
aktif miydim değil miydim, bir şey belirtmiyorum. Ortaya çıkan 
sonuçlar karşısında, bütün mecliste yer alan arkadaşlar olarak 
kendimizi sorumlu görüyorum. Platformda olan arkadaşları ikna et-
mek için söylemiyorum,  yeniden kadın saflarına katılmak için, 
yeniden Önderliğin ideolojisine katılmak için iddiamı belirtiyorum. 
Kadına karşı güvenim var ve her şey için hazırım. Daha büyük bir 
güç alabilmem için, kendi şahsımda tahlil edemediğim yanlarımın bu 
platformda tahlil edilmesini istiyorum. Sadece yöneticilik için değil, 
bütün Kadın Hareketi için, bütün kadınlar için çalışacağım. Bunu 
Jiyan Deniz arkadaşa da söylemiştim. Beni Maxmur'dan başka bir 
alana düzenlediklerinde, "Beni Bağdat'a çöpçü bile yapsanız bu ör-
gütten kopmayacağım ve çalışacağım" dedim. Ben bunu bu plat-
forma söylüyorum. İddiamı, kararımı daha da güçlendireceğim. Plat-
formun bütün kararlarına da hazırım.  

Çekdar ark: Düşüncelerime başlamadan önce kongre için bir kaç 
nokta dile getirmek istiyorum. Şüphesiz kongre başlangıcında bütün 
alanlar kongre için kendi mesajlarını gönderdiler. Birey olarak 
böylesi bir kongreye katılımı kendim için bir onur olarak görüyorum. 
Ancak gelecekte Önderliğin çizgisine kendi pratiğimizde layık ol-
malıyız. HPG adına temsil etme temelinde bu kongreye katılmak 
onurlu ve şerefli bir yoldur. Ben bu şekilde ele alıyorum. Bu temelde 
bütün misafirleri ve katılımcıları selamlıyoruz. Böylesi kutsal bir 
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ayda şehit düşen Zilan, Sema ve Gulan arkadaşlar şahsında bu ayı 
daha da değerli görüyorum. Böylesi kutsal bir ayı kendi kişiliğimizde 
karar haline getirmeliyiz. Her bir şehidimiz bizim için aydınlık ve 
öncülüktür. Böylesi bir ayda bu kongrenin yapılmasını daha anlamlı 
ve değerli görüyorum. Bununla birlikte, kendi değerlendirmelerime 
başlamak istiyorum. Arkadaşların yaptıkları değerlendirmelere göre 
insanın aklına gelen ilk şey, Önderliğin 'Nasıl Yaşamalı' çözümleme-
sidir. Nasıl yaşadık, bundan sonrada nasıl yaşamalıyız? Geleceğimizi 
hangi temeller üzerinden kuracağız, ölçülerimiz, ilkelerimiz hangi 
temeller üzerinden yaratılacak? Görüşüme göre bu platformda duy-
gusal bir atmosfer hakim. Yanlış anlaşılmasın, eğer söylem yerind-
eyse, ben bir şey söylemek istiyorum; 5. PJA Kongresi'nin gerçekleş-
tiği alan günah çıkartma yeri değildir. Kudüs'te ağlama duvarı var. 
Sanki her birimiz ağlama duvarına gitmişiz. Bu da Önderlik adı 
altında sunuluyor. Sanki Önderlik bizim için ağlama duvarı olmuş, 
her birimiz gidip şikayet ediyoruz. Beş aşağı, beş yukarı aynı Kürt 
toplumundan gelmişiz. Maxmur'dan gelen anaların konuşmasını 
kendim için bir çağrı olarak ele alıyorum. Neden çağrı; çünkü çağrı 
Önderliğin özüne geri dönüştür. Yanlış anlamasın, kimse Önderlik, 
şehitler ve Kürdistan değerleri karşısında yargılayamaz, buna hakkı 
yoktur. Şüphesiz bazı konuşmaları, bazı ağır konuşmaları dinle-
diğimizde bunlar aklımıza geliyor. Bu temelde, anaların konuşma-
larını kendim için bir çağrı olarak ele alıyorum. Çağrı, Önderlikle 
şehitler arasında bir köprü, Önderlikle gerilla arasında bir köprü, halk 
ve Önderlik arasında bir köprüdür. Bu şekilde görüyor, değerlendiri-
yor ve anlam veriyorum. Kısa bir örnek vermek istiyorum, belki ide-
alist diyebilirsiniz, herkesin bir özgürlük yolu var. Şah döneminde, 
şahın iki güçlü komutanı onun yanında çalışıyor. Melik Şah bu ko-
mutanların pratiklerini görüyor, değerlendiriyor. Bütün meclis ele-
manlarını çağırıp toplantı yapıyor ve diyor ki, "Bu Kürtlerin yürüt-
tükleri pratik sonucu bunları ödüllendirmek gerekiyor." Birisini 
çağırıyor, "Savaş içerisinde yürüttüğün pratikten dolayı seni 
ödüllendirmek istiyoruz. Fakat kendin için benden istediklerinden 
sana bir tane vereceğim, öbürüne iki tane vereceğim. Sen ne istersen, 
iki katı diğerine." Bu da düşünüyor, diyor ki, "Ben bir alan istersem 
öbürüne iki tane verecek, bana bir külçe ver desem öbürüne iki külçe 
verecek. En iyisi diyeyim ki, bir gözümü çıkar. Zaten diğerinin her 
iki gözünü çıkarır. Artık ondan kurtulurum". Kusura bakmayın, ama 
burada böyle bir  atmosfer görülüyor. Her birimiz gelip birbirimizi 
eleştiriyoruz, birbirimizin pratiğini yargılıyoruz, tecrübelerden, per-



 176 

spektiflerden bahsediyoruz. 6. Kongre'de bir çok arkadaş hazırdı, ben 
de katılmıştım. 6. Kongre sonrası ve 2. PJKK Kongresi, o zaman 
PJKK idi, sürecinde orada yakın bir yerdeydik. Kandil'e gelirken ve 
Xırpape sürecinde yine hazırdık. Bir yıla yakındır üzerinde yo-
ğunlaşıyorum. Bazı konuları dile getirmek istiyorum. Belki biraz 
felsefik de olabilir. Önderlik zihniyet devriminden bahsediyor. 
Zihniyet devrimini temsil eden, dilidir, düşüncesidir. Vicdan 
devriminden bahsediliyor. Vicdan devrimini temsil eden, yüreğin 
dilidir. İnsanı ifade eden, her ikisinin öncülüğünü yapan da şu anda 
kullandığımız dildir. Bir çoğumuz geçirdiğimiz kış sürecinde, 
eğitimlerimizde, tartışmalarımızda bir platformdan geçmiştir. Plat-
form sonrasında Önderliğe söz verdik. Sözümüz beli oldu. Acaba 
zihnimizin, yüreğimizin dili de öyle söylüyor muydu? Peki pratikte 
bu dile cevap vermiyor muyuz? O zaman kendi yüreğimize ihanet 
etme anlamına gelmiyor mu bu? O zaman nasıl vicdan ve zihniyet 
devriminden bahsedebiliriz? Ruken arkadaş ciddiyetten bahsetti. Ol-
gun insanlar ciddi insanlardır. Olgunluk ciddiyetten geliyor, ciddiyet 
de olgunluktan geliyor. Birbirini etkiliyor. Bana göre her arkadaşın 
değerlemeleri değerlidir, eksiklik ne olursa olsun. Her birimiz 
devrimin bir sürecinden geçmişiz. Özelde PJA'nın elemanı özgür-
lüğün savaşçısıdır, genelde bu devrim için kendini feda eden insanlar 
Önderliğin özgürlük savaşçısıdır. Bu insanların değerlendirmeleri 
bizim için biraz da çağrıdır. Şu insan bunu yaptı, şu insan şunu yaptı 
diye değerlendirmek biraz da şikayetvari bir yaklaşım olur.  Biz kimi 
kime şikayet ediyoruz? Ölçülerimiz, ilkelerimiz, yaşamımız ve 
ideolojik bağlılığımız  bellidir. Bir ana Nuh tufanından bahsetti. Nuh 
tufanında kendini bu gemide tutabilen zaten kurtuluyor, kendini 
tutamayan da tufanda gidiyor. Ben de biraz böyle düşünüyorum. Di-
yorlar ki, ateşte yürümektir bizde yaşamak. Yüreği olanlar ancak 
gelip katılırlar, bu ateşte yürürler. Kendi yüreği olanlar eğer ateş üz-
erinde yürüyüp başarıya ulaşmak istiyorsa, sonuna kadar kendi ilkel-
erinde, duruşunda, pratiğinde bunu gerçekleştirecektir. Ama ateşten 
korkanlar, bütün arkadaşların bildiği gibi ateş Zerdüşt felsefesinde 
kutsaldır, bu ateş içerisinde sonuna kadar yürüyemeyen, halka layık 
olamayan, muğlak ve zor süreçte yürüyemeyen Botan ve Ferhat gibi 
yanıp kül olacaklar. Fosil olup, yıllar sonra belki onlar üzerinde 
deney yapılabilinir o ayrı bir şey. Kongre ve toplantılarda söylendiği 
gibi bu bir gemidir, kaptanı da bellidir. Bu geminin kaptanı, Başkan 
APO'dur. Belki alaboralarla karşı karşıya kalabilir, tufanlara karşı 
karşıya kalabilir, ama bu gemi gidecektir. Belki kaba olacak, ama bu 
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gemiden atlayıp gidenler de olacak, sonuna kadar kalan, devrimci 
ilkelerine, ölçülerine bağlı, sonuna kadar kalıp hücrelerine kadar sa-
hip çıkan  insanlar da olacaktır. Bunları değerlendirirken, bu temelde 
anaların çağrılarına anlam veriyorum. Bizim üzerimizde topyekün 
bir saldırı var. Siyasal gündemde bir arkadaş siyasette donduğumuzu 
söyledi. Sen elle tutulur bir siyaset ortaya çıkarmadın ki donsun. Biz 
sadece birbirimizin yakasından tutmuş, birbirimizden hesap soruy-
oruz. Buradan Behdinan'a bazı arkadaşlar geliyordu, soruyorduk 
oradaki atmosfer nasıl diye. Yaşananlardan etkilenen insanlar 
kendilerine göre değerlendiriyordu. Bazıları da HPG'ye kimse gel-
mek istemiyor diyordu. HPG ve Önderliğin kendi emekleriyle yarat-
tığı örgüt kimsenin malı değil. Eğer vicdanımız varsa büyük bir 
güvenimiz de vardır. Özgürlük ideolojisi sadece PJA'nın değil, dün-
yanın özgürlük ideolojisidir. O anaerkil toplumda oluşmuş çağdaş 
neolitik bu ideoloji üzerinde oluşacaktır. Bu mirasa sahip çıkacak 
olanlar da burada olan insanlardır. Özgürlük savaşçıları ve Önder-
liğin savaşçılarıdır.  

Ronak ark: Raporda eksik gördüğüm bir nokta var; o da basın 
yayına ilişkindir. Onlar hiç dile gelmemiş. Irak'ta özgün bir basını-
mız var ve Amargi isminde bir dergi çıkıyor. Diğer tarafta kadın 
arkadaşlar olarak yürütülen bir çalışma var. Açmak istediğim nokta, 
dergi çalışmasıdır. On aya yakındır böyle bir görevlendirme 
yapılmıştır. Belli bir düzeyde çalışmaları yürütüldü. Son sayılarında 
da beli bir düzey kazanmıştır. Ama içinde yaşadığımız zorlanma, 
istediğimiz düzeyde dağıtılmaması ya da istenilen düzeye ulaşmama-
sıdır. Yaratılan engelleri değerlendirmek istiyorum. Eğer bir hareket 
kendini yaygınlaştırmak ve  geliştirmek istiyorsa, basın yayın onun 
önemli bir kolu oluyor. Ama içimizde bu kuruma karşı ciddi bir yak-
laşım geliştirilmedi. İki arkadaşısınız gidin derginizi çıkarın, o sizin 
derginizdir deniliyor, ama öbür türlü maddi-manevi bir destek ol-
madı. Bütün olanaksızlıklara rağmen dergi çıkarıldı, ama sürdürül-
mesi konusunda yine engeller yaşandı. Heval Derya Irak'ta 150 kad-
ronun çalıştığını söyledi. Şu anda çıkardığımız dergi sayısı da 
1000'dir. Soruyorum, heval eğer her bir kadro bunların 7 tanesini 
dağıtsaydı bu dağıtım sorunu çözülmez miydi? Sonuçta, sorunlar 
çözümlenmediği için birey olarak çantamı alıp, Xınere'ye geçme te-
melinde Maxmur'a gelmişim. Eğer o kadar kolaysa, niye bu sorun 
çözümlenmedi? Ki birinci düzeyde o sahadan sorumlu arkadaştır. 
Yapılan değerlendirmeler bizi tepkilendiriyor. Çünkü gerçeklikten 
uzaktır. Eğer o sahada yetki benim elimdeyse, o zaman o yetkiye 
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göre hesap vermeliyim, o yetkiye göre değerlendirmelerimi yapmalı-
yım. Doğrudur, orada bağımsız bir şekilde çalışmalarımı yürüttüm, 
ama kurumun kapatılmasına neden olmadım. Eğer kurum benim 
yüzümden kapatılıyorsa, o zaman oradaki örgütün çözüm-
süzlüğünden kaynaklanıyor. 6 aydır devretmek için bir arkadaşın 
gelmesi gerekiyor. 6 aylık önerim sonucu, kendi çantamı alıp git-
meme neden oldu. Burada arkadaşlar kendilerinden hesap sormalılar 
ve diğer arkadaşların nasıl çalıştıklarını, hangi zorluklardan geçtik-
lerini kendilerine örnek almalılar. Bu çalışmanın geliştirilmesine 
dönük bazı önerilerim olacak. Çünkü Irak sahasında kadına dönük 
çıkan tek dergi odur. Diğer örgütler içerisinde Türkmenlerde de bir 
derginin çıkarılması çalışması var. Bir de KDP kadınları var, onlar 
daha başlamamış. Bunun için, kadro takviyesi çok önemli. Arka-
daşlar iki arkadaş gönderdiler, ama tecrübeleri yoktu. Biri eve gitti, 
bir arkadaş da daha çalışmaya başlamamış, çünkü tecrübesi yok. O 
çalışma için kadro takviyesi gerekli. Diğeri, on aydır çalışıyoruz, 
ama tabak ve kaşıklarımızı insan hakları derneğinde bırakıp geldik. 
Bir yerin temin edilmesi bu örgütün sorumluluğudur. Bir çok kez 
çalışmak için dağa gitmek istediğimi söyledim, internetle yazı 
gönderebilirim dedim. Arkadaşlar bazı şeyleri dile getirdiklerinde, 
objektif değerlendirsinler ki, biz de kendi payımızı görüp sorumluluk 
kaldıralım. Orada sorumluluk üstlenilmedi ve bağımsız oluşumuzdan 
dolayı kendimize göre çıkardık. Düzey açısından belki eleştirileri 
olmayabilir, ama ben eksik görüyorum, çünkü ideolojik yazı 
konusunda ya karargahtan takviyenin gelmesi gerekiyordu yada 
orada olan örgüt tarafından.  Bundan sonra arkadaşlar kendilerini 
sorumlu görmeliler. Dağıtım konusunda bu soruna çözüm bulunmalı. 
Diğer bir nokta, Irak'ta TJAK çalışmalarında ciddi bir tekrar yaşan-
makta. Şimdiye kadar dört tane merkez açılmış. Bağdat'ta açılan 
merkezde bilgisayar eğitimi, terzicilik gibi çalışmaların aynısının 
Musul'da ya da Kerkük'te yeniden tekrarlanmasına gerek yok. Belki 
tecrübesizlikler bir kurumun diğer bir kurumun kopyası olmasına 
neden olmuş olabilir, ama bu toplantıda arkadaşlar bunun üzerinde 
yoğunlaşabilirler, ki bazı değişiklikler yapılsın. Eğer Irak yönetimi 
kendi içinde yarattığı yoğunlaşmayla zenginliği, yaratıcılığı gel-
iştirirse o sahada kadına öncülük yapabilir. Bir pasiflik var. Bu da 
insanın yüreğini acıtıyor. İlk süreçlerde arkadaşlar rollerini oynadı-
lar, bunu inkar edemeyiz, ama birbirleriyle uğraştıkları zaman ve 
başka hesapları aradıkları zaman tıkanma yaşanılıyor. Arkadaşların 
orada yaşanılan zorlanmalar ve kimlik  sonunu hakkında dile 
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getirdikleri doğrudur. Ben de bir çok yere gidiyorum, ama elimde 
sahte kimlik var. Her an yakalanma riski önümde. Ama yönetim içer-
isinde kendi kimliğini sağlamlaştırma, yerini ayarlama, sağlama alma 
durumu geliştiğinde, kendi yönetimin bu şekilde yaklaştığında eğer 
ben bu perişanlığı yaşıyorsam, zoruma gider. Biz adalet için bu 
saflara geldik. Kadın Hareketi içerisinde adaletsizliği görüyorsam, 
tabii ki farklı düşünceler gelişecektir. Birinci düşünce, dağa gelmek-
tir; ikinci düşünce, örgütten kopma düzeyine gelecektir. Orada kopan 
her insan olumsuzdur anlamına gelmiyor. Dilvin bizim içimizdeydi, 
ama şu an hizmetçi olarak çalışıyor. Bu bizim için, Kadın Hareketi 
için büyük bir ayıptır. Şimdi 200 dolara bir Yahudi'nin evinde çalışı-
yor. Eğer kendi içimizde bu insanları barındıramıyorsak, onlarca 
ailenin sorunlarını çözemiyorsak biz neyin yönetimiyiz ya da orada 
neyi temsil ediyoruz? Burası günah yeri değil, ama doğru perspektif 
alma, doğrultu kazanma yeri. Kongreye gelmek için arkadaşlar 
delege çıkaramadılar. Amargi'de üç kişiydik, iki kişi geldik, çünkü 
başka kimse yoktu. Eğer kendimizi kandırırsak, bu kongreden sonra 
müdahale olmazsa, bir değişim-dönüşüm ya da eğitim olmazsa yine 
çalışmayı yürütebilir miyiz? Irak'taki bütün kadın arkadaşlara ilişkin 
önerim, 15 günlük bir eğitimden geçmeleridir. Önderliğin savunması 
okunulmalı. Kongre onlar için aktarılmalı. Bazı arkadaşlar bir ku-
rumdan gelsinler, daha sonra diğer arkadaşlar gelebilir. Dönüşümlü 
bir geliş olursa iyi olur. Orada hem bir netleşme kazanılır hem de 
ideolojik bir derinlik kazanılır. Bunu olumlu görüyorum. Yine bu 
süreçte basın-yayın konusunda belli bir tecrübe sahibi olduk. Rojnahi 
ne kadar erken başlatılırsa o saha için iyi olur, çünkü o sahada kadın 
basını açısından belli bir boşluk var. Şimdiye kadar arkadaşlar gecik-
tiriyorlar. Diğer gazetelerde kadın sayfası var. Onlarda büyük bir 
boşluk yaşanılıyor. Boşluklarını ya internetle dolduruyorlar ya da 
başka şeylerle. Özellikle orada PJAK kendini sorumlu görmeli ki, 
kendi denetimini bu alanlar üzerinde geliştirebilsin. Kürdistan tari-
hinde ilk kezdir böyle bir çalışmanın içine giriyoruz. Bir modelin 
yaratılması için de imkan var. Vakıf bünyesinde sivil topluma dönük 
bir grubun oluşması için imkan var. Bunu öneriyorum, çünkü onlarla 
birebir alıp verdiğin için model alış verişi belli bir zenginliği yaratı-
yor. Hem çalışma içinde hem faaliyetler de bulunan hem de dağda 
olan arkadaşlar bir zenginliği yaratabilir.    

 
 

Parçalanmış Bir Zihniyetle Sorunları Ele Almak 
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Gitmek Çözüm Getirmez 
Elif ark: Başta şunu  belirtmek istiyorum; anneler burada 

konuşurken, aslında bizim suçlarımız karşısında kendi savunmalarını 
yaptılar. Ben o açıdan onların buradaki savunmalarını çok anlamlı 
buluyorum. Önderlik bir halkın savunmasını üstlenirken, bizim işle-
diğimiz suçlar karşısında da buradaki anneler gerçekten halkın sa-
vunmasını yaptılar bize karşı. Ben öyle algılıyorum ve öyle yaklaşa-
cağım. Yani tartışmaları dinlerken bence biraz daha cesur olmamız 
gerekiyor. Yapılan değerlendirmeleri yadırgadığımdan ya da 
gerçekçi bulmadığımdan dolayı değil, ama şimdi burada ortaya çıkan 
bir gerçeklik varsa, çok somutta Irak'taki, Maxmur'daki gidişatı eğer 
bu yönetim birleşimi durduramamış, bloke edememişse, bu 
sonuçlardan bir yönetim sorumluysa bence bunun karşısında cesur 
olmak gerekiyor. Yani yapacağım bazı değerlendirmeler var. Onun 
dışında kendimi tutmadığımı özellikle belirtmek istiyorum. Dile geti-
receğim şeyleri kendimde de gördüm ve çözdüm. Ve genelde hareket 
olarak meclis açısından da vardığım sonuçlardır. Önderliğin bir sözü 
ile başlamak istiyorum. Önderliğin bu tespitinin şu anki toplam 
gerçekliğimizi ifade ettiğine inandığım için bunu söyleme gereği 
duyuyorum. Önderlik,"Özgürlük iradesini korumak ideolojik bağım-
sızlık ve örgütsel güçlenme ile mümkündür. Düşünme bağımsızlığını 
yitirenler ve örgütselliği elden bırakanların özgür iradelerinden 
bahsedilemez. Bunlar mutlaka bir yerlere bağlanacaklardır. Düşünce 
ve örgütlenme düzeninde boşluk varsa karşıtları tarafından mutlaka 
doldurulur." Bence bu bizim çok somut gerçekliğimizi ifade ediyor. 
Bizim özgürlük iradesindeki uzaklaşmamız, özgürlük iradesini yitir-
memiz ile birlikte örgütsel ideolojik anlamda, kişiliğimizdeki du-
ruşlar anlamında açtığımız gedikler karşıtları tarafından dolduruldu. 
Bu ideolojik anlamda da böyledir, örgütsel anlamda da böyledir, si-
yasi anlamda da böyledir, bir bütünen bu böyledir. O anlamda 
kendimizi burada ele alırken ya da yaptıklarımız ve yapmadıklarımız 
her birimiz açısından farklı bir anlam ifade etse de, somutta bir ölçü 
var önümüzde. Bu gerçekliğimiz Önderlik gerçekliği karşısında neyi 
ifade ediyor? Önderlik gerçeğinin neresindeyiz? Arkadaşlar Önderlik 
gerçeğinin dışında olduğumuzu vurguladılar. Gerçekten bu gerçek-
liğin dışındayız. Dışında kalmadık, uzağına düştük aslında. Şimdi 
eğer bugün bu sonuçlar ortaya çıkmışsa, bu sonuçlar üzerinde tartış-
maktan ziyade bizi bu sonuca getiren nedenlerin ne olduğunu 
cevaplamak bence bu çok önemlidir. Bu kongreden sonra bu ne-
denleri ortadan kaldıracak mıyız? Kadın olarak bu nedenlere karşı 
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kıyasıya birbirimize karşı aktif bir zihniyet mücadelesi yürütecek 
miyiz yürütmeyecek miyiz? Bunun, herkesin vicdanına kalan, kendi 
şahsında ele alıp çözmesi gereken ve geleceğe yürürken özgürlük 
mücadelesinde pratiğiyle belirlemesi gereken bir durum olduğuna 
inanıyorum. Şimdi dönemleri ele almayacağım. Çünkü dönemleri ele 
alırsak çok uzun ve kapsamlı ele alınması gereken boyutlar çıkacak. 
Bunların içinden çıkamayız, ki bunlar bir çok kez de ele alındı. Fakat 
şöyle bir gerçeklik var. Önderlik bir çok kez bizim önümüze şu 
gerçeği koydu; karşılıklı birbirinin iradesini tanımayan, birbirinin 
iradesine saygı göstermeyen bir ortamda erkekle girilecek her türlü 
örgütsel, siyasi ilişki mümkün değil ki kadını başarıya götürsün. 
Kadını başarısızlığa götürür. Bizim yaşadığımız süreçte bu çok net 
ortaya çıktı. Dolayısıyla burada kaybeden kadın oldu. Her birimizin 
şahsında şu çok net ortaya çıktı ki; bu irade sağlanmadan geliştirile-
cek ittifaklar kadını bitirmeye götürür. Bununla da kalmaz erkeği de 
bitirmeye götürür. Aslında diğer boyutuyla da buydu. Biz bu noktada 
Sema arkadaşın gerçekliğini eğer kadın olarak köklü olarak ele almış 
olsaydık, birbirimizi ele alırken Sema arkadaşın gerçekliğini göz ardı 
etmeden içselleştirmiş olsaydık ve bunun üzerinden birbirimize karşı 
bir mücadele yürütseydik ben inanıyorum ki bugün geldiğimiz düzey 
bu olmazdı. Bunu temel bir neden olarak görüyorum.  Şimdi somutta 
bir kaç şey belirtmek istiyorum. Uluslararası bir komplo düzenlendi. 
Bu biliniyor. Ama onun dışında Parti içinde kadına yönelik geliştiri-
len bir komplo oldu. Ben bunu uluslararası komplonun bir uzantısı 
olarak görmüyorum. Çünkü Önderliğin esaretiyle birlikte içerde bu 
çok kapsamlı, çok bilinçli bir şekilde geliştirildi. Açıkçası bir komplo 
planlandı ve bu bir konsepte ulaştırıldı. Biz bu komplo zemini üz-
erinde 3. Kongre'ye gittik. Bunu bence açık koymak gerekiyor. Bu 
kongrede aldığımız kararlar kadına ait de olsa, bir çok karar doğru da 
olsa, bunu uygulama gücünü göstermemek bu zeminle çok bağlan-
tılıydı. Eğer liberal bir tutuma girmişsek, eğer cins mücadelesini dur-
durmuşsak kaba anlamda retçiliğe girmeyelim, uyumlu çalışalım adı 
altında yaptık ve aslında bu komplo zemininde yürüdük. Onun 
öncesinde PJKK sürecinde yapılan bazı şeyler var, ama bazı şeylerin 
yanlış olduğuna ben o dönem de inanmadım, şimdi de inanmıyorum. 
Konseydeki bazı insanlar şunu çok açık söyledi, "Yıllarca biz uğraş-
tık kadını böyle örgütlemek için, kendi yanımıza çekmek için. 2 ay 
içerisinde nasıl yaptınız, hangi yöntemlerle kadını bu kadar örgütlü 
bir güce dönüştürdünüz?" PJKK kongre sonrası bizim içimizde bazı 
bayanların gidip teslim olmasını istediler. Bunun için çok yoğun bir 
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mücadele yürütüldü. Bu kadın tarafından bu yapılmadı. Yani örgütlü 
bir duruşumuz vardı. Yanlışlar doğrular belli bir noktaya kadar bize 
aitti. Ben bunu çok net koymak istiyorum. Ama biz bunu kendi 
içerimizde belli bir değişime, dönüşüme ya da kadının özüne dayalı 
demokrasiye dayandıramadığımız için uçurumun eşiğine geldik. 
Uçurumun eşiğinde gerçekleştirilen bir komplo oldu. Yine bu 
zeminde biz 3. Kongreye gittik. O döneme kadar kadında potansiyel 
durumunda olan iktidar olgusu ya da ben merkezci yaklaşımlar vardı, 
ama yaşam bulmadı. Niye yaşam bulmadı; çünkü kadın örgütlüydü 
ve yaşam bulmadı. Fakat PJKK sürecinden sonra bizimle yapılan bir 
toplantıda şu ifade çok net kullanıldı, "Bundan sonra biz yan yana ve 
iç içe olacağız". Aslında bu söylem bir konsepti ve uygulamaya 
konulmuştu. Ve kadın da burada tercihini yaptı. Bu söz öyle basit bir 
söylem değildi. Burada ben dahil o dönem mecliste olan arkadaşlar 
ve daha sonraki arkadaşlar olumlu anlamda da olumsuz anlamda da 
tercihini yaptılar. Tercih somutta şuydu; güce dayanarak, ki bu güç 
erkektir, erkeğin gücüne dayanarak yürümek. Kadının gücüne 
güvensizlik. Ve gittikçe yeni yönetim, eski yönetim yaklaşımı da 
derinleşti. Burada da kadın birbirinin karşısına getirildi. Bu, kon-
septin bir parçasıydı ve başarıldı. Eskiden yönetimde olan, soruştur-
maya alınan arkadaşlar vardı. Bunun dışında kalan yönetimde yer 
alan arkadaşlar vardı. Her iki yönetime karşı müthiş yöntemler, tak-
tikler kullanıldı. Bana göre, bu yönetimin içinde olan ve dışında 
kalan, kendisine öncülük misyonu biçen ya da "Önderlik biçti" di-
yerek bunun üzerinden hareket eden (ne kadar hareket etti o ayrı bir 
mesele) kadın yapısı en üst düzeyde karşı karşıya getirildi. Bu nok-
tada kadın erkeğin yürüttüğü savaşın içine girdi ve birbirine karşı bir 
savaş yürüttü. Şu düzeye kadar indirgendi: "Sen benim gücümü gör-
mez, beni dikkate olmazsan ben sana gösteririm." Bu çok yaşandı. 
Her birimizin şahsında belki olmadı, az oldu çok oldu, ama sonuç 
itibariyle bazı şeyler değişmemişse bu damgasını vurdu. Ve bundan 
sonra gelişen durum ne oldu? Yönetim kapsayıcı olmaktan çıktı. 
Hangi boyutta kapsamadı; bir, gerçekten erkeğin öne verdiği, kendi 
yanına almak istediği, kendisine göre politikleştirmek istediği, yine 
kendisine göre gücüne güvendiği kadına biz dokunamaz olduk. Ben 
bunu açık söyleyeyim. Suçlama  anlamında değil, ama bir iki isim 
vermek istiyorum. Somutta Heval Zeynep açısından söyleyeyim; 
Dola Koke'deydi ve bu meclis iki yıl planladı heval Zeynep'i  PJA 
Koordinasyonuna çekmek ve biraz arkadaşı yoğunlaştırmak için. Biz 
bir türlü heval Zeynep'i çıkaramadık iki yıl. Bu bir örnek. Çünkü bir 
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plan vardı. Biz o planın dışında örgütlü olmadığımız için o arkadaşı 
çıkaramadık. Bir arkadaşımız güç merkezlerinin dışına çıktığı zaman 
kendisinin biteceği psikolojisini yaşıyordu. Bir Ferhat'la şunla bunla 
çalışmaktan uzaklaştığında farklı bir intikam aracına dönüştürüle-
biliyordu. Bunlar biliniyor. Örnek açısından vermek istedim. Şimdi 
diğer boyut da, biz burada temel bir sapmayı da şu boyutta yaşadık 
bu süreçte bence; daha önce Önderlik fiilen Kadın Hareketi'ni 
yürütürken, günlük perspektifleriyle hiçbir zaman tekrara girilmesine 
izin vermedi. Kendi içerisinde yetmezlikleri, eğilimleri oldu, ama 
Önderlik her dönem yeni bir şey koyunca kendisini tekrarlamaktan 
ziyade Önderliğin dediklerini yapmaya kendisini kilitlemeye çalıştı. 
Şimdi biz bu noktada bu gücün, bu otoritenin yerine Önderliğin 
esaretiyle birlikte yavaş yavaş Konseyi koyduk. Bence kadın açısın-
dan bu tespit net yapılmak durumundadır. Ben kendi şahsımda da 
gördüm. Ve tüm meclis açısından da bunu gördüğümü belirtebilirim. 
Bu konulurken çok planlı, çok bilinçli yapıldığını söyleyemem. Ama 
sonuç itibariyle bu yapıldı. Eğer bir kadın, özgürlük iradesini yitir-
mişse, eğer esasın yerine Konseyi koymuşsa, yine kendi içerisinde 
erkeğin oyununa gelmişse bunun üzerinde geliştireceği her şey var 
olan sistemin içerisinde olur, bunun dışına çıkamaz. İstediği kadar 
mücadele etsin. Mücadele eden arkadaşlar olmadı mı? Birey olarak 
kendi adına mücadele eden oldu. Ama biz sistemin dışına çıkamadık. 
Bu sisteme alternatif bir kadın sistemi yaratamadığımızdan dolayı 
var olan dayatmalara karşı bireysel olarak karşı koyduk. Bu hiçbir 
zaman ne bir çözüm getirdi ne de sistemi değiştirdi. Değiştiremezdi, 
çünkü sen sistemi hedeflemiyorsun. Reddin yerine, alternatifini gel-
iştirmezsen kesinlikle tekrara düşersin, yeniyi yaratamazsın, üretken 
kılamazsın hiçbir şeyi. İşte biz burada tıkandık, burada üretemedik. 
Varolana tabi olduk. Siyaset anlayışına bakın kadının; bizde hiçbir 
zaman doğru ya da yanlış bize ait olan bir siyaset olmadı. Dolayısı-
yla biz kadın olarak özgürlük siyasetine giremedik. Dikkat edin, 
televizyondaki panellere bakın, siyasi değerlendirmeleri Konsey ya-
par, Konseydeki bir bayan arkadaş yada meclisteki bir bayan arkadaş 
değişik cümleleri değişik bir biçimde dile getirir. Buradaki mantık 
ne; örgüt bunu koymuş, biz örgüte ters düşmeyelim mantığı. Oysa 
burada bizim yanlış bulduğumuz o kadar çok şey vardı ki, biz onu 
ifade edebilirdik. Bu sakıncalı değildi. Biz bunu yapmadık. Dolayısı-
yla özgürlük siyasetine giremeyen bir kadının siyasi bir güç olması 
beklenemez. Var olana tabi olur. Diğer yandan, bizim açımızdan en 
tehlikeli olan noktalardan birisi de, şu ana kadar süreçlerin, olay ve 
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olguların tek bir zihniyetle ele alınması idi. Tek ve parçalanmış bir 
zihniyetle ele alındı. Bu da sorunlara çözüm getirmedi. Ben merkez-
cilik ya da kendisinde tıkatma, ben olursam olur, ben olmazsam ol-
maz ya da ne haliniz varsa görün yaklaşımları çıktı. Tüm bunlar her 
birimizde değişik biçimlerde yansımalarını buldu. Önderlik bunu bu 
çağın sistem hastalığı olarak değerlendiriyor. Bu, kadın açısından da 
böyledir. Tek yönlü veya parçalanmış bir zihniyetle sorunları ele 
almak ve üstüne gitmek hiçbir zaman bir çözümü getirmez. Yönetim 
içerisinde de kategorilere bölünmüştük; Konseyde yer alanların pozi-
syonları farklı, KADEK meclisinde yer alanın farklı, PJA Meclisinde 
yer alanların farklı. Süreç içerisinde bu kategorileşme kadını şu du-
ruma götürdü; her çalışma zemininde bulunduğu zeminin çalışma 
kimliği öne çıktı, ideolojik kimliği yada PJA kimliği ikinci plana 
itildi. Bence diğer bir kaybetme noktamız da bu oldu. Her merkezin 
kendisine göre yarattığı bir kadın varsa, parçalanmışlık vardır. 
Parçalanmışlığın temelinde her zeminin, her merkezin kendisine göre 
yarattığı bir kadın gerçekliği ortaya çıktı. Bunu ret de etsek, içimizde 
kabul etsek de etmesek de şu an bu Kongre atmosferinde bu gerçek-
lik kendisini dışa vuruyor. İlişkilerimizde, yoldaşlığımızda dışa vu-
ruyor. Bizim burada parçalanmışlığın altını güçlü doldurmamız 
gerekiyor. 10 yıl erkek uğraştı bizi parçalamak için, kadını birbirine 
karşı kullanmak için ve gerçekten geri de olsa, istenilen düzeyde ol-
masa da belli bir sürece kadar kadın bu parçalanmışlığa kendisini 
açık tutmadı. Ama son 2 yıl içerisinde ideolojik anlamda, örgütsel 
anlamda, siyasi anlamda kadın buna kendisini çok açık tuttu. Biz 
erkek zeminine girdikçe, erkekle uyumlu olma adı altında bu yapıldı 
ve sonuçta çok somutta birçoğumuzun yüzüne şu söylendi, "Sizin şu 
arkadaşınız şununla, şurada, şu düzeyde çalışken size ne oluyor?". 
Ben çok ideolojik olduğum ya da çok özgürlüğü temsil ettiğim, çok 
iyi çalıştığımı belirtmiyorum. Bu oldu mu olmadı mı? Eğer bu 
söylenmişse, bu bizim içimizdeki parçalanmışlığı gösteriyor. Eğer 
bir yönetim sadece tüzük gereği ya da dönemsel toplantılar gereği bir 
araya gelip bir an önce toplantı bitsin, kendi zeminine gitsin diye 
bunun çabasına giriyorsa o noktadan sonra her şey bitmiştir. Senin 
yapacağın artık nedir? Günü kurtarmaktır. Ve son 6 ay içerisinde 
yapılan bu oldu. Herkes kendi zemininde yani kendi gücüne dayana-
rak birbirine karşı politika yaptı. Kadın da birbirine karşı bunu kul-
landı. Eğer bugün PJA Akademisi'nde istenilen düzeyde bir gidişat 
yoksa YJA'daki bir meclis üyesi kendisini sorumlu görmüyorsa; 
YJA'daki kadın yapısı istenilen düzeyde değilse, bir çok sorunu yaşı-
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yorsa ve koordinasyondaki, Akademi'deki kendisini sorumlu gör-
müyorsa, bunun kendi içerisindeki dayanışmasını, birbirine güç 
verme anlayışını sergilemiyorsa çok tezat bir durumdur. Ben bunu 
bir tuzak olarak görüyorum. Irak'ı da koyuyorum bunun içine, Suri-
ye'yi de. Bir bütün gerçekten sadece yönetim değil, kadın olarak da 
aynı düzeye geldik. Şimdi biz Akademideyiz, Akademide ki arka-
daşlarla diğer gruplardan gelen arkadaşlar arasında bir ilişki mesafesi 
var. Ben şunu açık söyleyeyim; yıllarca erkek bize bu tuzağı kurmak 
istedi, ama her şeye rağmen kuramadı. Ama şu an kadın kadına ku-
rabiliyor. Bunun nedeni ne olursa olsun, her arkadaşın kendisine göre 
haklı nedenleri de olabilir, ki vardır, ama 'istediğim ilişkiye isteğim 
biçimde yaklaşırım' mantığını kendimize bir hak olarak görmemeli-
yiz. Kimse bu benim tercihimdir diyemez. Burada bir sorumluluk 
taşımak zorundadır. Önderlik, "Bu çağın özgün yönü yeni ahlakı 
sağlamaktır" diyor. Bizim açımızdan bu çok geçerlidir. Bir kadın 
ortamı açısından ben bunu çok önemli görüyorum. Diğer yandan, 
PJA yönetiminin temel bir yetersizliği de kendi pratiğini olduğu gibi 
her dönem çok açık ve net bir şekilde kadroya ve halka açık tutma-
masıdır. Bazı dönemler, bazı süreçler konferans ve kongre süreçler-
inde tuttu, ama onun dışında fazla tutmadı. Ne kadroya ne de halka 
açık olmayan bir pratik gerçekliği var. Eğer biz bunu sağlayamadıy-
sak, gerçekten bu bize bugün çarpıyor, doğal olarak çarpacaktır. Di-
ğer yönden, kadın birbirini ele alırken, sorgularken bir erkek zihniye-
tiyle ele aldı ve bu düzlemde birbirini sorguladı. Bu da ters bir du-
rumdu. Çok şey var söylemek istediğim, fakat temel nokta olarak 
bunları koymak istiyorum. Bu koyduklarımın dışında kendimi gör-
müyorum, içinde görüyorum.  

Bir süreçti yaşadığım kendi açımdan. Nedeni ne olursa olsun, 
dayatılanlar ne olursa olsun bir mücadele zemininden istifa etmek o 
mücadele zeminini terk etmektir. Egemen erkek anlayışına terk et-
mektir. Ben de kendi açımdan şunu çok somut ifade etmek istiy-
orum; özgürlük mücadelesini aslında terk ettim. Bunu söylerken öyle 
basit değil ya da oldu bitti hesap verdim anlamında da kesinlikle yak-
laşmıyorum. Uzun süredir bu Partinin içerisindeyim, kişilik olarak 
kendimi sorgulamaya tabi tutmadım. Ne örgüt bunu yaptı ne de ben. 
Ama son 1-2 yıldır böyle bir şansım oldu. Sürekli bu anlamda 
kendimi sorgulama, tekrar tekrar ele alma gereği duydum ve halen 
duyuyorum. Yani burada dile getirilen, getirmek istenip de getirile-
meyenlerin hepsinde ben kendimi görüyorum. Belki şu an PJA Me-
clis üyesi değil, ama bu hareketin bir üyesi olarak, bir kadın olarak 
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bu değerlendirmelerin dışında kendimi görmüyorum. Eğer yap-
mamışsam, yapanların karşısında neden sessiz kaldım? Eğer yapmış-
sam, neden kısa sürede bunları gidermedim? En önemlisi de neden 
kadına bu acıyı yaşattırdım? Bunu ben kendi şahsımda yaşadım ve 
yaşattırdım. Şuna ben inanıyorum; bu meclis düzeyinde bazı arka-
daşların aşılması gerekiyor. PJA'nın kaderi değildir bazılarının 
sürekli bu yönetimde olması. Aşılması gereken arkadaşlar var ve 
bunlardan birisi de benim. Ama Kadın Hareketi'nin gelişmesi için 
gücümü, tüm yeteneklerimi Partim bana verdi. Önderliğin verdik-
lerini, Kadın Hareketi'nden aldıklarımı doğru bir temelde kullanarak 
bu Kadın Hareketi'nin hizmetine, özgürlüğün hizmetine sokmak için 
elimden gelen tüm çabayı sarf edeceğim. Hiçbir kaygıya düşmeden, 
hiçbir şeyi kendime takıntı etmeden yaşadığımız süreçlerden kendi 
adıma güçlü sonuçlar çıkararak böyle bir katılımı da kendime esas 
alacağım. Bunları belirtebilirim.  

Asya ark: Yaklaşık 3 gündür tartışmalar devam ediyor. İnsanı çok 
düşündürüyor, yoğunlaştırıyor. Yaşadığımız süreçleri tekrar tekrar 
gözden geçiriyoruz bu tartışmalarla birlikte. Öncelikli olarak anaların 
değerlendirmesiyle bir giriş yaptık. Bence önemliydi. Her kalkan 
arkadaş vurgu yaptı, ama ben de vurgulamayı gerekli duyuyorum. 
Analar konuştuktan sonra açıkçası söz hakkı alıp almamayı 
düşündüm ben. Söylenecek çok fazla bir şey kalmış mıydı? Yani tüm 
beklentileriyle, bütün duygularıyla bir gerçeği ifade ediyorlar. O açı-
dan kalkıp neyi yapamadığımızı, neden yapamadığımızı tekrar tekar 
ifade etmek bir anlam taşıyor mu? Çünkü biz geçtiğimiz son 4 yıllık 
süreçte kendimizle birlikte birçok şeyi anlamsızlaştırdık. Sözün de-
ğerini yitirdiğini söyledi arkadaşlar, katılıyorum. Çünkü çok fazlası-
yla sözler verdik, çok fazlasıyla beklentiye soktuk halkı, yapımızı. 
Bu açıdan bu beklentilerin gereklerine denk düşen bir pratik içerisine 
girmeme de giderek inançsızlığı, güvensizliği derinleştirdi. Aslında 
söz de bir anlamda hükmünü, anlamını yitirdi. Fakat sonuç itibariyle 
ulaşılan bu düzeyle birlikte her şeye rağmen, bütün yaşadığımız ye-
tersizliklere, ortadaki tabloya rağmen kalkarak halktan, yapımızdan 
bir özür dilemeyi ve bu temelde bundan sonraki süreç açısından en 
azından bu sözün hakkını verme, sahiplenme temelinde iddialı, daha 
güçlü ve samimi bir yaklaşım içerisinde bir katılım sergilemeyi daha 
anlamlı buldum. Ben giriş olarak bunu belirtebilirim. Süreç çok 
uzun. İki yıla ilişkin söylenecek çok şey var. Fakat geçtiğimiz 4-5 ay 
bizler açısından bu tartışmaları çok yoğun yürüttüğümüz bir süreç 
oldu. Birey olarak en son meclis toplantısına da katılmıştım. O to-
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plantının dışında bu toplantıda söyleyebilecek çok farklı bir şey ola-
bilir mi diye düşünüyorum, aslında çok fazla bir şey yok. Çünkü o 
toplantıda da bir çok değerlendirme geliştirdik, ama sonraki 
pratiğimizde kısmi bir çaba görülse de toparlanmaya, aşmaya dönük, 
bunu çok fazlasıyla pratikte açığa çıkaramadık. Genel anlamıyla ör-
gütsel anlamda yaşadıklarımızla bağlantılıydı. Ben onlardan kopuk 
ele almıyorum. Kişi olarak son toplantının değerlendirmelerine bir 
bütünen katılıyorum. Önemli bir tartışma düzeyiydi. O toplantıya 
ilişkin bir çok yorum da gelişti. Kimileri çizgilerin etkisinde gel-
iştiğine dair yorumladı ya da abartılı, haksız bazı yaklaşımlar, değer-
lendirmeler olduğuna ilişkin yorumlar vardı. Fakat ben toplantının 
özü itibariyle açığa çıkan değerlendirme, eleştiri düzeyine katılıy-
orum. Heval, çok fazla etrafında dolanmaya gerek yok. Sonuçta 
hareket olarak 4-5 yıllık süreçte yaşadıklarımızın kadın düzeyinde 
bir versiyonunu yaşadık. Önderlikten koptuk diye tanımladık. İdeolo-
jik anlamda çok zengin bir kaynağa sahiptik. Bazı arkadaşlar değer-
lendirmelerinde ideolojimizin o anlamda bir tıkanmayı yaşadığımızı 
belirttiler. Ben onu düzeltmek istiyorum. Tıkanıklık ideolojik tı-
kanıklık değildi, ideolojimiz son derece verimliydi. Önderliğin en 
rafine olmuş düşünceleriydi bize ulaşan, o imkana da sahiptik, fakat 
bizim kendi bilincimize çarptı ve bilincimizden geri döndü dile getir-
ilen bir çok şey. Bizde bir sisteme, bir örgüte dönüşmedi. Bir anlay-
ışa dönüşmedi. O anlamıyla yıllardır bu tekrarı yaşayıp duruyoruz. 
Bazı şeyleri tekrar tekrar dile getirmek ama aşmamak, aşma gücünü 
göstermemek, bunun gücünü yaratamamak sıkıyor. Sonuçta sistem-
den kaynaklı yanları var kuşkusuz. Fakat salt sistemle izah etmek 
kurtarmıyor. Sistem bunun bir boyutu, ama bizim bir de birey 
gerçekliğimiz, kişilik düzeylerimiz, kimlik düzeyimiz var. O açıdan 
bunların bütünselliğini yakalayamadık. Kimi zaman çok fazlasıyla 
sistemin üzerine yıktık, sistemle izah etmeye çalıştık. O anlamda 
kendimize dönmedik, kendimizle çok fazlasıyla güçlü bir savaş 
yaşamadık, güçlü bir sorgulamayı yaşamadık ya da 'kendimle savaş 
yaşıyorum' adı altında çok fazlasıyla bir yönelim içerisine girdik, 
ama çıkış bulamadık. Sistemle bağlantılı yanlarını kuramadık. O açı-
dan değerlendirmelere de yansıyor. Öne çıkan bazen kişiler düzey-
inde, kimi zaman sistem düzeyinde bazı değerlendirmeler oluyor. 
İkisinin bütünselliği var. Bunları birbirinden kopuk ele alamayız diye 
düşünüyorum. Sistemi defalarca mahkum edebiliriz, ama bunun al-
ternatifini pratiksel anlamda ortaya koyamazsak tartışmalarımız yine 
havada kalır. Yine başka isimler adı altında başka tekrarları 
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yaşamaktan bizi kurtarmaz. Son 5 yılda en fazlasıyla dile 
getirdiğimiz, rahatsızlığını duyduğumuz tekrardır. Aslında Atina Sa-
vunmaları önemli bir güçtü bizim açımızdan. Sistem sorgulamasını 
bütünsel anlamda geliştirme ve o temelde yönelme noktasında büyük 
bir güç kaynağıydı. Fakat yaşadığımız kaos onun çok derinlikli 
sorgulanmamasını yada yaşadığımız politikalar, dengeler, kaygılar 
ve bunların getirdiği hesaplar sonuçta egemenliğe endeksli politik 
yaklaşımlar bizim çok köklü bir sorgulamayı ve köklü bir sistem 
yaratımını gerçekleştirmememizi beraberinde getirdi. En temel boyut 
olarak ben kopuş olgusunu ele alıyorum. Önderliğin esaretinden 
önce, Önderliğin istifa ettiği bir PKK gerçekliği vardı. Biz 3. Kon-
grede bunu erkeğin yarattığı sisteme dair bir değerlendirme olarak 
aldık. Yani bizim gerçekliklerimizden değil, ondan istifa ediyor di-
yerek, böyle algılayarak bir dönem kendimizi kandırdık. Sonrasında 
farkına vardık ki, biz de o gerçeğin içindeydik, bir yanıydık. Hem de 
önemli bir yanıydık. Tam tersine o gerçekliğe, o tıkanıklığa çıkış 
yaptırmak istenilen önemli bir yanı, bir tedbiriydik. Hareket olarak, 
ideolojik olarak da  bu böyleydi. Örgütsel anlamda da bir tedbir 
hareketiydi PJA. Yaşamsal boyutuyla da böyleydi. Fakat biz bunun 
gereklerini yerine getirmedik. En son yaptığımız tartışmalarda, 
KONGRA GEL öncesi geliştirdiğimiz tartışma platformlarında 
Önderlikten kopuşun siyaset tarzımıza, genel harekete nasıl yan-
sıdığını değerlendirdik, fakat hala kendimizi bunun kıyısında kendi-
mizi tutuyoruz, çok fazlasıyla kendi kopuşumuzu güçlü sorgulamıy-
oruz. Önderlikle aramızdaki mesafeyi, aramızdaki duvarları çok 
güçlü sorgulamadığımızı düşünüyorum. Kendimizi hala kandırmaya 
devam ediyoruz. O açıdan bence itiraflar yapılacaksa, en temelde 
orada yapılmalı. Arkadaşlar, Önderliğin esaretiyle birlikte konseyin 
bir merkez haline geldiğini söylediler. Reel bir merkezdi. O anlamda 
siyaset yapabilmek için, ayakta kalabilmek için dikkate alınması 
gereken bir merkezdi. Çünkü onu dikkate almama durumunda 
yaşadığımız çarpışmayı gördük hareket olarak. Yaşanılan yoğunlaş-
malar, soruşturmalar vb. bize realitenin ne olduğunu hissettirdi. O 
realiteyi hissettikten sonra, biz aslında yüzümüzü Önderlikten 
döndük. Bu gerçekliğe döndük ve bunu esas alarak bir politik yak-
laşım geliştirdik. Son 4 yılın izahı biraz böyle olabilir. Aslında 
Önderliğe inandık belki, inandığımızı düşündük, ama ben şimdi 
inançlarımızı sorguluyorum. Kişi olarak da böyle. Hareket olarak da 
kadın katliamı, satışlar vb. bütün bunlar karşısında büyük bir dejen-
erasyon var. Bu dejenerasyon nasıl yaşandı? Bunun sorgulamasını 
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yapıyorum. Kaldırması, duygusal açıdan zor. Bilimsel izahını yap-
mak da zor geliyor. Bunları düşündüğümüzde; aslında adım adım 
yaşanan o kopuş, o mesafenin getirdiği bir nokta. Bir arkadaş, 
"Önderlikten koptuk, uzaklaştık" dedi, ama heval biz karşıtlaştık. Şu 
an geldiğimiz noktayı doğru tanımlayalım. Önderlik gerçeğinin kar-
şısında bir pozisyonumuz var. Sadece dışına düşmedik, uzağına 
düşmedik; karşısında bir pozisyon var. Ve bence biz Önderliğe şunu 
ispatlamaya çalıştık; "Senin dediğin gibi olmaz, sen güzel doğruları 
koyuyorsun, güzel ütopyaları ortaya koyuyorsun özgürlük adına, 
kadın adına. Bize masal gibi de geliyor koydukların, ama senin 
dediklerin bu yüzyılda gerçekleşmez. Bizlerde sonuç almaz, bizim 
kişiliklerimize çarpar ve geri döner. Biz yine bildiğimizi okuruz, yine 
geriliklerimizde ısrar eder, kendi reel gerçeğimize göre bir yaklaşımı 
esas alırız." Bence bizim Önderliğe ısrarla dayattığımız buydu. Bu 
Önderlik karşısında bir direnişti. Bunu Önderliğe ispatlamaya çal-
ıştık. Son 4 yılımız budur. Yani niyetler düzeyinde farklı da olabilir, 
ama geldiğimiz sonuçtan baktığımızda ben bunun dışında çok farklı 
bir izah göremiyorum, bulamıyorum da. O açıdan erkek belki de 
genel anlamıyla sistem açısından vekaletini aldı Önderliğin. Ama biz 
de pratikte yaklaşımlarımızla, duruşumuzla, kişiliklerimizle, bizlerde 
yaratmaya çalıştığı yaşam düzeyiyle bizler de aldık. Sonuçta biz de 
bir şekilde aldık. Ki bir mücadele gücüydük, mevcut olanı, verili 
olanı kabul etmemesi gereken, bu temelde eğitilmiş insanlar toplulu-
ğuyduk. Bu temelde, kadın arkadaşlıklarımız gelişmişti. Bunun en 
temel bir araya getiricisi, bütünleştiricisi Önderlikti. Bu arkadaşlık-
ları çok mücadelesiz de geliştirmedi bizde. Büyük bir mücadele, 
çatışma ile mücadelemiz temelinde bir sevgi yarattı bizde birbirimize 
dair. Bir arkadaşlık düzeyini açığa çıkardı, fakat biz giderek ege-
menlikli etkilenmelerle birlikte reel politikalara takılarak bu arka-
daşlıklara duvarlar ördük. Aramıza ördüğümüz her bir duvar, bir-
birimize karşı sergilemiş olduğumuz her bir anlayışsızlık Önderlikle 
aramıza ördüğümüz duvarlardı, mesafelerdi. Bu, sonuçta kimilerinde 
tepkilenmeleri getirdi, kimilerinde kendi cins gerçeğine bir güven-
sizliği, inançsızlığı, soğumayı getirdi. Kimi haksızlığa uğradığı psi-
kolojisiyle yaşadı, kimi ise kendisini hep merkez gördü, haklı gördü. 
Sonuçta çok parçalı bir gerçeklik. Bundan yapı da yönetim de na-
sibini aldı. Merkez ya da merkez içindeki merkez; o anlamıyla çok 
ayrıştırmıyorum, ama hepimiz şu ve ya bu biçimde bunları hissettik. 
Öncelikli olarak biz duyguda parçalandık, arkadaşlıklarda 
parçalandık. Birbirimizi ele alış tarzımız egemenliğin diliyle oldu, 
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egemenliğin yol ve yöntemleriyle oldu. Kendimize ait özgün bir dil, 
bir yöntem yakalayamadık ve bunun geliştirdiği uçurumlar derinleş-
tikçe derinleşti. Şimdi böylesine bir tablo içerisindeyiz. Arkadaşlar 
da belirtiyorlar; çok parçalı bir tablo. Bu bir kader değildi. Bu, çal-
ışmaların giderek 2000'den sonra ayrışması, bir çok merkez şeklinde 
yürütülmesinden, çalışmaların gerçeğinden kaynaklı bir şey değildi. 
Biz duyguda, ideolojide, düşüncede, felsefede kırıldık, koptuk. O 
anlamıyla Önderlik felsefesiyle, Önderlik ideolojisiyle aramıza giren 
her bir duvar sonuçta çalışma merkezlerinde herkesin kendi tarzını, 
kendi anlayışını kurumlaştırmasını, siyaset yapabilmek için erkeği 
esas aldığı, ona göre şekillendiği bir yapılanmayı kaçınılmaz olarak 
getirecekti ve getirdi de. O açıdan, giderilmesi gereken temel yan 
budur diyorum. Özgürlüğü biz soyut bir kavram, başka zamanların 
işi olarak gördük. Bir mücadelenin şu veya bu düzeyde sahibi olan 
kişiliklerin şu anda geldiği düzey bununla bağlantılı. Biz kendimizi 
çok fazlasıyla kandırdık. Kendimizde özgürlüğü gerçek-
leştirdiğimize, kendimizi inandırdık. Gerçekleşmemişti, özgürlük bir 
yaratım işiydi, bir mücadele işiydi, kesintisizdi. O anlamıyla kendi-
mizde dondurduğumuz her şey, kendimizde dondurduğumuz savaşım 
birbirimizle ilişkilerdeki savaşımsızlığa dönüştü giderek. Öncesinde 
yöntemsiz savaşımlar, giderek başta kendi cinsiyle savaşımı durdur-
maya götürdü. Cins savaşımını o anlamda biz erkeğe karşı durdur-
madık. Kendi içimizde yarattığımız dengeler, kendi cinsimize karşı 
savaşımsızlığımızın göstergesidir. Ve giderek bu savaşımsızlık 
erkekle kurulan dengeleri ortaya çıkarır, çalışmalara yansıdır. O açı-
dan bu savaşımı doğru vermek gerekiyor. Çok tarihi bir dönemde bu 
kongreyi yapıyoruz. Ben çok anlamlı da buluyorum. Örnek alınması 
gereken belki Kongrenin şiarı da olabilir: "Sema çizgisinde karar-
laşma, Sema çizgisinde özeleştiri gücüne ulaşma, öz savaşım gücüne 
ulaşma". Bunu çok anlamlı buluyorum, çünkü kendisiyle savaşma-
yan, kendisinden hoşnut olan bir duruşumuz var. O anlamıyla birey-
cilikler geliyor, hesapçılıklar, fırsatçılıklar gelişiyor. Fakat bu, zihni-
yetin sonucu. Arkadaşlar çok fazlasıyla değerlendirdiler. Önderliğin 
de savunmalarında vardı. Bütün bunların hangi iktidar anlayışından, 
hangi devletçi mantıktan kaynaklı olduğunu Önderlik çok derinlikli 
açmış. Ben hem hareket olarak hem de bireyler olarak Önderliğin 
savunmalarına geçmişte yaklaştığımız gibi işimize geleni alıp, 
işimize gelmeyeni kulak ardı etmeden çok derinleşmemiz, ideolojik 
derinliğini gerçekten güçlü kavrayarak bir çıkış gücüne dönüştür-
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memiz gerektiğini düşünüyorum. Birey olarak da buna yoğun ihtiyaç 
duyuyorum. Savunmalar açısından bunu belirtebilirim.  

Temel sorunumuz, bizim Önderlik ve özgürlük çizgisi karşısındaki 
duruşumuzu düzeltmektir. Çizgiden çıkılmıştır. O anlamıyla çizgiden 
kayılmıştır. Bu çok açık. Bizde yaşanan kırılmalar da, güvensizlikler 
de, inançsızlıklar da, mücadelesizlikler de, kendini geri çekmeler de 
bununla bağlantılı. Kendimize yeni baştan sormamız gerek diye 
düşünüyorum, çok geç değil; "Gerçekten özgürlük iddialarımız hangi 
düzeyde? Gerçekleşebileceğine inanıyor muyuz, inancımız var mı?" 
Sadece söylem düzeyinde bir inanç değil. Çünkü ben pratikte 
yaşadıklarımızın bu inançsızlıktan kaynaklandığını düşünüyorum. 
Yani 'başka zamanlara ertelemek yerine, anında yaşamak' gelişen bir 
eğilim bu son dönemlerde. Gerçekleşemeyeceğine dair bir yaklaşım-
dan kaynaklı olduğunu düşünüyorum bunun. Sadece bir projeyle ele 
almıyorum. O projeye ilişkin arkadaşların belirttikleri eleştiri ve de-
ğerlendirmeler var, onlara katılmakla birlikte bir ay içerisinde bir 
proje bu kadar sonuçlara yol açıyorsa durup düşünmek gerekiyor 
diyorum. Ki bugüne kadar Partimiz bir çok kongre ve konferanslar 
yapmıştır, bir çok kararlar ve projeler geliştirmiştir. Yani hiçbir proje 
bu hızla yaşama geçmemiştir. Bu kadar yaşamsallaşıyorsa, hatta o 
proje çerçevesinde bile değil, o projenin çok dışında bir yaşamsal-
laşma gelişiyorsa bunun sebebi sadece bir proje olamaz. Tamam, o 
proje çıkarılmamalıydı. Bizim en temel teslimiyetimiz o projeyi 
hazırlamaktı, ki projeyi ilk çıkaranlardan biri olarak bunun özeleşti-
risini verebilirim, fakat sorunu salt bir projeye indirgemek çok 
gerçekçi, çok bilimsel olmaz. Bence çok güçlü psikolojik, sosyolojik 
ve tarihsel temellerine oturtarak sorunları çok daha derinlikli çöz-
memiz gerekir kanısındayım. Çözümlenmemiş yığınlar halindeyiz. O 
anlamıyla çok farkına varmadığımız yanların dışa vurumudur. Çok 
yeni şeyler değildir yaşanılanlar belki, fakat zaman, mekan, koşullar, 
dış ortamda yaşanılanlar, bunların bizlerin kişiliklerinde yarattığı 
sonuçlardır böylesine bir savrulmayı doğuran. O açıdan ben sorunu 
salt Irak sahası veya bir başka saha olarak da ele almıyorum, bizim 
malımız aynı, aynı gerçekliğiz. Sonuçta hiç kimse dışarıdan gelmedi, 
uzaydan gelmedi. Hepimiz bu gerçeklik içerisinde doğduk, büyüdük, 
şekillendik ve sonuçta bir şekillenme bir yerinden böylesine bir ge-
dik alıyorsa, oradaki somut koşulların da etkisi vardır belki. Ama 
bizlerin kişiliklerinde çözümlenmemiş yanlar, düğümlenmiş yanlarla 
bağlantılıdır daha fazlasıyla. Belki bazı koşullar bunların çok çabuk 
kendisini açığa vurmasına müsaade etmiyor, ama sorunu salt bir Irak 
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ya da bir Maxmur durumu olarak ele almamak, genel hareketin 
yaşadığı bir sorun olarak ele alıp, o sorumlulukla tartışmak ve çözüm 
üzerine kafa yormak daha gerçekçi olur kanısındayım. Şimdi değer-
lendirmelerde meclis düzeyinde arkadaşlar  da konuştular, şu bence 
çok sorumsuz bir yaklaşım olur bizler açısından; bu pratiğin bizzat 
sıcağı sıcağına yaşandığı alanlarda sorumluluk sahibi olmamış arka-
daşlar açısından özellikle –ki ben de bunlardan biriyim- böyle bir 
psikolojiyle kalkıp da, bizim bulunduğumuz ortamlarda bunlar 
yaşanmadı gibisinden kendini işin dışında ele almak sıyırmaz. Kend-
ini işin sahibi olarak görmemek, sorumlusu olarak görmemek büyük 
bir gaflettir. Birebir yaşanmamış olabilir belki yanı başımızda, bu 
çıplaklığıyla yaşanmamış olabilir, fakat sonuçta bizim yarattığımız 
yönetim gerçekliğinin bir ürünüdür. Bizim kazandıramadığımız 
özgürlük iddialarının bir sonucudur. Kendimizde ve yapımızda bizim 
yarattığımız bir gerçekliktir. Bizimle birebir bağlantılıdır. Bunu 
böyle ele almak, bu sorumlukla yaklaşmak, çözüme dair sanıyorum 
daha güçlü bir çabayı, güçlü bir katılımı da beraberinde getirir. Fakat 
kendini bu sorunların dışında görmek, tersine çözümsüzlüğü der-
inleştirir. Bugün bu pratik bu tarzıyla ele alınır, yarın bir başka plat-
formda daha farklı pratikleri, farklı adlar koyarak tartışırız. Köklü bir 
çözüm olmaz, kalıcı bir çözüm olmaz. O açıdan yeniden kendimizi 
kandırmayalım diyorum. Çünkü kendimizi kandırmaya çok 
müsaidiz. Şu anda da öyle bir noktaya gelmişiz ki, kendimizi 
kandırdığımız bütün bu gerçeklerin toplamı karşısında çok ciddi bir 
güven yitimini yaşıyoruz; yapımız yönetimine karşı, yönetimimiz 
kendine karşı, belki birbirine karşı. Böylesine bir güvensizlik, böyle-
sine bir acaba yapabilir miyiz, toparlayabilir miyiz, çıkış sağlayabilir 
miyiz gibisinden bir yaklaşım açığa çıkıyor. Yani sonuçta, bence bu 
biraz da yaşadığımız sürecin karakteriyle de bağlantılı. Önderlik kaos 
sürecini de ortaya koymuş. Bizim kişiliklerimizde yaşanan krizlerle 
karşı karşıyayız. Krizli bir süreci yaşıyoruz ama özellikle Önderliğin 
öğretisi, yine halkın bütün yaşananlara rağmen sahip çıkma düzeyi, 
analarımızın, kadınlarımızın sahip çıkma düzeyi ile birlikte bizde 
biraz vicdanlı, ciddi bir yaklaşım açığa çıkarsa, böylesine süreçler 
büyük çıkışlara da gebedir. O yönüyle umut olarak, heyecan olarak, 
iddia olarak yitirdiğim bir şey yok. Birey olarak bunu belirtebilirim. 
Böyle bir çıkışı yapabileceğimize inanıyorum. Fakat bunu yapabil-
menin yolu, yitirdiğimiz o arkadaşlıkları kadın düzeyinde ka-
zanabilmekten geçiyor. Çünkü en temel yitirilen yanlar bizde etik 
yanlar oldu. Bu son bir yıl etik değerlerimiz açısından büyük bir de-
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jenarasyon da yaşattı. Kadın olarak bizler de arkadaşlıklarımızda, 
paylaşımlarımızda değer yitimini yaşadık. O anlamıyla, manevi bir 
zayıflama yaşandı ve sonuçta bizim birbirimizde bulamadığımız 
maneviyat birçok kopuş, kaçış ve benzeri kayışların da zeminidir 
diye düşünüyorum. Bu maneviyatı Önderliğin son savunması te-
melinde tazelemek gerekiyor. Önderliğin son savunmada ütopyalara 
ilişkin bir değerlendirmesi vardı, ütopyalarını hala kurduğundan 
bahsediyordu, bizim de sanıyorum ütopyalarımız bir zelzele geçirdi. 
Özgürlük ve Önderlik karşısında ütopyalarını yeniden tanımlama ve 
kendini bütün bunlarla birlikte kararlaştırma bizler açısından 
zorunlu. Temel sorun budur diye düşünüyorum. Diğer birçok boyutu 
arkadaşlar dile getirdiler. Ben çok ayrıntılarına girmeyeceğim, fakat 
ben bu boyutların bizler tarafından daha derinlikli ele alınmasını 
önemli buluyorum. Kişi olarak kendi boyutumda da değine-
bilirim;’96 yılından bu yana kadın çalışmalarında merkez düzeyde 
görev alıyorum. Birçok çalışma sahasında bulundum. Özellikle son 
iki yıl açısından, 2000’le beraber, 3. Kongre sonrası Avrupa süreci 
yaşandı. Son bir yıldır da, özellikle ülkede çok yoğun çatışmaların, 
kaosların yaşandığı süreçle beraber bir giriş oldu ve birçok toplantıda 
hazır bulundum. O anlamda, gerek Avrupa süreci açısından, gerek bu 
süreç açısından kendimde de açığa çıkardığım yanlar var kuşkusuz. 
Yalnız kadın çalışmaları boyutunda bir görevlendirme söz konusu 
olmuştu ilk başta Avrupa’da ve bir yıl sonra genel çalışmalarda, halk 
hareketi çalışmalarında yer aldım. Dış sahalar halklaşma açısından 
temel sahalar. Bağları daha sağlamlaştırma yaklaşımıyla halka, 
kitleye iddialı bir yönelim oldu ve verilen sözlerin ya da yaratılan 
tahribatların giderilmesine dönük bu karar temelinde bir gidiş 
yaşandı. Fakat pratiğin içerisine girişle birlikte, kişilik olarak eski ve 
yeni tarz arasında bir sıkışma, eleştirdiğimiz, mahkum ettiğimiz tarz-
daki bir tekrarı yaşamama kaygısı, fakat bunun yerine yeniyi oturta-
mama, yeniyi yaratamama, bunun sıkışmışlığı, arada kalmış bir du-
ruş ortaya çıktı. Bu, kişi olarak bende hiçbir zaman, "Olmaz, çalış-
malar gelişmez, büyümez" gibi bir inançsızlığı geliştirmedi. Ama 
mevcut tarz, mevcut sistem ve gidişatla olmayacağına, mevcut zihni-
yetlerimizle olmayacağına dair bir iknayı hep yaşadım. Olmaz man-
tığı, o anlamdaki olmaz. Kuşkusuz zihniyet olarak çok yenilen-
memiştik, çok alelacele bir girişti ve alelacele bir başlangıçtı. Sonuç 
almaya dönük bir çaba olsa da, sonuçta bu tekrarların getirdiği bir 
güvensizlik de açığa çıkmadı değil. Eskiyi mahkum ediyoruz, ama 
yerine yenisini oturtamıyoruz. Yönetim tarzımız, alışkanlıklarımız, 
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çalışmayı ele alışımız itibariyle yıllar öncesinden mahkum ettik-
lerimizi tekrar tekrar yaşıyoruz. Yani bunun getirdiği bir güvensizlik, 
bir zorlanma durumu açığa çıktı. Kişisel bazdaki karşı koyuşlar ya da 
duruşlar olsa da, sonuçta bir örgütlü duruş, örgütlü bir güce dönüşe-
medi. O anlamıyla mevcut oturmuş sistem gerçeğini de çok fazlası-
yla değiştirip sonuç alamadı. Ben kendi kişilik boyutumda yaşadık-
larımı böyle belirtebilirim. Bütün bunların yarattığı bir zorlanmayla 
birlikte, elbette ki kendisini yapısıyla, yönetimiyle örgütleyemeyen 
bir gerçeklik birçok yönelim ya da yaklaşımla da karşı karşıya kalır. 
Bu da kaçınılmaz. Kadın çalışmalarının genele bağlanması tartışma-
larının yürütülmesi vb. birçok değerlendirmenin yarattığı derin 
kırılmalar oldu ve bu temelde genel çalışmaya geçiş gerçekleşti. O 
süreç içerisinde böylesine genel bir zeminde ilk kalışla birlikte, hem 
onun mantığını hem özellikle birlikte çalıştığım erkek yapısının psi-
kolojisini tanıma, anlama, bu temelde çalışmayı kurumlaştırma, yıl-
lardır yaşanan tekrarı en azından o zeminde aştırabilmeye dönük bir 
yoğunlaşma olsa da pratikte çok sonuç alıcı bir durum gelişmedi. 
Kadına dair bir güvensizlik olmamakla birlikte, mevcut yaklaşımlar 
açısından yönetimsel boyutuyla birlikte çalıştığım arkadaşlara dair 
bir güvensizliği, bir kırılmayı hep yaşadım. Bir dönem tartışmalarla, 
paylaşımlarla bunu gidermeye dönük bir çabam olsa da, giderek zor-
lanmalardan hareketle şikayetçiliği aşamayan bir duruşun ve zorlay-
ıcı bir yaklaşımın açığa çıkması, kendi ayakların üzerinde durma, 
çözüm olma tarzında daha çok kendine yüklenen, kendisinde çözümü 
açığa çıkarmaya çalışan bir şeyi beraberinde getirdi. Ama sonuçta bu 
sağlıklı bir yaklaşım olmuyor. Psikolojik anlamda sonuçta en temel 
güç kaynağın kadın, birlikte yönetimde olduğun arkadaşlar ve üz-
erinden geliştirilebilecek politikalar olabilir. Bütün bunları görme, o 
anlamıyla kendine yönelme ve böylesine bir süreçte ülkeye geliş du-
rumum gerçekleşti. Benim için önemliydi. Bir yol ayrımındaydım 
kişi olarak. Çünkü birçok şeyin mevcut gidişatıyla olmayacağı, 
sonuç almayacağı, bizde çok fazlasıyla teorik ve soyut kaldığı, halkın 
acılarını hissedemediğimizi, pratikleştiremediğimizi görmekle, gen-
ellemeleri aşamadığımızın rahatsızlığını hep duymakla birlikte 'na-
sıl'ına dönük güçlü bir yoğunlaşma imkanı olmadı. Pratiğin içeris-
inde daha çok kendisini ifade eden, pratik içerisinde koşuşturan bir 
pozisyon oldu, ama düşünce üretimini, mevcut olanı aşabilecek bir 
yoğunlaşma, bir karar düzeyini açığa çıkarmaya dönük bir zemin çok 
fazlasıyla bulamama vardı. Bu temelde, ülkeyi biraz da bu yo-
ğunlaşmaları gerçekleştirebileceğim, bu anlamda bu yol ayrımında 
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kendi yörüngemi daha sağlıklı kılabileceğim bir zemin olarak ele 
aldım. Ülkeye gelişle birlikte hem o KADEK meclis toplantısında 
yaşanan durumları hem kadın konferansını, konferansta yürütülen 
tartışma düzeyini anlamaya çalıştım. Çünkü yansıtmalar farklı, ama 
bir de yaşanılanlar daha farklı. Bunları anlamaya dönük daha çok 
izleyici pozisyonunda, seyirci pozisyonunda bir katılımdı, edilgen bir 
katılımdı benim açımdan. O geride kalan birkaç yılın telafisine 
dönük bir yoğunlaşma, anlam verme süreciydi. Fakat belirttiğim gibi, 
o projenin gündeme getirilişiyle birlikte içten içe hep bir rahatsızlığı 
yaşadım. Öyle bir komisyona giriş bende bir rahatsızlığı getirdi. Pro-
jenin açığa çıkarılışını reddetmedim ya da karşı çıkışım olmadı. 
Çünkü genel anlamıyla bir eğilim ortaya çıkmıştı. O bir sonuçtu ve 
ondan sonrası onun gereklerini yerine getirmeye dönük bir katılımdı 
benim açımdan. Ama şunu hep hissettim; çok fazlasıyla ikna olma-
dan yapılan işler, çok fazlasıyla inanmadan gerçekleştirilen katılım-
lar sonuca götürmüyor. Ve tam tersine kişiliğinden taviz veriyorsun, 
kendine güvenini yitiriyorsun, öz saygını yitiriyorsun. Benim için 
sosyal proje böyle ele aldığım bir proje. İçerisinde hiç doğru değer-
lendirmeler yok muydu; birçok olumlu değerlendirme de vardı. Ben 
o boyutuyla son meclis toplantısında da dile getirmiştim. Gecikmiş 
bir yaklaşım, içerisine olumlu birçok değerlendirme de vardı, ama 
biz görevimizi yerine getirmedik. Zaten ondan sonraki süreç 
KONGRA GEL ve KONGRA GEL sonrası süreç biliniyor. Temel 
yaklaşımım, temel kaygım, örgütün çok ciddi bir bölünme tehlikesi-
yle karşı karşıya olduğu ve bu noktada kendimi sağlam tutmak 
gerektiği, örgütü sağlam tutmak gerektiğiydi. O açıdan çok farklı 
kaygılara girmeden, farklı hesapçılıklara girmeden, tereddütleri 
yaşamadan böylesine belki geri döndürülemeyecek, bir noktada 
kendini ortaya koymak gerektiğiydi. Veya ondan sonraki süreç açıs-
ından tutumumu bu olarak belirtebilirim. Yani sonuçta KONGRA 
GEL’de yeniden görev alışım, KONGRA GEL süreciyle birlikte ilk 
kongrede de bununla bağlantılı. Yoksa çok fazlasıyla öyle görev 
yapmak, falan gibi bir iddiam yoktu. Tam tersine ülkeye gelişle bir-
likte kendimi çok güçlü bir yoğunlaşma ve kendimi üretmeye dönük 
bir yoğunlaşma içerisindeydim. Fakat bunun koşulları gerçekleşmedi 
ve ben çok fazlasıyla bunu bir dert haline getirmedim. Fakat böyle 
yeni dönemde görev almayı, özellikle KONGRA GEL’de o tartışma-
lar yürütülürken kaygılar gereği yaptım, onu belirtebilirim. Zemini 
boş bırakmayı yada farklı çalışmada yer almayı, o zemini boş bırak-
mayı, Önderliğin en temel projem diye ele aldığı bir projeyi, o şe-
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kilde ortada bırakmayı çok doğru bulmadım. Ve bu tarzda bir katılım 
süreci oldu. Sonraki süreçte de, yani daha çok pratik bir çalışma, o 
anlamıyla mevcut anlayışa karşı -daha çok sağ teslimiyetçi anlayış 
boyutuyla belirtebilirim- bunun tehlikelerini daha erkenden görme 
oldu. Çünkü kişilik düzeyinde sol etkileri yaşadığımı belirtebilirim. 
O açıdan bu etkilerin bir tasfiyecilik düzeyinde ele alınması, Önder-
lik tarafından, onunla birlikte, iki çizgi değerlendirmesi bende gelişti. 
Ama öncelikli olarak bir çizginin, sağ çizginin örgütü tasfiye etme 
politikalarına karşı bir duruş ve bu noktada yapıyla tartışmaları 
yürütme, bu noktada eğitimlere katılma, temel yaklaşımımı be-
lirleyen buydu. Fakat giderek Önderlik değerlendirmeleriyle birlikte, 
iki çizgi olgusunu bilince çıkarmaya dönük, kendi kişiliğimdeki sol 
çizginin yetişme koşullarından, katılım süreçlerinden hareketle etkil-
erinin güçlü olduğunu belirtebilirim. Daha çok bu etkileri, bunun 
çalışma tarzına yansıması, duygu düzeyindeki yansımaları vb. bu 
etkiler üzerine yoğunlaşma ve bu etkileri kendinde sorgulayarak aş-
maya dönük bir yaklaşımım oldu. O anlamıyla Önderliğin müdahale-
siyle kendine bir müdahale süreci, kendini yeni baştan sorgulama ve 
düzeltme süreci benim şahsımda gelişti. Bunu belirtebilirim. Ondan 
sonraki süreçte zaten inşa süreciyle beraber, daha çok kendin olmak-
tan çıkma, yani kendi kişisel duyguların, düşüncelerin, yoğunlaşma-
ların ne olursa olsun, o çok önemli değil, fakat olması gereken 
çizilen perspektif temelinde örgütsel bütünlük, örgütsel toparlanma, 
hareketin bir çıkış yapması, mevcut gidişatın geriye çevrilmesi, ona 
dönük gücüm yettiğince bir katılım içerisinde olmaya çalıştım. 
Sonuç itibarıyla şunu belirtebilirim; katılım iddiamı halen koruy-
orum. Ama bir çok yetersizlik, kişilik düzeyinde hala kendimde 
çözmem gereken yanlar var. Çok ayrıntılandırmayacağım, en te-
melde Önderliğin  özellikle en son savunmaları üzerinde derinleşme, 
bir bütünen yöneticilik olgusuna, yetkiye yaklaşımımdan tutalım, 
siyaset tarzımdan tutalım ilişki, insana yaklaşım, insanı ele alış, 
kendi cinsiyle, yine karşı cinsiyle ilişkilenme düzeyi, çalışma düzeyi 
vb. birçok noktada çok daha sistemli ele alma gereği duyuyorum. 
Zaten bir rapor sürecinde de bulunuyoruz bu dönemde. Bu raporla 
birlikte sanıyorum çok daha köklü bir yoğunlaşma ve bunun 
sonuçlarını önümüzdeki dönemde PJA ile paylaşma gelişir. 
Kendimde açığa çıkardığım temel yanlar şunlar; Mücadele yöntem-
leri noktasında son derece aceleci oluş, duyguların çok fazlasıyla işin 
içerisine karışması, zaman zaman ciddi yöntemsizlikleri ka-
zanılabilecek veya giderilebilecek durumlar karşısında bile, kaybet-
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meyi beraberinde getirebiliyor, O anlamıyla çok köklü bir tarz sorgu-
laması, kendimi tanımlamaya ihtiyaç duyuyorum. En temelde, 
dediğim gibi ideolojik derinleşmeye ihtiyaç duyuyorum. Çünkü 
mevcut yüzeyselliklerimiz biraz yaşadıklarımızı kaçınılmaz kılıyor. 
Derinleştiğimiz oranda buna paralel olarak, birçok gerçekliğimizi 
aşabileceğimize inanıyorum. Bunu erteleme mahiyetinde belirtmiy-
orum. Fakat daha da köklü derinleştikçe, kendimizde şu anda belki 
itiraf edemediğimiz, açığa çıkaramadığımız bir çok yanı da açığa 
çıkarabileceğimize inanıyorum. Ama en temelde cinsimle yeniden 
buluşmaya ihtiyaç duyuyorum, bunu belirtebilirim. Çok ciddi bir 
kopuşu kadın boyutuyla yaşadığımı belirtemem, ama çok güçlü bir 
bütünleşmeyi, çok daha güçlü bir paylaşımı yaratmaya ihtiyaç du-
yuyorum. Özellikle bu dogmatik yaklaşımlar, çok kestirmeci tutum-
ları beraberinde getirebiliyor ve o boyutuyla bir çok paylaşımı kesin-
tiye uğratabiliyor. Daha kapsayıcı olma, bir çok konuya ilişkin daha 
hoş görülü olma, daha fazla kapsama, Önderlik tarzında kapsama, 
mücadele etme ve kapsama, buna ihtiyaç duyuyorum. Çünkü pratikte 
kapsayıcılık adına içine girdiğimiz şeyler, çoğu zaman mücadele-
sizliğimizin de bir kamuflesi oluyor. O anlamıyla, daha güçlü bir 
mücadele, ama bir o kadar da kapsama. Bu da gelişmesi gereken bir 
yan, bunu önemli buluyorum. Daha bir çok şey belirtilebilir belki, 
fakat sanırım zaman da baya bir geçti. O açıdan ben temel olarak 
bütün bu sonuçlardan vicdani olarak da rahatsızlık hissettiğimi, yani 
bu yaşanılanlarda, sonuçta bu katliamlarda, birey olarak da, bir 
yönetici olarak da payımı hissettiğimi ve bunun giderilmesine dönük 
bir emek sahibi olacağımı belirtebilirim. Buna dönük bir katılım 
düzeyim olacak, bir sahiplenme düzeyim olacak. Ve kendimde 
aştığım yanlarla birlikte, özgürlüğe dair geri ve geleneksel yanlar 
bizde çok fazlasıyla açığa çıktı bu son dönem açısından. 
Aşamadığımız gelenekselliğimizdi, aslında geçtiğimiz pratikte. O 
açıdan bu geleneksel yanların daha güçlü sorgulamasıyla, daha güçlü 
bir buluşmaya dönük kararlılığımı belirtebilirim ve inanıyorum da. 
Hareket olarak da yaşadığımız bu girdabı atlatabileceğimize, çok 
daha güçlü bir buluşmayı yaşayabileceğimize ve belki de çok daha 
güçlenerek çıkacağımıza da inanıyorum. Belki de zayiatları, bedelleri 
çok ağır oldu. Bir çok düzeyde, duygu düzeyinde, yaşam düzeyinde 
ciddi kayıpları da yaşadık ama bundan bu sefer doğru sonuç çı-
karmasını becerirsek, sanıyorum bu bizi daha sağlam bir yürüyüşe 
sevk edebilir. Buna dair hareketin o anlamda gelişeceğine dair inan-
cımı da belirtmek istiyorum.  
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Beritan Dersim ark: Şimdi arkadaşlar bir çok boyutuyla koydu-
lar. Ben de çok farklı olmaz ama yine de bazı noktalara vurgu yap-
makta yarar görüyorum. Genel hareket olarak da Kadın Hareketi 
olarak da son 6 yıldır oldukça sancılı, zorlu süreçlerden geçtik, geçi-
yoruz da. Bu anlamda ortaya çıkan bazı sorunların, sonuçların çok 
anormal görülmemesi kanaatindeyim. Fakat geçmiş mücadele tari-
himiz, tecrübelerimiz, birikimimiz, mirasımız dikkate alındığında 
bazı şeylerin tekrarının yaşanması elbette ki zorlayıcı oldu. Bu 
anlamda ortaya çıkan bugünkü sonuçlar değerlendirildiğinde, ben 
bunu biraz da Önderliğin komplosundan sonra gelişen süreç olarak, o 
sürecin bizde yarattığı sonuçlar olarak değerlendiriyorum. Şimdi 
Önderliğin esaretine kadar Kadın Hareketi olarak da genel hareket 
olarak da Önderliğe dayanarak geldik. 15 Şubat'a kadar da bu 
böyleydi. Bu anlamda 15 Şubat’tan sonra harekette önemli bir 
sarsıntı çalkalanma, zorlanma yaşandı. Bunu belki tarif etmek, 
söylem düzeyinde oldukça zor. Yaşanan bunun açık ifadesi oluyor. 
Önderliğin esaretinden sonra hepimizde gelişen şöyle bir psikoloji 
oldu; gerçekten ne olacağız? Ne yapacağız? Nasıl mücadele ede-
ceğiz? Bu konuda bir çok soru düşüncemizde belirdi. Her alanda 
olan arkadaş açısından bu böyle. Ben mesela Dersim’deydim. Önder-
liğin esaretinden sonra ilk aklıma gelen hareket olarak nasıl olacak? 
Bundan sonra nasıl gidecek? Bu anlamda bir çok kaygı, endişe, 
tereddüt yaşanıyordu. Ama şu inancımı hiçbir zaman yitirmedim 
birey olarak; Önderlik yaşadığı müddetçe nerede olursa olsun, hare-
ket üzerindeki kontrolünü, hakimiyetini sağlar. Birçok duygusal yak-
laşımla birlikte, böyle bir inançta gelişti. Fakat bu yine biraz da 
Önderliğe dayanan, her şeyi Önderlikten bekleyen bir yaklaşımdı. 
Özünde kendine güvenmeyen, Önderliğin yarattığı değerlere güven-
meyen, kadın olarak da kendine güvenmeyen bir yaklaşımın sonucu 
olarak da bu kuşkular, kaygılar gelişti. Bu işin bir yönü. Bir yandan 
haklı kaygılar olsa da, ama esasta kendisini dayandırdığı gerçeklik, 
kendine öz güvende yaşanan bir yoksunluktu. Bu anlamda Önder-
liğin esaretinden sonra Kadın Hareketi olarak –bu benim bireysel 
görüşüm- gerçekten ciddi bir inançsızlık gelişti. Harekete karşı da 
gelişti. 6. ve 7. Kongrede çıkan sorunlar bir anlamda bu işin olmaz-
ına dair ortaya çıkan pratiklerdi, diye düşünüyorum. Yani Önderlik-
siz bu iş olmaz. Bu biçimde, Önderliğin fiili olarak hazır olmadığı bir 
durumda, biz hareket olarak yürüyemeyiz. O anlamda ciddi bir 
güvensizlik, inançsızlık gelişti. Tabi en temelde de –şuan ki süreçler 
açısından da değerlendiriyorum- zafere karşı kuşku gelişti, zaferden 
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kuşku duyduk. Zaferden kuşku duymak, bizi mücadelesizliğe sap-
tırdı. Ben, hiç mücadele yürütülmedi anlamında belirtmiyorum. 
Fakat ne kadar yürüttük, nereye kadar yürüttük, nasıl yürüttük, 
sonuçları nelerdir biçiminde değerlendirildiğinde bence –ben 2003 
15 Şubat toplantısında da belirtmiştim- zaferden kuşku duyanların 
başarısı asla olamaz. O anlamda düşmanın en fazla geliştirdiği ve 
konseptini dayandırdığı gerçeklik de buydu. Yani bu iş olmaz, bu 
mücadele beyhudedir, amaçlar gerçekleşmez. Bu anlamda amaca 
yönelik bir saldırı, yapımızda böyle bir psikoloji geliştirmeye dönük 
hem özel savaş yöntemlerinde hem de ideolojik anlamda, örgütsel 
anlamda, fiili yönelimler de bunu amaçlıyordu. Bizim bugün 
yaşadığımız sorunlar kaynağını buradan alıyor, yaşadığımız dağılma, 
savrulma, kopuşlar, çizginin yada amaçların karşıtına dönüşme du-
rumu biraz gerçeğini bence buradan alıyor. Yani zaferden kuşku, 
belki çok kolay kabul edilecek yada kolay söylenecek bir değer-
lendirme değil, ama gerçekten en derinliklerde yaşanan gerçeklik 
olarak bunu belirtiyorum.  Belki hepimizin ağrına da gidiyor, fakat 
Önderlikten sonra böyle bir durum gelişti, bunun yol açtığı farklı 
siyasal, örgütsel sonuçlar da oldu. Bir de Önderlikten sonra en te-
melde genel harekette yaşanan, bir Önderlik kavgasıydı bana göre. 
Önderliğe oynandı. Çok açıktan, niyetlice yapılmasa da, Önderlik 
fiili hazır değil, bu işi götürecek birileri olmalı denildi. O anlamda 
belki bir birey öne çıkmadı, ama Kadın Hareketinde de bence önder-
liğe oynayan yaklaşımlar gelişti. Bu giderek bireysel anlamda 
erkekte de, kadın da ihtirasları ortaya çıkardı. Bir çok değer bireysel 
ihtiraslara kurban edildi. Ben tek tek değerlendirmek istemiyorum, 
ama bir çok arkadaş, Önderliğin esaretinden sonra yaşadı bu durum-
ları. 99’da askeri karargahta bir ekip tarafından başlatıldı bazı şeyler. 
Bunun itirafı bu kaçan ekip tarafından yapıldı. Bunun içerisinde 
kadın da vardı. Bu şeyler tek tek bireyler şahsında görülse de, ama 
genelde kadın yönetiminde böyle bir durum vardı. Biz erkeğin dene-
timine, konseyin denetimine bu hareketi sokmayacağız, o anlamda 
kendi bağımsız duruşumuzu, irademizi göstereceğiz denilerek çeşitli 
tavırlara gidildi. Hepsi açısından anlamsızdır demiyorum, ama şöyle 
bir şeyde vardı: Önderlik fiili olarak hazır değil, erkek de bizi 
yönetemeyeceğine göre, biz kendi önderimizi çıkarmalıyız. Böyle bir 
hava esti, estirildi. O anlamda yapımızda da öyle bir psikoloji gelişti. 
Arkadaşlar; 6-7. kongreler açısından tanrıları indirerek tanrıçaları 
koyduk yerine diyorlardı. O anlamda belki bu ezilen insan psikolojisi 
ile bağlantılı bir durum, her zaman kendisine yönetici arar, bulur, 



 200 

olmazsa da, çıkartır yani. Muhakkak her zaman bir üsttü bulur. O 
anlamda arkadaşlar belirttiler, biz o noktadan sonra Önderlikten 
yüzümüzü döndük. Yani biz kıbleden döndük. Yüzümüzü kendi bi-
reysel hesaplarımıza kurban ettik. Yani bireysel hesapların, 
hesapçılıkların geliştiği noktada, militanlıktan bence vazgeçiş oldu. 
Kadın Hareketi açısından da, Önderlik militan bir hareket olarak gel-
iştirdi. Dikkat edilirse, yönetimin hepsi Önderliğin özel yoğunlaşma-
larından, eğitimlerinden geçmiş arkadaşlardır. Hepimiz bu anlamda 
Önderliğin eğitimi, öğretisini, terbiyesini, -her açıdan, yani bu 
anlamda bu işleri yapabilecek duruma gelme anlamında- Önderliğin 
emeklerini aldık. O anlamda bir militan hareket olarak geliştirildi. 
Tabi arkadaşlar da belirtti. Genel hareketin, halkın, ideolojinin 
güvencesi olarak geliştirdi. Bunun programını, ilkelerini, kabullerini, 
retlerini belirlerken Önderlik hiçbir zaman bir cinsin kurtuluşu, bir 
cinsin hareketi olarak değerlendirmedi. Bir bütünen, insanlığın hiz-
metine sokmak üzere hareketi bir güvence olarak ele aldı ve gel-
iştirdi. Bugüne kadar da Önderliğin ısrarı bu temeldeydi. Bu anlamda 
bizim Önderliği kendimize göre değerlendiren, Önderlik üzerinden 
tasarruf geliştiren yaklaşımlarımız, çok kere değerlendirildi, onun 
için girmeyeceğim. Kısaca vurgu yapıp geçmek istiyorum. Bireysel 
hesapların geliştiği noktada örgütte dağılma, parçalanma, bahset-
tiğimiz değerlerden uzaklaşma gelişti. Yoldaşlıktaki aşınmalar, 
manevi değerlerden uzaklaşma, karşıtına dönüşme vb. birçok sorun, 
biraz da bugün açısından en vahim biçimiyle açığa vuruyor tabi. Bu 
geçmişte yaşanmıyordu biçiminde bir değerlendirme doğru değil 
elbette ki. Geçmişte de yaşanıyordu, ama bu daha çıplak ortaya çıktı. 
O anlamda bir sonuçtur. Kendimizde çözümleyemediğimiz çelişkil-
erimizin dışa vurumudur. Önderlik buna rağmen kadına güç verdi, 
misyon biçti, rol belirledi. Önderliğe en son verilen tekmillerde 
Önderlik diyordu, ‘inanamıyorum bu durumunuza’. Böyle ol-
mamalıydı. Hareket bunu hak etmedi, hareket şahsında Önderlik hak 
etmedi. Önderliğin emekleri böyle bir boşa çıkartılmayı hak etmiy-
ordu. Bu anlamda; bizim sadece eksikliklerimiz vardı, bunların öze-
leştirisini verelim biçiminde ki bir değerlendirmeyi hafif buluyorum. 
Önderliğin geliştirdiği değerler karşısında, Önderliğin emekleri kar-
şısında en son İmralı’da 6 yıllık süre içerisinde o koşullara rağmen, 
geliştirdiği mücadele karşısında bizim konumumuz suç konumunu 
teşkil ediyor. Ben o anlamda söylem düzeyinde bazı şeyleri belirtile-
bilirim. Arkadaşlar söz anlamını yitirmiştir diyor, ben buna katılmıy-
orum heval. Söz eylemle buluştuğunda çok büyük anlam ifade eder. 
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Sözü anlamsızlaştıran bizim pratiklerimizdir yada pratiksizliğimiz-
dir. Bu konuda en büyük sözü Önderlik söyledi; avukatlar Önderliğe; 
"halk size çok bağlı, sizi büyük bir umut olarak görüyorlar" 
dediğinde, Önderlik "en büyük umut sözlerimdedir, okusunlar" diy-
ordu. Bu anlamda biz buna nasıl yaklaştık? Yani Önderliğin sarf et-
tiği sözlere nasıl yaklaştık, nasıl kullandık, nasıl değerlendirdik, nasıl 
pratikleştirdik? Bu anlamda bencillik, bireycilik çok iyi çözümlen-
meli. Bireysel ihtiraslarımız çözümlenmeli. Arkadaşlar bunun devlet-
iktidar olgusuyla bağlantısını kurdular, öyledir. Bu kadında çok daha 
vahim bir biçimde yaşanıyor tabi. Bin yılların, 5000 yıllık bir ez-
ilmişlik gerçeği var. O anlamda bu 5000 yıllık erkek egemenlikli 
sistemin kirlerinden arınmadık. Başkanın en temel mücadele 
gerekçesi buydu, amacı buydu, “5000 yıllık erkek egemenlikli kirler-
inden arınmalısınız” diyordu. Biz arınmadan, yeniyi yaratmaya, 
yeniye sahip olmaya çalıştık. Bu anlamda, her geçen gün mücadele 
ettikçe, Önderlik gerçeğiyle karşı karşıya kalınca, Önderlik gerçeğine 
çarptıkça, bu 5000 yıllık erkek egemenlikli sistemin kirleri açığa 
vurdu. Bugün açığa çıkan aslında sisteme ait kirlerdir. Hiçbir arkadaş 
bunu bilinçli yapmıyor elbette ki. Bunun karşısında çarpılmamız, şok 
olmamız, gerçekten zorlanmamız, biraz da sistem gerçekliğini tanı-
mamak, 5000 yıllık egemenlikli sistemin halkları, kadını, insanlığı 
getirdiği düzeyi çözememekle de bağlantılı. Bu anlamda Önderlik, 
savunmalarını tarihe dayandırdı. O anlamda tarih bilincinden yok-
sunluk olarak da değerlendiriyorum. Biz biraz kolay, ucuz yaklaştık. 
Güncel değerlendirdik ya da görünen boyutlarıyla ele aldık. 5000 
yıllık egemenlikli sistem doğru çözümlenseydi, doğru kavransaydı 
her birimiz açısından bugün ortaya çıkan sonuçlar böyle olmay-
abilirdi. O anlamda neden bu sorunlar çıkıyor gibi yargılama elbette 
ki olamaz. Yani bu sorunlar bizim gerçekliğimizin sonuçları. Bunlara 
nasıl yaklaşmalı, nasıl ele almalı, nasıl aşmalıyız biçiminde bir 
mücadele yaklaşımımız gelişmelidir. Fakat biz bu mücadeleyi de 
kendimize göre değerlendirdik. Kendimize göre savaştık, kendimize 
göre  ele aldık ve niyetlerimiz farklı olsa bile, ortaya bekle-
mediğimiz, hesaplamadığımız sonuçlar çıktı. Bu sonuçlarla karşılaş-
ınca belli zorlanmaları, çarpılmaları yaşadık. Arkadaşlar alabora 
olma dediler, gerçekten mevcut durum böyle. Şimdi bu konuda en 
temelde bunları belirtiyorum. Yani komplodan sonraki süreç doğru 
değerlendirilmeli. Biz de, arkadaşlar da  şunu sık sık belirtiyoruz: 
“Önderlikten sonra çok ciddi kırılmalar yaşadık”. Çok basit bir 
söylem gibi, kırılma çok kolay olmamalı yada bunu söylemek kolay 
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gelmemeli. Biz 4-5 yıldır kırılmayı yaşadık diyoruz, ama bu kırıl-
mayı düzeltemedik. Bu kırılmanın üzerine çok fazla gitmedik, der-
inlikli çözmedik. Ben kendi açımdan da belirtiyorum. Kırılma 
yaşadım diyorum, ama gerçek anlamda kırılmayı yaşadım mı, 
yaşamadım mı noktasında hala da yoğunlaşıyor, sorguluyorum 
kendimi. Basit bir şey değil elbette ki, bunun yol açtığı sonuçlar do-
ğru değerlendirilebilmeli. Bir de Önderlik, Kadın Hareketini sağlam 
kökler üzerinden geliştirdi. Bunu ordulaşma ile başlattı. Çünkü 
Önderlik; “eşitsizliğin olduğu yerde ordulara ihtiyaç duyulur, eşit-
sizliğin kalktığı yerde ordulara ihtiyaç duyulmaz” diyordu. Onun için 
büyük bir eşitsizlik ortamında kadın ordulaşmasını geliştirdi. O 
anlamda eşitlik düzeyini sağlamak için Kadın Hareketi üzerinden 
geliştirilmeye çalışıldı. Bu anlamda biz köklerimizi sağlam attık diye 
düşünüyorum. Bunun üzerinden büyük hayaller, büyük ütopyalar, 
umutlar içerisine de girdik. Gelinen aşamada ben yaşanan pratikler 
itibariyle söylüyorum; biz devrimci ütopyalarımıza, hayallerimize 
ihanet ettik diye düşünüyorum. Önderlik, “çocukluk hayallerime 
ihanet etmeyeceğim” diyordu. Ben de biz devrimcilik hayallerimize 
ihanet ettik diye düşünüyorum. Çünkü, hepimiz bu harekete gelirken 
gerçekten güzel ideallerle, güzel hayallerle geldik. Her birimizin 
kendisine ait büyük umutları vardı; hareket dair, insanlığa dair, 
kadına dair. Ben buna inanıyorum, bütün arkadaşların güzel hayalleri 
vardı, erkeğinden kadınına kadar. Her yaştan insanına kadar ha-
yallerimiz vardı. Bu bir halkın hayaline dönüştü, halk bu anlamda 
güçlü hayallerin sahibi oldu. Böyle bir şansa sahip olduk. Bu 
anlamda gelinen aşamada, -her şeyde demiyorum- kendi açımdan da 
belirtiyorum, hayallerimi ne kadar gerçekleştirdim, bu hayallerime 
ne kadar ihanet ettim? Pratiğim bunun açık ifadesidir. Gelinen 
aşamada kendi açımdan da, genel açıdan da, özellikle meclis açısın-
dan hayallerimize ihanet ettik diyorum. Umutlarımız biraz da kur-
sağımızda kaldı. Bunun gerekçesi yada kaynağı 5000 yıllık erkek 
egemenlikli sistemin yarattığı kadın gerçeğinde ifadesini buluyor. 
Buna yönelmedik çok fazla, kolay değerlendirdik. Özgürlüğü 
sağlamayı da ucuz, kolay, bir çırpıda olacakmış gibi değerlendirdik. 
Önderlik bu anlamda kendi tarzını, kendi mücadele yaşamını, 
mücadele gerçekliğini herkesin anlayacağı dilden ifade etti. İdeolojik 
söylemlerle, politik söylemlerle dile getirdi, olmadı, anlayamadık. 
Bunun hikayesini çocukluğundan itibaren anlatmaya başladı. Bundan 
da çok fazla sonuç çıkaramadık. Şiir diliyle anlattı, destansı dillerle 
anlattı ama çok fazla anlayamadık. Çünkü konuştuğumuz dil çok 
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farklı. Önderlik diliyle bizim dilimiz arasında fark var. Önderliğin 
konuştuğu dili henüz çözümleyemedik diye düşünüyorum. Bu 
anlamda Önderliğin dilini yakalamak gerekiyor. O düşünceye gir-
meyen, Önderlik dilinden anlayamaz elbette ki. Bu konuda bunu 
söylerken, her arkadaşın ciddi zorlanmaları yaşadığını düşünüyorum. 
Böyle bir sonuç hepimizi ezdi, hiç kimse bunun dışında kendini 
göremez. Yani bazı arkadaşlar çalışma alanlarına ilişkin dediler, 
kimse kendisini sorumsuz görmesin, dışında görmesin. Her şeyi bir 
tarafa bırakalım, biraz insanlık onuru, şerefi olan biri bu devrimci 
ortam içerisinde, -yıllarını vermiş arkadaşlar açısından da, yeni arka-
daşlar açısından da öyle diyorum- bu partiyle gönül bağı olan biri 
bile, bu sonuçlardan elbette ki çok hoşnut olmaz. Kendisini sorumlu 
görür. Ben hiçbir arkadaşın ortaya çıkan bu tablodan rahatsız ol-
madığını düşünmüyorum. Kimsenin kendisini dışında gördüğüne de 
inanmıyorum. Bu, örgüt terbiyesini alan her birey için geçerli bir 
durum. Örgüt ahlakını almış, biraz vicdanı olan, namusu, onuru olan 
bir insan böyle bir durum karşısında kendisini dışında göremez. 
Belki çözüm olamaz, belki bunu ifade edemez, belki bunun çıkış 
yolunu yaratamaz ama herkes bunun karşısında büyük bir zorlan-
mayı ve acıyı hissetti. Ben bunu yapı açısından belirtmiyorum. 
Halkın dile getirdiği duygular, düşünceler ortada. O anlamda bütün 
bunları görüp ona göre değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. 
Şimdi bir çok sorun var. Ayrıntılarına girmeyeceğim. Ortaya çıkan 
sonuç hepimizin toplam gerçeğini ifade ediyor. Belirttiğim gibi, 
Önderliğin komplosundan sonra ortaya çıkan psikoloji, ruh hali, bi-
reysel yaklaşımlar, bencillikler, farklı hesaplar bizi bu noktaya 
getirdi. Ben kendi açımdan da belirtiyorum. Heval Asya' da belirtti, 
ona katılıyorum. Yani ideolojiye inançsızlık, çizgiye inançsız değil, 
ama mevcut gidişat, gerçeklik yani örgüt sistemimiz, örgüt işley-
işimiz, örgütlü yapı gerçeğimiz kişiyi kuşkulandırıyor tabi. Ben, ilk 
Dersim’den Dola Koke’ye geldiğimde bu kaygıları, kuşkuları 
yaşamıştım. Çeşitli dönemlerde dile getirdim, arkadaşlarla tartıştım. 
Gelir gelmez Dola Koke’de yazdığım bir rapor vardı; “Bu gerçeklik 
aşılmazsa bu hareket aşılır. Bu örgüt modeli, örgüt yaklaşımı, yapı 
ilişkisi, kadın-erkek arasındaki yaşanan ilişkiler doğru çözümlenip 
aşılmadıkça örgüt olarak aşılma tehlikesiyle karşı karşıyayız” demiş-
tim. Bugüne kadar bu kaygıları yaşadığımı belirtebilirim. Önderlik 
çözümlemeleriyle, Önderliğin geliştirdiği savunmalarla bunu birey 
olarak, kendimde çözümleyip aşmaya çalıştım, kendimi bunun dış-
ında görmüyorum. Çünkü hepimizin aşılması gereken yanları var, 
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yani birey olarak birilerinin bizi aşması sorunu değil, bireyin kendis-
ini aşması sorunu var. Şimdi ben düşünüyorum; birileri bizi aşabilir, 
yönetim olarak aşabilir, fakat bu sistem, bu hiyerarşi, bu zihniyet 
olduğu müddetçe, hangi arkadaş olursa olsun aynı durumu yaşar. Biz 
bir çok konuda yönetimdeki arkadaşları birebir yargılıyoruz, yargı-
lamamız gerekiyor, o anlamda her birimiz açısından yargılanması 
gereken yönler var. Önderlik, “başkalarını yargılamadan önce kendi-
nizi, başkasını savunmadan önce kendinizi, özgürleştirmeden önce 
kendinizi özgürleştirmeniz gerekiyor” diyordu. Bizim en temelde 
yapmadığımız şey de buydu. Kendimiz dışında her şeyi yargıladık, 
kendimizi bunların dışında tutarak değerlendirdik. Bu ayrı bir konu, 
fakat tek tek değerlendirildiğinde ben heval Pelşin açısından be-
lirteyim; Doğru, arkadaş yargılanmalı ve eleştirilmeli, mahkum 
edilmeli, ama acaba bir başkası olsaydı aynı durumları yaşamaz mı-
ydı? Ben tümden aynılaştırma anlamında söylemiyorum, ama sistem 
bu noktaya getirdi. Tek başına Heval Pelşin bunu yaptı demek, çok 
gerçekçi, objektif değil. Bizim 41 kişilik meclisimiz vardı. Birlikte 
ve ayrı olduğumuz arkadaşlar vardı. Fakat sistem bu noktaya getirdi, 
işleyiş bu noktaya getirdi. Birey gerçekliğini de bundan bağımsız 
değerlendirmiyorum. Kişilik özelliklerinin damgasını vuran yanlar 
olabilir. Ama biraz da biz birbirimizi besledik, birbirimizle örtüşen 
yanlarımız oldu. Örgütle örtüşmeyen buluşmayan yanlarımız, bir-
birimizi besleyen noktalar haline geldi. Bu anlamda ben, tek bir bi-
reyin örgüt içerisinde belirleyici olacağına inanmıyorum. Bu bütün 
yapıyı, bütün yönetimi inkar etmek anlamına gelir. Ama sonuçta 
bizim zemin sunan yanlarımız neydi, ortak olan yanlarımız neydi? 
Bunun görülmesi gerekiyor. Şimdi ben kendi açımdan belirtiyorum; 
bir çok meclis toplantısına katıldım, konferanslara katıldım. Şu nok-
tada kendi özeleştirimi verebilirim; taşıdığım kaygılar, duyduğum 
rahatsızlıklar ve tepkileri çok fazla dillendirmedim. Çeşitli biçim-
lerde dile getirsem de duygusal, tepkisel, protestocu, kendine göre 
bireysel bir yaklaşıma girdim. Çok fazla örgüt bütününü koruyan, 
dikkate alan, onu  geliştirmeyi hedefleyen bir yaklaşım değil, sadece 
eleştiri yapmak için eleştiri yapma  yada sadece eleştiriyle yetinmek 
oldu. Onun alternatifini üretmek, onun çözümünü geliştirmek nok-
tasında çok fazla, -birey olarak kendi adıma konuşuyorum, her arka-
daş hakkında konuşma hakkını kendimde görmüyorum- ısrarcı ol-
madım. Ne hali varsa görsün, yapmak istiyorlarsa yapsınlar, bazı 
şeyler ters gidiyor, bunun farkındalar, madem böyle o zaman ben de 
karışmam biçiminde bir yaklaşım gelişti. Ben bunu ayrıca özeleştiri 
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tutumumda da belirteceğim. Fakat genelde böyle bir yaklaşım vardı. 
Herkes bazı şeylerin ters gittiğine dair kaygılar taşıdı, fakat hiç kimse 
bireysel hesaplarından sıyrılıp çok açık olmadı. Bence meclis içeris-
inde açıklık yoktu. Hesapçılıklarımız, dengelerimiz yine ahbap ça-
vuşluğa varan ilişki biçimlerimiz vardı. Merkez içinde merkez 
denildi. Sadece merkez içinde merkez değil, herkes tek başına bir 
merkezdi. Yanına bir iki kişi alarak her birimiz bir merkez olduk.  O 
anlamda bütünleşmemek, birleşmemek hareketin bu hale gelmesinin 
nedenleridir. Duruşlarımız, üsluplarımız, hitaplarımız böyle gelişti. 
Her merkezin  kendisine göre yörüngeleri vardı, herkes bu eksende 
dönüp duruyordu. Bu konuda merkez içinde samimiyet, dürüstlük, 
açıklık, birbirini hesapsız eleştiren, kaygısız yaklaşan yaklaşımlar 
gelişmedi. Geliştiği noktada manevra yaptık, misilleme yaptık, 
önünü aldık, çok genelleştirdik. O anlamda çok fazla somut açığa 
çıkmadı. Sorumluluk aldık, yetki aldık, ama hesap verme noktasında 
yoktuk. Bir arkadaş bir toplantıda belirtmişti: “yiyende çok, biçende 
yok”. Yani bu anlamda yönetiminde vardık, sorumluluklarda vardık, 
bu işin başındaydık ama hesap verme noktasında yoktuk. Hesap 
vermeye kimse yanaşmadı, hesap verme sorumluluğunu taşımadı. 
Birileri hesap sorduğunda da tepki gösterdik, protesto ettik, karşı 
koyduk yada küstük. Bu anlamda çok geri, geleneksel kadın özellik-
leriyle birbirimizle ilişkilendik. Bu  kendi içinde bu uzlaşmaya, lib-
eralizme ve yine bunun ortaya çıkardığı suni dengeler biçiminde bir 
sonuca yol açtı. Tabi dengeler giderek bu bahsettiğim merkezleri 
birbirinden uzaklaştırdı. O anlamda harekete karşı sorumlulukta bir 
zayıflama gelişti. Bu anlamda bireysel hesaplar, kaygılar çok ön 
plandaydı. Çok kere eleştirilmesine rağmen bundan vazgeçilmedi, 
birbirimizin üzerine gitmedik. Çünkü bu konuda çok fazla kendimize 
güvenmiyorduk. Örgütlülük zayıflamıştı, örgüte güven zayıflamıştı, 
birbirimizden biraz da kuşku duyuyorduk. Her birimiz şunu diyor-
duk; bu kimin adamı, bu kiminle çalışıyor, bu ne yapıyor. Bu 
anlamda birbirimize karşı çok rahat yaklaşmadık. Arkadaşlar, Zey-
nep arkadaşı örnek verdi. Ferhat’ın yanında iki yıl kaldı. Zeynep 
arkadaşın nasıl kullanıldığını, Ferhat’ın bu anlamda Zeynep arkadaş 
üzerinden ne yapmak istediğini anlıyorduk. Ama bunu önleyemedik, 
eleştiremedik, üzerine gidemedik, düzenleme değişikliğine 
gidemedik. Bu her arkadaş açısında da böyle. Bu konuda merkez 
içerisinde her bir merkez biraz daha güç, kendi merkezini 
güçlendirmeye dönük siyaset yaptık. Birinin arkasında Botan vardı, 
birinin arkasında Ferhat vardı, birinin arkasında Serhat vardı, birinin 
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arkasında Cemal arkadaş vardı, birinin arkasında Cuma arkadaş 
vardı. Böyle bunlar üzerinden bir denge kurduk, dengemiz asılında 
sadece birbirimize güvendiğimiz, birbirimizi güç gördüğümüz için 
değil, arkamızdaki güçlere göre denge kurduk. Bir Zeynep arkadaşa 
karşı konulmadı. Ben hep şunu düşünüyordum Zeynep arkadaşa bi-
raz yönelsek karşımızda Ferhat’ı görürüz. Bilmiyorum kime yönel-
sek, karşımızda Botan’ı buluruz. Bu anlamda bu politika, en fazla 
PJA Koordinasyonunda yaşandı. Bu konuda çeşitli rahatsızlıklar dile 
getirilse de çok fazla üzerine gidilmedi, çünkü biz arkasındaki 
güçlerden korktuk, çekindik, karşı karşıya gelmek istemedik. PJA 
Meclisi aslında, kadın üzerinden erkekle bir uzlaşmayı yarattı, gel-
iştirdi. Bu anlamda eleştirdiğimiz bu anlayış içimize sızdı. PJA hare-
ketinde bölünmeye, parçalanmaya yol açtı. Ondan sonra büyük 
dağınıklıklara yol açtı. Bu PJKK yönetiminde yer alan arkadaşların 
soruşturması vardı. Ben o zaman yeni gelmiştim, tanık oldum. İn-
sanın aklı almıyordu. Bu ne biçim iş diyorsun, bu ne biçim durum, 
bu ne biçim hava?  Yani her yerde dedikodu, her yerde fitne fesat, 
herkeste birbirini çekiştiren durumlar. Yine mevcut seçilen yöne-
timle, eski yönetimin kendi içerisindeki çelişkileri, sorunları. Yani, 
çok ciddi bir kaos da demeyeceğim, gerçekten çok trajikomik bir 
durumdu. Ben birey olarak anlam vermekte zorlanıyordum. Daha 
sonra arkadaşlar bırakıldı. Arkadaşların bırakıldıktan sonra içine 
girdikleri hava, hareket tarzı, erkekle ittifakları. Bazıları üzerinden 
geliştirilen politikalar, bir Jiyan Deniz arkadaş üzerinden, Dılar, Sa-
kine Batman üzerinden çok açık politika yapıldı. Arkadaşlar bunun 
farkındaydılar, buna rağmen vazgeçilmedi. Buna rağmen, bu konuda 
kendi mevcut pozisyonlarını bir pazarlık konusu haline getirdiler. 
Erkekle, Kadın Hareketi karşısında bir pazarlık konumuna getirdiler 
kendilerini. Bu anlamda mevcut yönetimde “bana ne, beni 
ilgilendirmez, bu işin sorumluları bellidir, koordinasyondaki arka-
daşlar, konseydeki arkadaşlardır” dediler. Kimi arkadaşta da, 
“Bunlar geldiler bizi aşarlar” kaygısı vardı. PJA yönetimi o psikolo-
jiye çok girdi. Mevcut yönetim gelirse yeni yönetimi aşar, yapı üz-
erinde belli bir etkinlikleri var, -ki yoktu açık söylüyorum, herkes 
pratiğine göre değerlendirildi- bunun kompleksine girildi. Yeni 
seçilen yönetim açısından büyük bir bireysel kaygı, korku ya da o 
bireysel ihtiraslardan kaynaklı kendi konumu koruyan, koltuğunu 
koruyan yaklaşım gelişti. Kadın gücüne dayanan bir yaklaşımdan 
ziyade, belirlenen konuma göre bir yaklaşım gelişti. Ferhat ne 
söylüyorsa onun karşısında, Botan ne söylüyorsa ona karşı, kim ne 
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söylüyorsa onun karşısında politika belirlemekle uğraştık. 6 yıllık 
süreç böyle geçti; Kime nasıl cevap vereceğiz, kimi nasıl frenleye-
ceğiz, kimin politikalarını nasıl boşa çıkartacağız. Bu anlamda si-
yasetimiz birilerinin belirleyiciliği altında kaldı. Örgüt içi işleyişimiz 
de, yaklaşımlarımız da, birbirimize yaklaşımımız da hep belirlenen 
konumdaydı. Birilerinin dışarıdan belirlemesi, yönlendirmesi, 
yürütmesi biçiminde gelişti. Bu konum ciddi zorlanmalara, daralma-
lara yol açtı. Şimdi gelinen aşamada kaynağını bana göre 99’dan 
alıyor. PJKK Kongresinden alıyor. Orada Sakine Batman’ın gel-
iştirdiği -heval Elif dedi büyük bir örgütlenme-, güç vardı, olumlu 
anlamda bir örgütlülükten bahsetti, doğru bir yere kadar öyle. Fakat 
o örgütleme neye hizmet etti, nasıl sonuçlar ortayı çıkardı, kim bunu 
örgütledi? Bunu sormak gerekiyor. Sakine Batman ile Doktor 
Süleyman’ın ilişkisini bertaraf etmenin isyanıydı, onu kamufle et-
menin isyanıydı. Helin ile bilmem ne ilişkisinin bertarafıydı. Kadın 
Hareketi buna kurban edildi. Belki ben içinde değildim, ama sonraki 
bütün tartışmalar böyle gelişti. O isyana katılan tüm arkadaşlar diy-
ordu biz oyuna geldik, bizi gaza getirdiler. Kadın dediler, örgüt 
tasfiye edilmek isteniyor, bize yönelik  komplo var dediler. Helin bu 
gerçekliği çok iyi kullandı, Sakine bu gerçekliği çok iyi kullandı. O 
anlamda hareketi kendi çirkin emellerine kurban ettiler, kendilerini 
de sıyırdılar. Sonuç olarak gelinen aşamada ortaya çıkan tablo 
gerçekten zorlayıcı, üzücü. Ben 14 yıldır hareket içerisindeyim. Çok 
kere hareket içerisinde yaşadığım sorunlardan kaynaklı öfkelendim, 
daraldım, tepkilendim, zorlandım, küstüm,  ama harekette yaşanan 
sorunlar, zorlanmalar, pratikler karşısında utanmadım. Şunu belirte-
bilirim; son ortaya çıkan sorunların, sonuçların bu hareketin bir men-
subu olarak beni utandırdığını belirtebilirim. Çünkü şuna inanıyor-
dum; bu harekette utanılacak hiçbir şey olmaz, bu hareket utanılacak 
işler yapmaz. Ama ortaya çıkan sonuç, böyle acı bir tabloyu da or-
taya çıkarıyor. Tabi utanmak önemli bir duygu, iki boyutlu değer-
lendirilebilir. Bir şeyin içerisinde eriyip gitmek vardır, bir de utanç 
duygusundan kaynaklı büyük çıkış yapmak vardır. Önderlik, 
“devrimciliğe adım atmam utanç duygusuyla başladı” diyordu. Eğer 
biz de bu tablodan utanıyorsak büyük çıkış yaparız. Büyük zorlan-
malar yada böylesi başarısız tablo karşısında, kazanma şansımız art-
mıştır diye düşünüyorum. Çünkü büyük başarı şansı, büyük zorlan-
maların yaşandığı süreçlerde açığa çıkar. Bence Kadın Hareketi 
büyük bir başarı ve kazanma şansını yakalamıştır. Ben bu konuda 
gerçekten Kadın Hareketinin mirasına da, gücüne de, yönetimine de 
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güveniyorum. O anlamda kendi payımı da görüyorum. Bu bahset-
tiğim süreçler içerisinde kendi rolümü görüyorum. Bunun genel 
anlamda belirtirken, şunu da somut anlamda ifade etmek isterim; 
ortaya çıkan sorunlar karşısında hep duygusal, tepkisel, protestocu, 
içine girmeyen, hep dışında durup salt eleştiren bir yaklaşım içerisine 
girdim. Rahatsızlıklarım gerçekten büyüktü, tepkilerim büyüktü. 
Fakat çözüm geliştirmeyen, üretmeyen, ön açmayan, çıkış yaratma-
yan, yani ilkel isyan tarzında gelişti. Büyük öfkeler de duydum. 
Kendi tarzımın yol açtığı çözümsüzlüğü, çözüm üretmeyen yanlarımı 
da gördüm, fark ettim. Özellikle bu son dönem açısından, belki kendi 
kendimizi yiyip bitirdik, yaşanan sorunlar karşısında. Hiçbir zaman 
bunun karşısında rahat olma, bu sorunlar karşısında kaygısız, endişe-
siz yaşamadım, ama çok fazla çözüme dönük yaklaşım gösterdiğimi, 
pratiğini sergilediğimi belirtemem. Şu anlayış vardı; madem genelde 
böyle bir süreç yaşanıyor, bu kadar dağılma, savrulma, sorunlar var, 
-özellikle sağ çizgi karşısında duruş belirlemek gerekiyor-  o zaman 
ben de bulunduğum zeminde kadın yapısını bilinçlendirmek, ör-
gütlendirmek, kesinlikle gedik açmamak, taviz vermemek biçiminde 
bir yaklaşım içerisine girdim. Ne kadar başardım ayrıca tartışılabilir, 
ama mantığım şuydu; HPG açısından, YJA Star güçleri açısından, 
Önderliğin biçtiği misyon belli, fedai bir güç var, Önderliğin bu 
anlamda bir güveni var. Rol biçti, mevcut saldırılar karşısında 
HPG’de en azından dağınıklık olmasın, çatlak sesler çıkmasın yada 
bu sorunlar karşısında güvensizlik, kırılma yaşanmasın. Bu  aslında 
biraz kendini savunan bir yaklaşım gelişti. Genel HPG açısından be-
lirtmiyorum. HPG’yi savunmaya alan, YJA’yı savunmaya alan bir 
yaklaşım gelişti. Yani en azından bizim cephemizden bir şey geliş-
mesin. HPG’de bir dağılma olursa, YJA’da bir dağılma olursa 
gerçekten toparlanması, telafisi zor bir sürece gireriz. Düşman bu 
konuda bir çok bildirisinde şunu belirtiyordu “zaten örgüt bitti, 
ideolojik olarak marjinalleştiler, örgüt olarak dağıldılar, yönetim diye 
bir şey kalmadı. HPG’dir, onu da tasfiye edeceğiz”. Operasyonlarla  
yada daha değişik biçimde özel savaş yöntemleriyle, aileler aracılığı-
yla bir çok yöntem denendi. Gerçekten günün 24 saati HPG’ye yöne-
lik, YJA’ya yönelik hem içimizde saldırılar gelişti hem dışarıda. 
İçimizde bunu en fazla sağ teslimiyetçi çizgi geliştirdi. HPG üzerine 
geliştirilen saldırılar biliniyor, açmayacağım. Bu noktada mümkün 
olduğu kadar Önderliğin beklentilerini boşa çıkarmayacak bir yak-
laşım içerisine girdik. Şunu her zaman düşünüyorduk; “HPG’de 
YJA’da  çatlak sesler gelişti, kaçışlar oldu, bölünmeler oldu, güç 
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savaşmak istemiyor, işte bu anlamda düşman karşısında iradi bir 
kırılmayı yaşadı” biçiminde bir tekmilin Önderliğe gitmesini gerçek-
ten kabul edemezdim, kabul etmedim, etmeyeceğim. O anlamda 
kendi cephemden, belki bütün HPG’yi kurtaracak bir pozisyonum 
yok, ama bulunduğum mevzide, zeminde bunu korumaya çalıştım. 
Genel karşısında sorumluluğum bu anlamda sınırlı kaldı. Ancak 
böyle cevap verebilirim. Yani şimdi bütün örgüt böyle bir süreci 
yaşıyorsa YJA’nın, ya da birey olarak kendimin, bunun dışında ol-
ması neyi kurtarır ki? Ne değer ifade eder biçiminde bir yaklaşım 
üzerinden yaklaştığımda bile, çok anlam ifade etmeyeceğini biliy-
orum. O konuda bir bütündür hareket. Hangi parçasında bu tür 
sorunlar çıkarsa, çıksın bu geneli bağlar, geneli ilgilendirir. Bu genel 
hareket açısından, HPG açısından da öyledir. Şimdi genel örgütte 
böyle bir şey yaşandıysa, HPG yaşamadı bu büyük bir başarı 
anlamına gelmiyor yani. Bu anlamda HPG içerisinde böyle bir pozi-
syonda yer aldım. Genel karşısında da sadece eleştiren, dile getiren, 
rahatsızlık duyan yada biraz çözümlemeye çalışan, fakat bunu pratik-
leştiremeyen, yaşamsallaştırmayan bir duruş vardı. Diğer yönüyle de 
aslında arkadaşlar yaparlar biçiminde başka yere havale eden bir 
yaklaşım da gelişti. Kendi tutumum açısından bunu belirtebilirim, bu 
tabi devrimci sorumluluk anlamına gelmiyor. Parti Önderliği şunu 
belirtiyordu: “ben doğruları ölümüne savunan kişiliklerle iş ya-
parım”. Biz Önderliğin doğrularını ölümüne savunmadık. Kendi 
açımdan da bunu belirtiyorum. Bunu göze almadık, fedakar davran-
madık, fedaice yaklaşmadık. Bana göre süreç fedaice katılma süre-
cidir, hesapsız katılma sürecidir, gerçek militanlık budur, PKK öğre-
tisi bunu emrediyor, Önderlik terbiyesi bunu emrediyor. Hesapçılık-
tan kurtulmak, bireycilikten kurtulmak, fedaice kendini bu davaya 
yatırmak. Önderlik yüklenin diyordu. Biz bunu kendimize esas al-
malıyız. Fedaice katılım olmadığı sürece, mevcut komplolar, kon-
sept, boşa çıkarma hareketi, imha, inkar boşa çıkartılamaz. Her 
anlamda bir saldırı var. Bana göre hareket olarak bütün bu konseptler 
boşa çıkartılabilir. Bir bütünen örgütün bu konseptler karşısında 
güçlü duruşu ise Kadın Hareketinin duruşuna bağlı. Kongreden çı-
kacak sonuç bunu belirleyecek diye düşünüyorum. Kendim de bu 
anlamda iddiamı belirtiyorum. Nerede olursam olayım, hangi ko-
şuda, hangi görevle yükümlü olursam olayım fedaice katılacağıma 
dair inancımı koruyorum. Bu anlamda hiçbir tereddüt, ikilem 
yaşamadığımı belirtiyorum. Sonuna kadar bu harekete kendimi 
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adadığımı, yatırdığımı belirtebilirim. Hiçbir zaman öyle inançsız, 
karamsar olmadım. Zorlandım, ama iddiamı koruyorum.       

Arjin ark: Türkiye meclisindeki gibi birbirimize atfen siyaset 
yapıyoruz. O böyle, şu böyle yaptı yaklaşımlarını ben dinlemekte 
zorlanıyorum. Verilecekse özeleştiri; kendim, ben ne yaptım, şek-
linde bir özeleştiri verilmeli. Kısaca verilirse iyi olur. Özlü, iki yo-
ğunlaştırılmış cümle söylense yeterlidir. Bu kadar uzun uzadıya, iki-
üç saat konuşuluyor. Tahammül edemiyorum. Bir çok arkadaşı 
dinledik, hepsinde aynı hitaplar var. Biz burada suçlu aramıyoruz. 
Biz bu hareketi kurtaracaksak, bir şeyler yaparak kurtaralım. Bizde 
bu uçurumun kenarından kanatlanıp, bir şeyler yapmak istiyoruz. Biz 
buraya devrimci olmaya geldik, ama şimdi devrim planımızı ortaya 
koyarak, yenmeye çalışıyoruz. Bu süreç bizden bunu istiyor. Devrim 
planımızı koyarak yapalım, bir birimizi suçlayarak değil. Sadece 
bunu belirtiyor, bundan sonra böyle olmamasını diliyorum.  

Dorşin ark: Kürtçe kendini ifade etmede zorlanıyorum, ama ne 
kadar eksiklikler olsa da Kürtçe konuşmak istiyorum. Uzatmakta 
istemiyorum, ama bazı görüşlerim, ulaştığım sonuçlar var. Esasta 
dile gelen görüşler olsa da belirtmek istiyorum. Daha çok özeleştir 
temelinde bir çerçeve çizmek istiyorum. Ortaya koyacağım çerçeve 
dar ve eksikte olabilir. Çünkü benim için kongreye katılımım yeni 
başlıyor. İleride katılımımdaki amacım özeleştirimi sürdürecek bir 
duruş olacak. Çünkü, Önderliğin esaretinden sonra Kadın Hare-
ketinin kaybettiği nokta buydu. Önderlik bu hareketi yaratırken, öze-
leştiri ve eleştiri yapan bir hareket olmamızı istiyordu. Fakat, Önder-
liğin esaretinden sonra bu konumu durdurduk ve onun için tıkandık. 
Onun için kendim açımdan önemli görüyorum. Önderliğin en son 
savunmalarında ortaya konulan özeleştiri aslında, Önderliğin, tarih 
ve yaşadığımız yüzyıla karşı ve ileriye yönelik bir özeleştiriydi. Öze-
leştiri önemlidir, çünkü bulunduğumuz konumdan kurtulma ancak 
böyle sağlanır. Kısa yollar aramaktan ziyade, çok köklü bir özeleştiri 
isteniliyor. Paradigmanın değişmesi için zihniyetin değişmesi gerek-
tiğini derinden hissediyorum. Eskisi gibi bir duruş yada tarzla olmaz. 
Sadece süreci kurtarmak yine bazı hal ve hareketlerini, üslubunu, 
yaklaşımlarını değiştirmek de yetmiyor. Zihniyette değişim olmazsa, 
olmaz. Bir devrimci olarak doğru bir hizmet anlayışın olmaz. Bu 
esas üzerinden, Kadın Hareketinin çizgisi tamamen teslimiyetçi, 
tasfiyecidir biçimindeki belirlemelere katılmıyorum. Ben, Önderliğin 
özgürlük çizgisinin kazandığını düşünüyorum. Ama bizim kişilik-
lerimiz Önderlik çizgisi karşısında  bir direnişteydi. Bu yönetim tarzı 
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içerisinde bende vardım. Yani daha çok önemli bulduğum, kişiliğin 
bazı noktalarda artık değişime uğraması. Ben 99 yılında görev aldım. 
99 yılından bu yana hala görevim sürüyor. Yetki ve yönetim ol-
gusunda vicdani bir sorgulama yaşıyorum. Ulaştığım sonuçlar; yöne-
timlere katılımlarımızda belli bir süreden sonra kişilik mücadelesinin 
zayıfladığını gördüm. Ve adım adım durdurdum. Yönetim tarzına 
doğru bir cevap vermek için, sürekli bir mücadele, kişilikte döşüm 
gerekiyordu, ama yönetim görevini o düzeyde almanın getirdiği 
kendinden razı olma, yeterli görme yada çevreye göre değerlendirme  
benim açımdan en esas nokta buydu. Yönetim olgusuna bir cevap 
vermedim. Yada içinde bulunduğumuz yönetimin, sistemin bize 
öğrettiği idareci yaklaşım yada varolan kalıplar bize bir yönetim 
tarzını öğretiyordu. Daha çok erkek mantığı vardı. Benim bazı özel-
liklerim o kalıplara karşı sürekli savaş halindeydi. Ama sonuç olarak 
görüyorum ki, hiyerarşik mantık yada hiyerarşik mantığı ortaya çı-
karan kalıpçı yönetim tarzı bende yavaş yavaş gelişmeye başladı. 
Özellikle tıkanıklığı yaşadığım süreçlerde, bunu aşma yerine kendini 
o kalıplarda ifade etme yaşandı. Gene Kadın Hareketi içerisinde 
yapıya karşı görevim vardı. Sevgimi, bağlılığımı ve inanancımı 
hiçbir zaman, kadına karşı yitirmedim. Her zaman kadını tercih et-
tim. Yönetim görevini aldıktan sonra yani o kalıplarla hareket ettik-
ten sonra, sevgimin de hiçbir anlamı kalmadı. Yönetim tarzımda  ve 
pratiğimde, yapıdan uzaklaşma ortaya çıktı. Manga komutanı yar-
dımcılığıyla başladım ve adım adım görev aldım. Onun öncesi yap-
ının içindeydim, sorunlarını daha iyi anlayabiliyordum, çözüm bu-
luyor ve sevgimi daha iyi gösterebiliyordum. Özellikle Rusya’ya ya 
gittikten sonra yapıdan uzaklaşma, üstten bakış orada daha net ortaya 
çıktı. Tek taraflı bir bakış gelişti. Onun için ortaya çıkan sorunları 
aşmaktan ziyade, idare veya kırıcı bir tarz bende açığa çıkmıştı. 
Doğruları, saygıyı en çok ben temsil edebilirdim. Çevremdeki arka-
daşların tecrübelerini dikkate almaktan ziyade, kendini esas alan, 
kolektif tarzdan uzak bir yaklaşım bende açığa çıktı. Sevdiğim arka-
daşlara da kendi ruh halime göre, psikolojime göre yaklaştım. Yapı-
dan uzaklaşmak, aslında yavaş yavaş kadından uzaklaşma, erkek 
mantığıyla düşünmeyi getiriyor. Bu yaklaşıma bağlı olarak, pratikte 
kazanmama yaşandı. Bu yürüttüğüm çalışmalarda görüldü. Bu 
sonuçlar karşısında umutsuzluk ve iddiasızlık ortaya çıktı. Katılım 
tarzımda istikrarsızlık kendini gösterdi. Yine erkeğin işte senin 
birikimin var, tecrüben var, daha fazla katabilirsin, yaklaşımlarıyla 
yüz yüze geldim. Fakat hiçbir zaman erkeği tercih etmedim yada bir 



 212 

iktidar savaşı, dengeye gireyim, rekabete gireyim yaklaşımlarını esas 
almadım. Fakat sonuç olarak görüyorum; erkekle dengeye, iktidar 
savaşımına girmiş kadınla bir dengeye girdim. O uzlaşmada yerimi 
aldım. Belki direk erkekle değil, ama buda erkekle dengeye girmenin 
başka bir biçimidir. Yine ülkeye gelişimde yönetim en ağır sorunları 
yaşıyordu. Bunun için hesapsız girdim. Dış alanlarda da çok yıp-
ranma olmuştu. Düşüncem; bir süre yönetimde yer almamaktı ve  
tarzım üzerine yoğunlaşmaktı. Fakat süreç çalışma süreciydi ve çal-
ışmalara katıldım. Sorunlar yaşandıktan sonra iddiamda bir kırılma 
oldu, onun için geri çekildim, resmi istifa olmadı, ama bazı öner-
ilerimi yaptım. Yoğunlaşma ihtiyacını duydum. Ama sonuç olarak 
hesapçı bir yaklaşımdı. Belki bütün arkadaşlarda da kırılma var, ama 
onların süreç karşısında umutları vardı. Bu umut karşısında daha ak-
tif katılmalıydım gibi vicdani bir sorgulamada vardı. Ama kendimi 
geri çekmem, mücadele vermemem aslında, özgürlük mücadelesine 
yaklaşımımı da gösteriyor. Önderliğe ve Şehitlere olan yaklaşımımı 
da gösteriyor. En zor süreçlerimde Önderlik ve şehitler benim için 
önemli güç oldular. Fakat Önderlik:” benim için bağlıyım diyor-
sunuz, ama en büyük değerler gözünün önünde ezilirse o bağlılığın 
hiçbir anlamı yok.” diyordu. Sonuna kadar bağlıyım, bağlı olacağım, 
ama pratik katılımımı ve o dönemdeki duruşumu Önderlik çizgisine 
göre değerlendirirsem; Önderlikten, şehitlerden bir uzaklaşma var. 
Esas güç insanın kendisini ayakta tutması ve sürecin sorunları karşıs-
ında doğru bir katılım sağlamasıdır. Ben bun esas almadım. Yaşamın 
her alanında şehitleri, Önderliği yaşama olmalı. Ortaya çıkıyor ki; 
özgürlük mücadelesine yürekten, beyinden bir katılımdan ziyade 
zorunlu ve mecburi bir katılım biçimi var. Bunları da gözden geçire-
ceğim. Kısaca kendi açımdan böyle bir çerçeve çizebilirim. Bir çok 
esas nokta var, ama zaman darlığından ve kendi açımdan daha da 
derinleşme gereği duyduğum noktalar olduğundan şimdilik bunları 
belirtebilirim. Bir çok arkadaşta dile getirdi. Özgürlük çizgisine 
ulaşmak için çok çaba harcamadığımız halde Önderlik kendi ça-
balarıyla özgürlük çizgisini bütün Kürdistan kadınına mal etmiş du-
rumda. Bu benim için büyük bir güçtür. Yine arkadaşlar tepkisel, 
duygusal, çözümü esas almayan bir yaklaşımla ele almıyorlar. O 
yönlü bir gelişimde söz konusu. Önümüzdeki süreç, Önderlik ve şe-
hitlerle olan mesafeyi kapatmak ve yeniden onlarla bir olmak için 
çalışacağım. Yine yönetimde yer alma yada yetki almaktan ziyade 
hizmet anlayışıyla katılacağım. Yönetim için hazır veya hazır ol-
madığımı belirtmek doğru olmaz. Önderliğin yönetim tarzı için be-
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lirttikleri çok net ortadadır. Doğru bir hizmet, hesapsız bir katılım 
için kendimi hazır hissediyorum. Bu noktada tercihim her zaman için 
kadın olacak.  

Piroz ark: Kısaca tutumumu koymak istiyorum. Genel anlamda 
arkadaşların tüm değerlendirmelerini dinlemeye çalıştım. Özellikle 
yönetimin sorumluluğunun bu kadar ağır boyutlarda ortaya çıktığı 
bir süreçte hem anaları hem de arkadaşları dinlemek önemliydi. 
Çünkü analar halkın sesini, arkadaşlarda beklentilerini ortaya koydu-
lar. Bu anlamda dinlemek bana çok daha olumlu geldi. Belki insan 
dinlerken çok zorlanıyor da, ancak yine de yorumlamaya ve bir iç 
hesaplaşmaya girebiliyor. Yaşanan genel sorunlar açısından yapılan 
değerlendirmeleri çok daraltmamak lazım. Sadece kadın boyutuna 
indirgenen sorunlar gibi bakmamak lazım. İçimizde ve dışımızda 
yaşanan çok kapsamlı sorunlar var. Arkadaşlar bunları çok çeşitli 
boyutlarıyla koydu. Sistemden kaynaklı, çizgiden kaynaklı, açılım 
sağlayamama, kadroya güven verememe, işletememe sorunlarımızı 
daha da biriktirdi. Yıllardır zihniyet değişimini tartışıyoruz ama 
pratikleşme noktasında ciddi bir yoğunlaşma yaşamadık. Ve kendi-
mizden taviz verme noktasında tutuculuk yaşadık ki, bugünkü 
sonuçlar bir şekilde bize gösteriyor. Bunu söylerken çok genelleştir-
miyorum. Örgütün sorunlarını  aşmak tabi ki  hepimizin sorunudur.  
Ancak tüm bu sorunları kaygıya girmeden ortaya koyma cesaretini 
de göstermek gerekir. Bu noktada daha adil ve daha geniş düşünmek 
gerekiyor. Mesela bu kadar sorunu yaşamamıza rağmen ortamımıza, 
kadın yapısına, hareketimize yakıştıramıyorum. Yakıştırmakta zor-
lanıyorum. Yani çizginin satılması, örgütün pazarlanması, kadının 
pazarlanması gibi benzetmeler, değerlendirmeler birey olarak bana 
ağır geliyor ve acı veriyor. Belki bir yanıyla gerçek ama bir yanıyla 
kabullenmekte zorlandığım hususlardır.  Eğer çizgiyle bu kadar oy-
nama varsa, çizginin sahipleri yok demektir. O zaman insan oturup 
yeniden yeniden düşünüyor. Çizginin sahiplenmesi nasıl olacak, 
bunun temsilcileri kimlerdir? Yıllardır ağzımızdan düşürmediğimiz 
çizginin sahipleri kim? Bunu insan sormadan edemiyor. Ben her şeye 
rağmen hiçbir arkadaşın kendisine yakıştırmaması gerektiğini 
düşünüyorum. Yani bizde peşkeş çekilecek kadın olmamalı yada bu 
benzetmeyi kendine yakıştırmamalı. Bu noktalarda hala zorlanıy-
orum. Bu değerlendirmeler, geçmişte de Kadın Hareketine çok 
yöneltildi ve bu bizzat erkek ağzıyla yapıldı.  Bunun için daha man-
tıklı, daha geniş bakabilmeliyiz olaylara. Daha sağduyulu, daha ob-
jektif bakabilmeliyiz. Bazı kavramları rahatlıkla kullanmamalıyız 



 214 

diye düşünüyorum. Değerlendirmeler bu boyutuyla kalırsa zorlayıcı 
olacaktır. Yaşanan sorunlar ortaya konuyor. Kadronun, halkın, 
Önderliğin yine gazi arkadaşların içinde bulunduğu durum bir 
bütünen hareketin gidişatı ve iç sorunlarına yönelik değerlendirmeler 
doğru. Bunlar birçok defa yapıldı. Eğer çözümsüzlük olarak ele 
alınırsa çok tehlikeli bir olguda ortaya çıkar. Belki şimdiye kadar biz 
yaşananları değerlendirdik. Çünkü bunları ortaya koymak bizim için 
çok zor olmasa gerek. Bunlar bizim yaşadıklarımız. En iyi bir 
biçimde ortaya koymamızda doğaldır. Ama çözüm de içinde üretile-
bilmelidir. Böylesi bir yoğunlaşmamızda olabilmelidir, ki bunun 
daha sonraki tartışmalarda yapılması gerektiğini düşünüyorum. Özel-
likle yeniden yapılanma tartışmalarında arkadaşların bu noktalar öz-
erinden bir yoğunlaşmayı yaşadıklarına inanıyorum. Nereden ve na-
sıl bir çıkış? Sorunlar ortada, ama kendi cephemizden sorunlara nasıl 
bir müdahale yapabiliriz? Kaybedilmiş güveni yeniden nasıl ka-
zanabiliriz? Kadroyu nasıl sahiplenir ve işletebiliriz? Kaybedilen 
değerleri yeniden nasıl kazanırız yada nasıl koruruz noktalarındaki 
karar ve tartışmalar anlamlı olacaktır. Benim için en anlamlı olan 
budur.  Önderliğe yaklaşım noktasında birkaç şey söylemek istiy-
orum. İnanıyorum ki kadın yapısı olarak hiçbir dönem, bu dönem 
kadar Önderliği ağzımıza almadık.  Çok değerlendirdik ve yorum-
ladık. Bu bizim işimiz değildi. Bizim işimiz uygulamaktı, ki Önder-
liğin bütün değerlendirmeleri, yeni paradigması, yeni sistemi çok 
açık ve anlaşılmayan hiçbir yanı yoktu. Çok açık bir dille mevcut 
gerçekliğimizi uyarlayarak ifade ediyor. İşte asıl saptırmayı da bu 
noktada yaşadık. Kendi durumuma gelince; bu hareketin bir yöne-
time kavuştuğu süreçten bu yana bu hareketin meclisinde yer alan 
birisiyim. Çeşitli alanlarda çeşitli görevler de yürüttüm. Şunu açık 
söyleyebilirim; böyle bir sıfatı taşımak her zaman bana şeref ve gu-
rur verdi. Ben bu sıfatı şerefle taşıdım. Arkadaşlarımın layık gördüğü 
bir sıfattı. Fakat bütün dönemler açısından söyleyebilirim ki, layık 
olamadım. Ben bunu samimiyetle koyuyorum. Çok genellemeci bir 
şey değil. Bütün pratiklerimi gözden geçirdiğim zaman çizgiyi sa-
hiplenme, onu koruma, onu geliştirme, onu herkese mal etme nok-
tasında biçilen role layık bir duruş sahibi olamadım. Bu son süreç 
açısından da geçerli. Belki çalışmaların içerisinde şu yada bu 
düzeyde yer almaya çalıştım, ama esasında bir protestocu duruş 
vardı. Yani yaşanan bir çok şeye karşı tepki duyma,  çözümsüz 
kalma ve sürekli içe dönük bir yoğunlaşma içindeydim. Tabi ki bu 
yoğunlaşmanın beni sağlıksız bir sonuca götürdü demeyeceğim. Çok 
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anlamlı sonuçlar da çıkardım. Her şeyden önce böylesi bir süreçte 
örgüt ve birey ilişkisini irdelemeye çalıştım. Zaman zaman içine 
girdiğim yoğunlaşmalar beni zorladı hatta boğma noktasına dahi 
getirdi. Böyle süreçler de yaşadım, ama esasında birey olarak örgüte 
katılma gerçekliği üzerinde yoğunlaştım. Bundan sonrası için benim 
için esas nokta olmaya da devam edecektir. Önderliğin özellikle 
Avrupa bireyci kişiliği üzerindeki yorumu bizim için bir tehlike. 
Böyle bir bireycilikten bahsetmiyorum. Önderlik; Avrupa bireyciliği 
için ahlaki zayıflık üzerinden kuruldu diyordu. Bizim için bu geçerli 
olmamalı. Yani ahlaki zayıflıklar üzerinden yada zayıflayan değerler 
üzerinden gelişen bir bireyden bahsetmiyorum. Bunların bir 
bütününü kapsayan iradeli bir birey olarak  katılmak esas olmalı.  En 
anlamlı katılımı böyle yakalayabildim yada ulaştığım bir sonuç 
olarak ele alıyorum.  Şimdi çok renkli, çeşitli bir bileşimle bir ara-
dayız. Biraz da güçlü bir esnekliği yakalaması gereken bir bileşim. 
Ki Önderlik “esneklik çeşitliliği, çeşitlilikte renkliliği doğurur” diy-
ordu. Bizim için kadının oluşturacağı yeni sistem, üzerinde kendini 
yürüteceği yeni paradigma bunu çok daha geçerli ve gerçekçi kılıyor. 
İnanıyorum ki; bu kadar arkadaş ve halktan gelen dostlar bir arayış 
sonucu gelmişlerdir. Bu arayış, bizi sağlıklı sonuçlara götürecektir. 
Sağlıklı tartışabilir, yoğunlaşabilir, kararlaşabilirsek anlamlıdır. Ve 
gerçekten saygı duyuyorum bu arayışa. Kadın cephesinden çok 
anlamlı bir çıkış olabilir. Böyle bir bileşimle iradesel bir çıkış yapı-
labilir. Yani çok kapsamlı oturup böyle geçmişi bir bütünen 
irdeleyecek bir özeleştiriden ziyade, hepsinin toplamı olan ve bu 
süreçte yaşadığımız suçların, eksikliklerin ele alınması gerçeğimizi 
ortaya çıkaracaktır. Bunun karşısında kendini yorumlayamayan, yar-
gılayamayan bir insan için de çok söze gerek yoktur diye düşünüy-
orum. Yani böyle bir gevşeklik karşısında yargılamayı bilmeyen bir 
insan için artık farklı yöntemler çok sonuç alıcı olmaz diyorum. 
Böyle bir gerçeklik karşısında kendimizi ele alıp değerlendirmemiz 
önemlidir. Yönetim olgusu açısından verilmesi gereken tutumu zaten 
arkadaşlar belirttiler.  Ben meclis toplantısında da bu yönlü bir tutum 
belirttim. Meclis olarak yer alma, yönetimin üst kademelerinde yer 
alma durumu benim için artık çok gerekli değil. Ancak kadın ce-
phesinden çalışmalara katılım iddiam var. Bunun için kendimi hazır-
ladığım, yoğunlaştığım alanlar da var. Bunun yoğunlaşması içeris-
indeyim ve elbetteki arkadaşların onayı olursa böyle bir çalışmayı 
şerefle sürdürmeyi düşünüyorum. Elif arkadaşı aşılmamız gerektiğini 
söyledi. Ben salt öyle de bakmıyorum. Aşılmak olarak değil de, 
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bahsettiğim birey olma hususu benim katılımım açısından daha 
anlamlıdır. Bunu söylerken bireysel açıdan belirtiyorum. Bundan 
sonrası için bu çalışmaları ve sorumluluğu yapabilirim diyen arka-
daşlara sonuna kadar destek verilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu 
inancı kendimde oluşturdum. Böyle bir katılımı esas alacağım. Ulaş-
tığım sonuçları kısaca da olsa izah etmek istedim. Tüm arkadaşlara 
da ben başarılar diliyorum.  

Zaxo ark: Çok önemli tartışmalar yürütüldü. Uzatmaktan ziyade, 
geçmiş süreçte nasıl bir duruşa sahip olduğumu ve ihtiyaçlarımın 
neler olduğunu dile getirmek istiyorum. Tüm arkadaşlarda belirtti, ki 
bende o görüşlere katılıyorum. Kadın Hareketi olarak Önderliğin 
esaretiyle birlikte farklı bir aşamaya girdik. Ve hala da istenen rotaya 
girmiş değiliz. Hareket olarak değişim dönüşümde alternatifli olma-
mız gerekiyordu, ama bu duruşu henüz sergileyemedik. Onun için 
ortaya çıkan tablo, Önderliği gerçekleştirmeme ve iki yüzlülük du-
rumudur. Önderlik bizi lanetli konumdan çıkarmak, herkesin bizi 
mahkum ettiği konumdan çıkarmak istedi, ama biz buna gelmedik. 
Kendi açımdan bunları değerlendirmek istiyorum. Bu gün halk ve 
Kadın Hareketi olarak yaşadığımız çözümsüzlük, aslında Önderlik 
çizgisiyle birleşmemedir. Bundan sonra onurlu bir yürüyüş sahibi 
olmak istiyorsak, yeniden Önderlik çizgisiyle birleşme önemlidir. 
Bende 2. kongreden sonra PJA yönetimde yer aldım. Önderliğin 
esaretinden sonra çeşitli yönleriyle etkilenmeler oldu. Ama hareket 
olarak büyük bir kırılmayı yaşadığımızı söyleyebilirim. Önderlik 
insanlık tarihini açarken, cins olarak yaşadığımız kırılmaları değer-
lendiriyor. Bizde 2. kadın kongresi ile KADEK’in 7. kongresinde bir 
kırılmayı yaşadık. Benim şahsımda ise, Önderliğin harekete verdiği 
destek ve güven yine harekette ortaya çıkan tablo beni çok etkiledi. 
Genel harekete, çalışmalara katılımımda bir dönemeci oluşturdu. Bir 
çok defa hala o duyguyu yaşıyorum. Çoğu zaman kendimi dilsiz 
hissediyorum. Duygusal olarak yaşanan kırılmaları, bu düzeyde ele 
alıyorum. Her ne kadar bir mücadele verildiyse de yine de karşıma 
çıkabiliyor. Çok ciddi bir zayıflık, güçsüzlük olarak görüyorum. 2. 
kongreden sonra aslında vasat ve liberal bir katılım gelişti. Daha çok 
kendi çapında bir katılım biçimi oldu. Hareket içinde radikal bir 
biçimde süreci takip ederek müdahale etme yine aktif bir rol oyna-
maktan ziyade yaratıcılıktan uzak bir duruş sergilendi. Her süreç far-
klı renklerde gelişti. Hem gerilla hem halk çalışmalarının kendi 
içinde farklı yanları vardı. Son süreçte yeni paradigma ve iktidara 
yaklaşım noktasında diğer arkadaşlar gibi erkeğin iktidar anlayışına 
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karşı alternatif olmaktan ziyade aynı yaklaşımı sergiledim. Aslında 
varolan iktidarı ret etmekten ziyade, devlet içerisinde ki bir memur 
gibi bende öyle bir tutum içerisine girdim. Ondan çok farklı görmüy-
orum. Bu sistemin nasıl iyi bir elemanı olabiliriz. Çünkü faklı bir 
yaklaşım, alternatif yada yoğunlaşma olmadı. Arkadaşlar  sevgi 
ilişkilerine değindiler. PKK içerisinde sevginin sınırı Önderlik 
şahsında ortaya çıkmıştır. Önderlik birini sevince onun yüceliğini 
esas alıyordu. Aslında benim insana olan sevgim çok geleneksel 
boyutu aşmamış. Her ne kadar bu boyut olsa da bilimsel boyut ka-
zandırmak gerekir. Ben merkezci iktidar anlayışı, erkek zihniyeti bu 
anlamda ön plana çıktı. Bireysel tarz ile kendini işin sahibi olarak 
görme yine etrafındaki insanı güç haline getirmekten ziyade her şeyi 
kendinde kilitleme noktalarını bireycilikten kaynaklı iktidar anlayışı 
olarak görüyorum. Bu bir boyutuyla çalışmalarda ortaya çıktı. Irak’ta 
yaşanan katliam karşısında militan olarak gerçekten çok zorlandık. 
Her ne kadar birey olarak yanımızda yaşanmamışsa da refleks 
göstermemiz gereken köleliğe karşı, özgür insan refleksi elbette 
önemli. Bu durumlar ortaya çıktığında militan tavırda zayıf kalındı. 
Şikayetçi yaklaşımları aşmadı. Irak’ın durumu ortada. Arkadaşlar 
değerlendirdi. Genel sistem bir tıkanmayı yaşadı. Bir çok alan nasıl 
ele alındıysa, Irak’ın durumu da tekrardan ele alındı. Önder-
lik;”örgütsüz kadın erkeğe ve köleliğe mahkumdur” diyordu. Irak 
sahasını değerlendirdiğimiz de genel PJA içindeki dağınıklık her ne 
kadar o alana da yansıtılsa da belli bir örgütleme çabamız da söz 
konusuydu. Belki bunun karşısında örgütlü bir güç oluşturmak iste-
dik, ama bireysel duruşlar ortaya çıktı. Oradaki çalışmalardan, ortaya 
çıkan sonuçlardan hepimiz sorumluyuz. Özellikle örgütleme, kadın 
esasları üzerinden siyaset geliştirme noktasında daha aktif olmak 
durumundayız. İlk defa parti ortamında bu kadar saygısız bir duruş 
görüyorum. Her ne kadar bireysel çabalar olsa da mevcut duruş kar-
şısında duyguda, duruşta, politikada bir zayıflık ortaya çıktı. Ciddi 
tahribatlar çıktı. Bunların hepsi Önderlikten uzaklaşmadır. Şimdi 
düşünüyorum da ülkeye gelmeden önce Önderlik; birbirimizi 
görürsek birbirimize karşı mahcup olmamalıyız demişti. İlk defa bu 
duyguyu yaşıyorum. Hem bütün arkadaşlara karşı hem de böyle 
halkın karşısına çıkma, Önderliğe ve şehitlere karşı büyük bir acı 
veriyor. Bu mesafenin kapanması için her anlamda yeniden bir 
katılımı sağlayacağım. Önderliğin belirttiği yeni paradigmaya katılım 
için düşünsel, zihinsel bir çalışma ve çaba gerekiyor. Önderlik, 
ideolojik anlamda kendinizi teslimiyetten kurtaracaksınız diyordu. 
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Şehitlerle, Önderlikle beraber yeni bir katılımı önemli buluyorum. 
Bu hareket içerisinde en büyük duyguları, sevinçleri yaşadım, onun 
için büyük bir aşkla Önderlik felsefesine inanıyorum. Ve bunun 
pratiği için çalışacağım. Bu yaşam felsefesini kendimde somut-
laştırmak için sınırsız bir çaba içerisine gireceğim. Onurlu yaşamak 
isteyen bir kadın olarak özgürlük sorunları karşısında onurlu 
yaşamayı önemli buluyorum. Bu esasta, ilk başta kendini yaratma ve 
sınırsız bir katılım gerekir. Bu görevle olur, görevsiz olur fazla 
önemi kalmadı. Görev hizmettir, ama onun olmayışı hizmeti sınırla-
maz. Bu anlamda bütün arkadaşların karşısına bir daha bu tabloyla 
çıkmamak için sınırsız çaba harcayacağımı belirtiyorum. Katılımım 
bu temelde olacak.  

Kadriya ana: Size dikkat ettiğimde, hepiniz bir militansınız. Bu 
kadar eleştiri karşısında gerçekten çok utanıyorum. Halkın umudu 
size bağlı. Önderlik, Türkiye’ye getirildikten sonra gevşemelerin 
olduğunu duyuyorduk, ama inanmıyorduk. Demek ki varmış. Bu 
PKK’yi ne yapacağız, kimin sayesinde buraya geldik. Birde dağlara 
gelmek, şehit ailelerine tek mi kalmış. Tabi bu dava bizim davamız-
dır, bırakmayacağız. Birde gazilerin emeğini unutmamak lazım ve 
sahiplenmeliyiz. Diğer bir şey de hastalar, yaralılar ve görev ya-
pamayanlardır. Mahmur kampında birkaç gün kaldım. Aileleri geli-
yor, çocuklarını istiyorlar bizde hemen veriyoruz. Oysaki ha düş-
mana verdin ha ailesine aynı şey. Halk bu kadar ayaklanıyor. Niçin? 
Düşmana teslim olmamak için. Hepiniz biliyorsunuz, anlıyorsunuz 
ve yönetiminizi iyi yürüteceksiniz. Bizim oradaki çalışmalar gibi 
ilden ilçeye, ilçeden ile, ilden belediye, belediyeden milletvekiline 
teslim etmeyeceksiniz. Yönetiminizi oluşturacaksınız, her beledi-
yenin bir sorumlusu olsun. Bir insan 7 yada 3 kişinin sorumluğunu 
alacağına, bir kişinin alsın iyi yapsın. Bu kadar kadromuz iç içe 
karışmış. Bu PJA ile KONGRA GEL’in hatası. İnanıyorum hepiniz 
kendinizi düzelteceksiniz. O gün söylediğim yine söylüyorum; kim-
seye kurban olmayın direnin. İnanıyorum gelişeceksiniz. Bizde bu 
çizgideyiz. Ama rica ediyorum, hiçbir yaralı gaziyi ailesine teslim 
etmeyin. Ve size başarılar diliyorum, umarım başarılı geçecek, barış 
kongresi olacak.  

 Şiraz (yurtsever): Kısa ve Özlü bir iki noktayı söylemek istiy-
orum. Gerçekleştirdiğimiz kongrenin ne zahmetlerle gerçekleştiğini 
biliyoruz. Ama bakıyorum bir çok şey tekrardır. Bazı noktaların üz-
erinde durmamız gerekiyor. Ama bunun için fazla konuşmaya da 
gerek yok. Tahliller olmalı ve onun üzerinden çözüm geliştirmeliyiz. 
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Kimse kendi kişiliği üzerinde durmamış. Yaşanan sorunların neden-
ini kişilik sorunları olarak görüyorum. Diğer bir şeyde sorunlara 
çözüm bulmamamızdır. Önderliğin bize çizdiği çizgide ilerlersek 
inanıyorum herkesin bir kişiliği olur. 10-15 yıllık tecrübelerimizde 
bir güçtür. Şehitler bir güçtür. Bakıyorum herkes çok iyi siyaseti 
öğrenmiş. Tek Ortadoğu siyasetini değil, dünya siyaseti öğrenilmiş. 
Ama her siyaset nihayetinde halktan uzak. Bu dağlarda kalmış, bu 
dağlardan başak kimse dinlememiş. Siyaseti halkın içine indirirsen 
güç kazanırsın. Halkı öğretmeliyiz, halk öğrenince o zaman adım 
atabiliriz. Bunu söylüyorum.  

Peyman Devrim ark: Her şeyden önce kongreye umutla yaklaş-
tığımı belirtmek istiyorum; söylenmesi gerektiği için değil, ama 
yaşam her zaman mutlaka açık bir kapı bırakıyor insana. Şimdi çok 
ağır sonuçlarla karşı karşıya olduğumuz için bize çıkmazlar daha 
fazla görünüyor. Bence her şeyden önce, yaşama hep yaşanmış taraf-
ından bakmamak gerekir. Daha yaşanmamış olanlar var önümüzde. 
Belki yaşamın gerçek tanımı da o. Her an ürettiğin ve üretmek üzere 
sana ait olan zaman üzerinden de bakmak, insana önemli bir ufuk 
açıyor. Ben o temelde bakıyorum. O temelde bakmamın nedeni var; 
çünkü kendime çok geri sınırlardan o ufku açtığıma göre, Kadın 
Hareketi açısından onu aşmamanın hiçbir nedeni yok. O yüzden 
inancımın çok içten geldiğini düşünüyorum. Bunu çok içtenlikli be-
lirtiyorum. Yaşanan durumların hiçbirisini kendi yaşadıklarımdan 
kopuk ele almıyorum. Ve şu anda bir tutum belirtmek için kalk-
madım, onu da söylemek isterim. Değerlendirmeden kopmuş bir tu-
tumu çok fazla gerçekçi bulmuyorum. O yüzden kendimi de çok kısa 
bir biçimde, Kadın Hareketi'nin gelişim süreçlerine veya sancılarına 
ilişkin yaşadığı süreçlere yönelik yaptığım değerlendirmeler  içinde 
koyacağım. Rapora o açıdan bir noktada değinmek istiyorum; ben 
raporu liberal buluyorum. İçinde çok fazla bizim gerçeğimize ilişkin 
tespit olmasına rağmen, konması gereken halkalar, başlanması gere-
ken halkalar açısından liberal olduğunu düşünüyorum. Bu çerçevede 
kendi değerlendirmemi koyarsam; nereden kaybettik? Yoksa sorun 
kimin pratiği, şunun bunun pratiğinden değil. Hiçbirimiz onun de-
mek haddine bence sahip değiliz. Biz hepimiz izleyici değildik, bir 
insana ait değildi bu pratik. Şu anda Pelşin arkadaş etrafında çok 
fazla örülüyor. Kaldı ki belki de tarzına veya ölçülerine ilişkin 
kendisiyle en çok çatışan birisiyim, ama söyleme gereğini yine de 
duyuyorum. Yani bir pratiğin, böyle bir sonucun bir insan şahsında 
somutlaşması bu derece mümkün olamaz. Bizim hepimizin özeleşti-
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risinin sadece izleyicilikten ibaret olması bu kadar mümkün olamaz. 
Sadece güç getirememekten, ses çıkaramamaktan, edilgen kalmaktan 
ibaret olması mümkün olamaz. 6  yıllık bir insan sadece izleyici 
kaldığı için, liberal olduğu için özümsemediği, benimsemediği bir 
mantığa, bir örgüte, bir ölçüye bu kadar katılamaz, bu kadar istikrarlı 
bir biçimde onun  içinde yer alamaz. Bunu aşma iradesini göstere-
memiş hiçbir birey burada bence şunu diyemez: "Ben izleyici 
kaldım, güçlü olmadım, şurasında benim de hatam var, vicdan azabı 
çekiyorum, ama herkesle aynı kefeye girmem". Bunun gibi bir yak-
laşım bence samimi değil. En azından kadının iç hukuku gereği, ilke-
sel olarak hangi özün yitimi üzerinden bu sonuçlara ulaştığımızı 
kendimizde çözümlemek en büyük vicdan olacaktır. Nasıl değer-
lendirilirse değerlendirilsin, vicdanım çok sızlıyor diyip tutum koy-
mayı çok özlü bulmuyorum. Çözümlenmemiş bir tutumu ben çok 
özlü bulmuyorum. Belki şu an konuşma hakkına sahip olan en son 
insanım. Konuşmamın nedeni, konuşmamak hakkına da sahip ol-
mamam. Böyle olmasaydı kalkmazdım herhalde. Bugün gelinen du-
rumun, en son yaşanan çözülmenin son birkaç yıl içerisinde açığa 
çıktığını da düşünmüyorum. 15 Şubat'la birlikte başlayan ve bizim 
şahsımızda, bizim tutumlarımızla ortaya çıkan bir çözülüşle ilgilidir 
bu. O yüzden bugün ortaya çıkan sonuçlarda sadece kendimi görüy-
orum demiyorum. Orada çözülen şeyin, benim gerçeğim olduğunu 
gerçekten görüyorum. Çünkü çözülme kadında özgürlük iddiasının 
gevşemesinde başlar ve o iddia ilk bizde gevşedi. İlk, PJKK yönetimi 
şahsında gevşedi. Uluslararası komplo karşısındaki tutumlarımızda 
gevşedi. Komplo sonrası geliştirdiğimiz tutumlarla biz zaten uçuru-
mun eşiğine gelmiş bir hareketi arkadaşlara devrettik. Önderlik 
çizgisinden kopmuş bir mantık, erkek zihniyetiyle örülmüş bir altı yıl 
var. Bu altı yıl içerisinde bu kadar çelikten bir erkek iradesine karşı 
kadının bir bütünen karşı koyamamasını salt bu altı yıllık, bu son üç-
dört yıllık pratikten başlatmak çok fazla vicdanlı olmaz diyorum. 
Bence kırılmanın temel halkaları var. Onları kısaca ortaya koymak 
istiyorum. Belki arkadaşlar neden tekrara giriliyor diyecekler, ama 
ben ihtiyaç duyuyorum. Çünkü altı yıldır belki de ilk defa içtenlikle, 
inanarak, ikna olarak bu örgütün içerisinde düşüncelerimi dile getire-
ceğim. 6. Kongre'den sonra gelişen kadın direnişini ben kesinlikle 
Sakine ile Helin'in ilişkilerini kamufle etme direnişi olarak ele almı-
yorum. Bence şunu iade edelim: O direniş tarihimizde anlamlı bir 
yeri, anlamlı bir noktayı ifade ediyor. Bu platform hiç ikna olmasa 
da, bundan sonra kimse ikna olmasa da görüşümü asla değiştirmeye-
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ceğim.  O, anlamlı bir direnişti ve biz iade etmediğimiz sürece hiçbir 
biçimde hiçbir şeyin çıkışını yapamayacağımıza inanıyorum. Orada 
kadın birilerinin kendisini Önderlik yerine koymasına tavır koydu. 
Bir şeyi mahkum etmemiz gerekiyorsa, şunu mahkum edelim; bu 
direnişe, bu karşı koyuşa, Önderlik yerine kendisini koymak isteyen 
anlayışlar karşısındaki kadın tavrına doğru bir öncülük yapılmamıştır 
ve tasfiyecilik oradan başlamıştır. Ben kendimi hiçbir biçimde en 
ufak bir noktadan savunma gereğini bile görmüyorum. Bu anlamda, 
o süreçte başlayan tavrımın bir tasfiyecilikle sonuçlandığını, ama 
konseyimizin yaptığı tanımlar üzerinden değil, burada şimdi ya-
pacağım tanım üzerinden kabul ediyorum. Geçmiş sürecin bu sürecin 
hataları üzerinden aklanması gibi bir tutumum olamaz. Yalnızca 
şunu demek istiyorum; kadının örgütlü iradesini bir takım örgüt kay-
gıları adına reddetmek, bir takım bireylerin gerçekliklerine mahkum 
etmek ve buradan kadının kendine ait olması gereken ve bugüne ka-
dar devam etmesi gereken gerçeğini reddetmek, inkar etmek bize en 
çok kaybettiren şey oldu. O yüzden bu kongrede bir şeyi savunma 
gereğini duyuyorsam, yalnızca bu noktadır. Bunu dile getirme ihti-
yacını duyuyorum. Bunun dışında, biz bu süreç içerisinde üç sapma 
yaşadık. O direnişimiz bizim şahsımızda doğru bir öncülüğe kavuş-
madığı için bir kırılma yaşadık ve üç sapmaya bölündük. Birincisi; 
kaba retçilik üzerinden geri çekilmeyi, özgürlük iddiasından kop-
mayı, siyasal kimliğinden kopmayı bir çizgiye dönüştüren sapma, ki 
ben kendimi bu sapmanın içersinde görüyorum. Özgürlük iddiasın-
dan, siyasal kimliğinden kopuşun kendisi, zaten çözülüşün başlangı-
cıdır. Çözülmenin başlangıç adımında, başlangıç halkasında kendime 
ait bu tutumu görüyorum ve bugün sonuna geldiğimiz çözülmenin, 
yani açıktan çözülme olarak ortaya çıkan gerçekliğin oradan ba-
şladığını kabul ediyorum. Bu anlamda, bugün ortaya çıkan bütün 
sonuçları aynı zamanda kendime ait görüyorum. İkincisi; yaşadığı 
kırılmadan sonra, mevcut gerçeklik üzerinden "Madem gerçeklik 
böyle, madem güç olan kazanıyor, madem güç olan yaşıyor, o halde 
güç olacaksın, güç olmanın politikasını yapacaksın, ilkeler artık çok 
geçerli değil, ilkelerle  yürümüyor bu dünya" deyip,  bu felsefe üz-
erinden tutturulan çizgidir. Helin, Sakine, Dılar ve Jiyan arka-
daşımızın katılımıyla çok güçlü bir cephe oluştu. Bu felsefenin ce-
phesi Jiyan arkadaşımızın katılımıyla çok güçlendi. 7. Kongre ile 
birlikte 7. Kongre'den sonra kendisini bir çizgiye kavuşturmuştur. 
Üçüncüsü ise; kendi gerçeğini doğru çözümlemeyerek, öncülük 
sorunlarını kendi bakış açısından ve bu iki sapma ekseninde doğru 
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çözümleyerek aşmak yerine, erkeğin onaylanması üzerinden bir 
kadın mahkumiyetine oturmuş, bir kadın sorgulanmasına oturmuş 
yönetim gerçeğidir. Zaten bu yönetim gerçeği erkeğin bakış açısın-
dan, erkeğin onaylaması, erkeğin Önderlik yerine konması üzerinden 
kadını sorguladığı için erkeğin dengelerine oturmuştur ve o dengeler 
dağıldığında ortada kalmıştır. Bu sürecin ayrıntılarını arkadaşlar çok 
değerlendirdiler. Kadın Hareketi'nin aşama yapması için çözümlen-
mesi gereken üç sapma vardır, bu üç sapmayı ben bu biçimde for-
müle ediyorum. Bu üç sapmadan hiçbirisi bir diğerinin gerekçesi 
değildir. Ne benim gerekçem ne diğerinin gerekçesi değildir. Mesela 
ben, son meclis toplantısında şöyle bir değerlendirme duydum, oku-
madım, daha doğrusu gerçekten o kadar gücü kendimde bulamadım 
okumak için, çünkü altı yıldır aynı şeyleri okuyoruz. Ama duydum 
ki, Jiyan arkadaş kendisini, Pelşin arkadaş tarafından çok yoğun dış-
talanmakla ve genelde ikna olunulmuş bu durumla gerekçelendirmiş. 
O kadar anlamsız ki, yani Jiyan arkadaş her şeyden bağımsız o ter-
cihi yaptı. Bunu çözümlesin, ilkeden kopmanın felsefesini çözümle-
sin, Pelşin arkadaş daha öyle bir sapmayı yaşamadan önce Jiyan 
arkadaş bu tercihi yaptı, bu eğilimi ortaya koydu. Ben kaba retçi tu-
tumumu koyarken, bu çizgi üzerinden kendimi derinleştirirken ve 
giderek siyasal kimliğimden koparken, bunun dıştalanmamla, 
şununla bununla bağlantısı yoktu. Yani ben şu son üç-dört yıldır bu 
örgüte katılmadım. Katılmamam, siyasal kimliğimden kopuş pahas-
ına oldu. Benim bu duruşum, 7. Kongre’de kendisini çizgileştirmi-
ştir. Yani 3. Kongre'den sonra değil, 7. Kongre’de kendisini çizgil-
eştirmiştir. En son yaşadığım pratik, yargılandığım pratikle kendisini 
zirveleştirmiştir. Yani tamamen kendi bireyci sınırlarına inme, ta-
mamen kendi bireyci sınırlarında kendini tanımlama biçimiyle 
kendisini zirveleştirmiştir. Ben gidenlerin adını dahi anmak istemiy-
orum, bence kalanlar yargılanması gerekenlerdir. Jiyan arkadaş da 
soruşturma sürecinde kendi eğilimini çizgileştirmiştir, en son ortaya 
çıkan bu pratikle zirveleştirmiştir. Arkadaşlar, 3. Kadın Kongresi 
doğrudur, ama sonradan yanlış pratik geliştirilmiştir diyorlar. Hayır, 
bence 3. Kadın Kongresi'nde sapma vardır. 3. Kadın Kongresi 
sapılmış bir zemin üzerinden yapılmıştır. Biz şu gerçeği tespit et-
meden evvel hiçbir şeyi çözemeyiz. Benim raporda liberal bulduğun 
yer bu. Neden bu gerçeği hala tespit etmekten kaçıyoruz? Bu gerçeği 
tespit etmezsek, 6 yıldır uygulanan örgüt mantığının kalıntılarıyla 
yeni dengeler kurarız, o kalıntılarla yeni uzlaşmalar yaparız. 
Uluslararası komplodan sonra Önderlik diyor ki, " bana yönelik 
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komplo içinde komplo uygulandı". Bu komplonun ilk zemini kadın 
zemindir, biz böyle bir komplo ile karşı karşıya kaldık. Ve 3. Kadın 
Kongresi bu gerçeğin üzerinden atladı. Hiç bir şey bizim gerekçemiz 
değildir, bence de gerekçe yapmayalım, ama kendi objektif koşul-
larını tespit etmek açısından, bence raporda bulunması gereken bir 
değerlendirme, bir tespitti. Ama biz, çözümsüzlük sınırında sapma-
larımızla yaşadığımız gerçekliğin üzerinden atladık ve parti ilan et-
tik. Bence bunu yazmamız lazım. Yani erkek açısından Kadın Hare-
keti'ne ne dayatıldığının tarifini bu raporda yapmamız lazım. Yap-
mazsak, niyetlerimizden de bağımsız olarak geriye kalan örgüt kalın-
tılarıyla uzlaşmamız kaçınılmazdır. Biz Kongre-Gel kongresiyle her 
şeyi aşmadık. Geriye eski örgüt mantığından kalıntılar kalmış. 
Bunlar çok göz önünde. Bunların da ortadan kaldırılması, değ-
iştirilip-dönüştürülmesi için öncelikle bizim başlangıç halkasından 
onu iyi değerlendirmemiz lazım. Ben şu an Kadın Hareketinin 
önündeki en önemli tehlike olarak bunu görüyorum. Bu kalıntılarla 
uzlaşma tehlikesi, bu kalıntılarla yeniden denge kurma tehlikesi söz 
konusu. Bugün bahsettiğimiz parçalanma bence çok objektif. Arka-
daşlar hiç suni filan demesinler. Bütün kadın çalışma merkezleri 
arasında bence parçalı bir duruş var. Kendini karşılıklı kıyaslama 
var. Birbirinin zayıflıkları üzerinden kendini farklı pozisyonlara 
koyma var. Karşılıklıdır, tek yönlüdür demiyorum, ama bu kıyasla-
manın, bu parçalanmanın objektif de olsa, çok net olmasa da, henüz 
bilinçli olmasa da, henüz bazı dengelere dayanıyor olmasa da, 
sonuçta farkında olmadan dayandığı zemin budur. Çünkü bu kalıntı-
lar bize yeniden uzlaşma zeminleri sunacak, bize denge zeminleri 
sunacak, 3. Kadın Kongresi'nde yaşanan sapma bence budur. Zirve-
leşmesi de bugün açığa çıkan pratiktir. O anlamda sorun Pelşin arka-
daş, Dicle arkadaş, Sozdar arkadaş, Mizgin değil. Bir örgüt rantıydı, 
Önderliğe yaklaşım mantığıydı, örgüte yaklaşım mantığıydı, kadroya 
yaklaşım mantığıydı, cins mücadelesine yaklaşım mantığıydı. Bir 
arkadaş desin ki, ben bu mantığın dışında düşündüm. Sorun bugün 
Irak’a bir arkadaş gitmiş, yemek yemiş, sen onunla gidip git-
memişsin değil ki; bu altı yıl içerisinde PJA meclisinde yer alan 
hangi arkadaş bulunduğu zeminde mevcut örgüt mantığını üret-
mediğini iddia edebilir? İster işin merkezinde olsun, ister merkezin 
ötesinde olsun, ister merkeze alınmış olsun, alınmamış olsun, ister 
çok ucunda, kıyısında, köşesinde olsun, sonuçta her bir PJA meclisi 
arkadaş bulunduğu ortamda bu mantığı üretmedi mi? Bu mantık üz-
erinden örgüt yaratmadı mı? Ben sürekli HPG’de kalan birisi olarak, 
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HPG’yi değerlendirebilirim. Soruşturma süreçlerimin dışında, tabii 
onlar da bayağı bir zaman aldı, ben hep YJA’da kaldım. Şunu çok 
net söyleyebilirim; 6 yıllık Önderlik çizgisinden sapmış örgüt man-
tığının en kurumlaştığı yeridir orası. Sen oranın yöneticisisin, "Ben 
herkesle kendimi aynı kefeye koymam" diyebilir  misin? Yani o 
zihniyeti üreten insanın zihniyeti üzerinden sen bir yerde örgüt üret-
mişsin, insan şekillendirmişsin, cins mücadelesini onun üzerine 
oturtmuşsun. Bundan kendini ayrıştırmak, kadının iç hukukuna 
aykırı geliyor bana. Ben de şuna katılmıyorum; çalışmaları karşı kar-
şıya getiren çok bilinçli tahrikler var ve bence bunu en çok da erkek 
yapıyor. Kongre’den sonra mesela taburlarımızda ilk dile getirilen 
şey, YJA kendini korumuştur, PJA kendini dağıtmıştır yaklaşımı 
oldu. Bu, erkek tarafından dile getirilen şeydi. Ben aynı şeyi bütün 
çalışmalar açısından da söylüyorum. Mesela Narin arkadaşın öze-
leştirisini, Berfin arkadaşın özeleştiri tarzını, hatta bence Dicle arka-
daş da belki belli boyutlarıyla koymaya çalıştı, ama Dicle arkadaşın 
özeleştiri tarzını gerçekçi bulmuyorum ve çözümlenmediği sürece 
biz bu kongreden sonuç çıkaramayız, bunu bu tarzda çözümlemezsek 
bir takım vicdan azaplarıyla bu kongreden çözüm çıkaramayız diye 
düşünüyorum. Yeterince değerlendirmeden ve ikna olmadan buradan 
çıktığımızda ne kadar aşacağız? Mesela şu an potansiyel olarak YJA 
gücünde şu psikoloji var; biz kendimizi koruduk, ama yine de 
PJA’dır, bizim kimliğimizdir, biz de özeleştiri vermeliyiz. Hayır, bu 
değil. Bugün YJA çözülmediyse, HPG’de çözülme yaşanmadıysa, 
bunun nedeni şudur; HPG, eski örgüt mantığının, -hiyerarşik yapı-
lanmadan da kaynaklı olarak- en sıkı örgütlendiği zemindir. Öyle 
“ha” deyince çözülmez. Tabii ki Irak bizim en gevşek örgütlenme 
zeminimizdir, oradan başlar çözülme. PJA çelişkilerin en ortasında, 
en merkezindeki yerdir, oradan başlar çözülme, ama bu bizim 
zeminimizde yaşadıklarımızın daha ileri bir şeyi ifade ettiğini 
göstermez. Çünkü en azından burada yaşanan, geri bir gerçeğin 
çözülmüş halidir, bizimkisi ise çözülmemiş halidir. Hiyerarşik man-
tık HPG’de dimdik ayaktadır hala. HPG de boğularak bu süreci yaşar 
demiyorum, ama en azından bilince çıkarırsak kontrollü bir değişim-
dönüşümle bunu yaşar. Ama bilince çıkarmazsak, hele bu savunmacı 
psikoloji  ile olmak bence tehlikelidir. Şu an bile onun sıkışmaları o 
kadar çok ki, yani insan o ortamda o kadar çok sıkışmasını yaşıyor 
ki, ama fanatik ruh hali içerisinde, bir HPG’lilik havası söz konusu. 
Bence bu bir kandırmaca ve biz kadın olarak artık bunları aşmalıyız. 
Ben gerçekçi bulmuyorum. Aşmazsak, orada da çözülürüz. Hiç 
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kendimizi kandırmayalım. Bu konuda da çok uzatmadan bunu be-
lirtmek istiyorum.  

KONGRA GEL zemini açısından da, bence çok bariz bir tehlike 
var. Erkeğin her zaman şu yaklaşımı var: Kendi yanındaki kadınla 
PJA’yı mutlaka bir biçimde çelişkili tutmak, mutlaka bir biçimde 
kıyaslamalı tutmak, mutlaka bir biçimde değer farkı araya koymak. 
Ben bu var demiyorum, çünkü çok yakından görmüş değilim, ama 
biz bu tehlikeyi bu kongrede tespit etmeliyiz en azından. Bazı arka-
daşlar işaret de etti. Her açıdan bu tehlikeyi kendimiz için bertaraf 
etmemiz lazım. Diğer çalışmalar açısından da var. PYD açısından da 
var, bir Doğu çalışmaları açısından da var, bütün merkezlere ayrış-
mış çalışma merkezlerimiz açısından da var. Ve bizim kaybetme ne-
denimiz, kadının örgütlü gücünü yitirmesinden ileri geliyor, ortak 
ruhu yitirmesinden geliyor. Bence biz bu nedeni ortadan kaldırma-
dan, hiçbir şeyin sonucuna varamayız. Bu açıdan bence bu gerçeği 
mutlaka aşmamız gerekiyor. Bu kongrede en çok belirtme ihtiyacı 
duyduğum şey bu. Yani kalan, çözülmeyen yanlar tabii ki anlamlıdır. 
Bir tavır, bir duruş gösteren yanlar önemlidir. Ben de bu süreci HPG 
içerisinde geçirdim ve gerçekten bir tutum vardı; bu anlamlıdır. Ben 
bunun PJA tarafından şöyle değerlendirilmesini de bir parçalı duruşu 
derinleştirme olarak ele alıyorum; yani mutlaka bir erkeğin etkisine 
yamamak. Hayır, bu yapı kendi özüyle, Önderliğe bağlılık gerçeğiyle 
de bir şeylere tutum koyabilir. Bence parçalanma alınan tutumda 
değil, parçalanma kendi gerçeğini ele alış tarzında yatıyor. Bu yakla-
şım karşılıklı ön yargıları getiriyor, ama tehlike kendi gerçekliğimizi 
objektif ele almadığımızdan, hala çok fazla fanatik duygulara, kendi 
duygularımızı okşamaya yatkın olmamızdan geliyor. Bence artık 
bunları aşmamız gerekir. Bunun dışında belirteceğim çok farklı bir 
nokta yok. Önemli bulduğum noktaları belirtme gereği duydum.  

Tutum olarak da; zaten tutumum budur. Ben kendimi bir çizgi 
olarak şu ana kadar ki duruşumla ele alıyorum. Bir karakter, bir ti-
pleme olarak ele alıyorum. Kadın Hareketi içerisinde benim açığa 
çıkaracağım öncülük düzeyi, böyle bir çözülmeye götürmüştür. Bun-
dan başka tutum geliştirme, çok vicdan sorgulaması yapma gereğini 
de duymuyorum. Fakat şunu belirtmek istiyorum; şu an kararım ve 
tercihim oldukça bana ait, çünkü çok geri sınırlardan, yaşamın en son 
sınırlarından, artık olur mu olmaz mı sınırından yeniden aldığım için 
bana ait. Eskiden bir tespitimiz vardı; öz tercihe, öz kimliğe 
dönüştüremiyoruz kararlarımızı şeklinde. Şimdi sanırım biraz kendi 
kimliğime dönüştürme ihtimalini yakaladım. Kendi şahsımda ya-
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kaladığım bir umut olarak bunu koymayı da anlamlı buluyorum. Be-
lirteceklerim bunlar.  

 
                             Bir İnsan Bir Devrim Kadar Değerlidir 
Sakine Varto ark: Ben de bazı konularda değerlendirme yapıp tu-

tumumu öyle koymak isterdim, fakat zaman açısından imkanlarımız 
el vermiyor. Bunun için, arkadaşların tekrar ettiklerini tekrar et-
meden, söylenmeyen noktaların yada yetersiz vurgulanan bazı nokta-
ların üzerinde durmak istiyorum. Daha sonra ise, kendime yönelik 
bazı şeyleri belirteceğim. Bana göre de en önemli sorunumuz, özgür-
lüğü bir tercih olarak değil de, bir mecburiyet olarak ele almayla ba-
şladı. Bu, katılımımıza kadar da uzanır. Kadın olarak kendini özgür-
leştirme, kurtuluşunu sağlama sorunlarımızı bilme üzerinden bir 
katılımımız olmadı. Onun için de her zaman içimizde bir istek olarak 
gelişmedi bu. Bize rağmen, bunu Önderlik geliştirdi. Bundan ötürü 
de  insanın kendine ait olan bir şeye sahiplenip, pratik adımlarını 
atması farklıdır, ama sen bunu tam özümseyip, oturtmadan sürekli 
dışarıdan bir gücün sana dayatması ve farz kılması farklıdır. Ben 
bunu çıkış anlamında söylüyorum, başka anlamda değil, yoksa bizim 
içimizde özgürlük tercihlerini gerçekten geliştirenler oldu ya da 
Önderliğin mesajlarını doğru anlayıp çok güçlü tarihi çıkışlar yaptı-
lar. Böyle kadınlar da çıktı, yine bunun çabasında olan var tabii. 
Ama özgürlük kendisini ne zaman ki bize gösterdi, bizim için çok 
ilgi çekici geldi ve zayıf da olsa peşine düştük. En azından bazı 
konularda ipin ucunu yakaladık. Bazı şeyleri inkar etmek için 
söylemiyorum, ama en önemli sorunumuz burada başladı. Yani belki 
biz de davamıza sahip çıkamadık. Bir gün olsun Önderliğin yanına 
gidip, Başkanım kendi kurtuluşumuz için özgün bir ideoloji  
yaratalım ya da özgün bir örgütlülüğe ihtiyacımız var gibi isteklerin 
hiçbiri bizim tarafımızdan gelişmedi. Önderlik, büyük bir empati ile 
yani kendini kadının yerine koyarak ve neredeyse bir kadından daha 
derin olarak kadın açısından öyle önemli kararlar aldı ki; en safi ihti-
yacımıza cevap oldu. Bundandır ki, hepimiz onun etrafında to-
plandık. En bariz olarak bunu '96’da görüyoruz, çünkü o süreçten 
sonra o yünümüz güçlendi. Yani Önderlik öyle bir merkez oldu ki, 
kadın ne kadar bir birinin zıttı da olsa, birbirini kabul etmese de, far-
klı farklı uçlardan da olsa, birbirlerine benzemese de, özellikleri bir-
birinden çok farklı da olsa adeta Önderliğin yörüngesinde birleştiler 
ve yürüdüler. İşte komplo süreci geliştikten sonra, tüm çıplaklığıyla 
özelliklerimiz ortaya çıktı. Birçok zorlanmalarla yüz yüze kaldık. 
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Daha Önderlik sürecinde, daha komplo olmadan, bu hareket içinde 
ciddi zorlanmalar yaşamıştık; komplo sonrası ise, karşı karşıya 
kaldıklarımız az değildi. Arada arkadaşlarla da tartıştık; tarihimizin 
yeniden yazılması gerekir. Belki biz dile getirmedik, ama tarihimizde 
bazı şeyler var ki; sahiplenmemiz gereken, ama korkulardan, kaygı-
lardan açık bir şekilde sahiplenmediğimiz şeyler. Onun günü de ge-
lecektir. Bazı şeyler var ki; hakim, egemen mekanizma yüzünden o 
kadar açık sahiplenemedik, ama bir aslan gibi de yüreğimizde yatı-
yor. Samimi olan bir insanın bunları unutacağına inanmıyorum. Bu 
konuda Peyman arkadaşa katılıyorum, ki o süreçte kadınların gel-
iştirdiği isyan konusunda daha önce de tutumumu belirtmiştim, eğer 
orda olsaydım aktif olarak isyana katılırdım. Şimdiye kadar da inanı-
yorum ki, o doğruydu. Bizi koparmak istedikleri nokta aslında orada 
başladı. Bu nedenle arkadaşların düşüncelerine katılıyorum, uzatmak 
istemiyorum. Ama karikatürleşme, yönetim mekanizmasına katılımı 
yanlış ele alma, yaklaşımlarında kadın özgünlüğünü gösterememe 
vb. noktalar önceki süreçte en azından bu kadar değildi.  

Bizim yargılama süreci olarak söylediğimiz, hareketimiz içinde or-
taya çıkan yaklaşımlar önce belki farklıydı, ama bazı şeyler sonras-
ında bir çizgi halini aldı. Bunu görmeliyiz. Bu mantığı otur-
tamadığımız için, arkadaşlar kaç gündür değerlendirmelerinde 
söylüyorlar, genel örgütümüz nasılsa biz de öyle oluyoruz. Yani ver-
siyonu oluyoruz her zaman. Bu, irade olamayan, kendi kararlarını 
kendi alamayan, özgürlük tercihini, yürüyüşünü her yönüyle oturta-
mayan gerçekliğimizden kaynaklanıyor. Bu nedenle, mevcut sis-
temin arkasından  sürükleniyor. Çünkü bu noktada kendini yaratamı-
yor. Bunun için, Önderliğin bu noktaya ilişkin son savunmalarından 
bir noktayı belirtmek istiyorum; “ ’95 yılına geldiğimizde, tüm ça-
balarımıza rağmen PKK esas hedefinden kopmuyor, uzaklaşıyordu”. 
Yani dikkat edelim, Kadın Hareketi de ‘95’te kuruldu. YAJK o yıl 
kongrede kuruldu. Bu ne anlama geliyordu? Genel örgütte yaşanan 
tıkanıklığa karşı YAJK, bunların açılma kilidiydi. Bunun aşılmasında 
Önderlik YAJK’ı bir umut olarak ele alıyordu. Ama siyasi alandaki 
çocukluklarımız, misyonu anlayamama ya da istememe, adeta bunu 
görmeyi istememe rolümüzü oynamayı engelledi. Önderlik Atina 
savunmalarında, " Kadın Hareketinde büyük bir umut gördüm. 
Bunun için bu çalışmaya ağırlık verdim” diyor. Önderlik o zaman da 
“Siz ideolojik çizgimizi koruyacaksınız, YAJK örgütü korumak için 
elimde bir silahtır, eğer kadın militanlığı yerine getirilirse, yapa-
biliriz, örgüt silahı gibi kullanabiliriz.” Diyordu. Bunlar basit tespit-
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ler değildi, ama maalesef anlayamadık. YAJK olsun, PJKK veya 
PJA olsun fark etmez, Kadın Hareketi için verilen bu misyon her 
geçen gün, mücadelemizin geçirdiği her süreçte kat be kat arttı. Ama 
son süreç KONGRA GEL'e kadar da biz o rolü göremedik.  
Gördüğümüzde de artık iş işten geçmişti. Kafamızı duvarlara da vur-
duk, faydası olmadı. Bunun için de diyorum ki; eğer bir sistemin 
içerisinde  alternatif bir hareket oluşturamazsan o sistemi de değ-
iştiremezsin. Egemen özellikler, iktidar, devletçi mantık eğer sende 
varsa, egemenliği nasıl ortadan kaldıracaksın? Savunmalardan sonra 
Önderlik hangi mantığı koyuyordu;  sistemin içinde sistemi alt ede-
ceksin.  Ama eğer olursa, sistemin içinde alternatifi olacaksın, onun 
alternatifini yaratmayacaksın ve onun gibi olup da onu aşacağını 
söylersen, bence bu hayal olur. Bizim kayıplarımız buralardan ba-
şladı. Kendimizi ele alış sorunumuzda cesaretsizliğimiz hala devam 
ediyor. Gerçekten Mart'tan beri o kadar toplantı yapıldı. Her toplan-
tıda da en az 1-1,5 saat konuşmuşumdur, fakat bu platformda 
konuşmada büyük bir zorlanmayı yaşıyorum. İnsan nereden başlasın, 
neyi izah etsin gerçekten bilemiyor. Bunun için biliyorum ki cevap 
olamaz. Tek bildiğim şey, biz cesur değiliz. Bu halimizle kendimize 
de toz kondurmuyoruz. Kusurlarımızı hiç görmüyoruz, ama Önder-
liğimizin son savunması bizim için çok önemli. Çünkü özeleştiri 
sürecindeyiz, artık arkadaşlar bizim için ne karar alacak, burada öze-
leştiri verir miyiz bilemiyorum, ama genel olarak KADEK yöneticil-
eri olarak özeleştiri sürecindeyiz. Önderlik, “Ben bir devlet kadar 
büyük olsaydım bile, gördüm ki insan karşımda her geçen gün 
küçülüyor. Gördüm ki söylediğim şeyler kuşkuluydu, ama onların 
hiç kuşkuları yok, yüzde yüz inanarak hareket ediyorlar” diyor. 
Gerçekten de cesur bir özeleştiri ve Önderliğin verdiği farklı farklı 
özeleştiriler de var.  Hala da kendimize karşı bu cesareti gösteremiy-
oruz. Önderlik, o kadar insan yetiştirmesine rağmen özeleştiri ver-
irken, siyasi olsun, fiziki olsun bizim denetimimizde insanlar intihar 
etmiş. Sadece fiziki katliam yaşanmadı. En büyük katliamı anlam 
bazında yaşadık biz. O durum bundan daha da ağırdı. Kırdığımız 
insanlar, bu örgütte bazı farklı özelliklerinden dolayı kendi dışımızda 
tuttuğumuz insanlar var. Kendi sistemimiz içinde öğütülen insanları 
görelim. Önderliğin özeleştirisi karşısında ne kadar anlamsızız. 
Sadece erkekte, genel örgütümüzde yaşanmadı. Orada da değer-
lendirdik; ayrıksı insanları kabul etmeme, renkliliği kabul etmeme, 
tek renkliliğin dayatılması, her şeyin merkezinde kendini görme, bir 
şeyleri dayatma genelde olduğu gibi bizde de görüldü. Mesela bir 
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arkadaşın yeteneği var, ama biraz kariyeri, hırsı vardır, ama diyorsun 
ki görev verelim; yönetimdeki bir arkadaş kariyeristtir, hırslıdır di-
yor. Halbuki o söyleyen arkadaşın kendisi de kariyerizmi zirvede 
yaşıyor. Şimdi en zirvede yer aldığın bir durumda, niye yetenekli bir 
insanın sadece bu kusuru olduğu için önünü açmıyorsun? O atalet 
insanlar da içimizde ölüp gidiyorlar, kopuyorlar ya da iddiasız şe-
kilde bir köşede duruyorlar. Hem bir yönetici olarak alternatif olamı-
yor hem de olan alternatifleri de ortadan kaldırıyorlar. Bu eleştiri 
bizim sistemimiz için çok önemlidir. Her yönden sistemi görmeliyiz. 
Evrende her şey birbiriyle bir bağ içindedir, hiçbirini diğerinden ayrı 
ele alamayız. Bunu kabul etmemiz lazım. Bu anlamda arkadaşlara 
katılıyorum; bireylerin mahkum edilmesi çözüm değildir. Bugüne 
kadar bu işi yaptık, sadece bu insanlarda sorunları mahkum ettik, 
bundan dolayı da onlardan 100 kat daha kötü bir pratiğin sahibi 
olduk. Bu anlamda diyorum ki, kendimize daha doğru yaklaşalım. 
Esas olarak benim sorunum aslında, ama genelde de böyle bir sorun 
var. Önderlikten sonra kurulan yönetime hiç bir zaman inanmadım, 
her zaman kuşkum vardı. KONGRE- GEL'de de bunu açtım, burada 
da açmak istiyorum. Bunu hiçbir zaman yansıtmadık. Ferhat her 
zaman diyordu ya, arkadaşlar arasında tartışmışlar, demişler ki, ba-
yanlar isyan etmişler, bu isyanı bastıramıyoruz. O da, bu görevi bana 
verin, başarıyla yapayım demiş. Kalkıp çok açık söylüyordu. Solu 
savunan bazı arkadaşlarımız kalkıp, “İki çizgiyi aynı kefeye koy-
mayın” diyordu. Bu insanlar kalkıp aralarında utanarak da olsa, bazı-
ları da hiç utanmadan bu işi yaptılar. Sağ sol nasıl elbirliği yaptılar, 
kadını yok ettiler, yapılan hesaplar nasıldı; bunları gördüğümüz 
halde o süreçten sonra mücadelemizde oportünizmi yaşadık. O oyun 
şu anda da var. Platformumuzda dikkat çekilmeyen bir konuyu bu-
rada dile getirmek istiyorum; Peyman arkadaş aslında dile getirdi. 
Hala da bazı arkadaşlar o statüyü, yani erkek tarafından yürütülen bu 
konsepti görebilirler. Hangi merkezde olursa olsun, yanındaki kadını 
yanına çekip, hareketle arasına çelişki koyma, yani  birini yanına alıp 
diğerini karşısına alma şimdiye kadar da sürüyor. Ben bunu çok bariz 
olarak Mart ayındaki toplantıda gördüm. Biz toplantıdayız, arka-
daşlar alttan alta mesaj yolluyorlar. Bu, bu kişileri görevden alın, 
eğer bunları görevden almazsanız sizinle savaşırız diye erkek arka-
daşlar mesaj gönderdiler toplantımıza. Sanki onların mesajına ihtiya-
cımız var. Sanki onlar olmazsa, sanki o arkadaşlarımızın yaklaşımını 
kabul edip onlar karşısında  tutum koyamayız.  
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Diğer taraftan, bu süreçte de bazı yaklaşımlar çıktı. Görevden al-
mamızı söyledikleri arkadaşlara, KONGRA GEL'de görev vermek 
istediler. Çok net söylemek istiyorum. Bize “Bu yönelimi yapın, eğer 
yapmazsanız ilkesizsiniz” diyenler, neden kendileri yapıyor, in-
sanları davet ediyorlar?  Bu yaklaşım nedir? Mesela Gulan arkadaşın 
olayı çokça tartışıldı; Pelşin, Dicle arkadaşlar da bundan dolayı 
suçlandılar. Bir rapor çok fazlasıyla tartışılıyor, platformumuz belki 
bu raporu bilmiyor, ama bu olayda o arkadaşların rolü olduğuna 
dönük bir rapordur. Konseyimiz orda da söyledim, burada da tekrar-
layayım; konsey üyesi erkek arkadaşlarımız Amerika-Türkiye gibi 
bizim üzerimizde sorunları olduğunda hesap yapmak istiyorlar, 
saldırı yapacaklar, ama tam aralarında anlaşamıyorlar. Bazıları şimdi 
yapalım, bazıları sonra yapalım diyorlar. Erkek arkadaşların ce-
phesinde, Gulan arkadaşın olayında ortak bir konsept oluşturuldu. 
Fakat bu konuda zamanla aralarında sorun çıktı. Daha sonra Ferhat, 
tek taraflı dengeleri kırdı. Gerçek ortaya çıktı ve diğer arkadaşlarımız 
da artık Ferhat'ın arkasından gidemezlerdi. Artık her şey ortaya çıktı. 
Bu sefer de ne yaptılar; Pelşin arkadaşgile sahip çıktılar; “Aslında o 
zaman sizin üzerinizde büyük bir oyun oynanıyordu, ama biz bu 
oyunu gördük ve bakın size sahip çıkıyoruz, bizim peşimizden ge-
lin”. Yani bazı arkadaşlar, arkadaşlarımızı buna çok açık davet et-
tiler. Şimdi bu nedir yani? Önderlik diyor ya, “Bu ne perhiz ne la-
hana turşusu”. Ben de şunu sormak istiyorum; bu arkadaşlar ne yap-
mak istiyor? Bu örnekleri verdiğim zaman şunu söylemek istiyorum; 
hala da erkek tarafından, erkek egemenliği tarafından Kadın Hare-
keti'ne yönelik bu hesaplar, oyunlar vardır. Yani sadece Ferhat Kadın 
Hareketi üzerine hesaplar, planlar yapmıyordu. Birçok arkadaşımızın 
bu noktada hesapları vardı. Bu arkadaşlar hala sağdır ve 
içimizdedirler. Bu şey karşısında uyanık olmamız lazım. KONGRA 
GEL'de çok net gördüm, çünkü hazırlık komitesinde yer aldım. 
Hangi arkadaşın KONGRE-GEL'e yaklaşımı nedir, bu sürece nasıl 
yaklaşıyorlar çok net görmüştüm. Gördüm ki, iki farklı çizgi Önder-
lik çizgisi dışında Önderlik çizgisine karşı savaşıyorlar ve her biri bir 
ad altında yapıyor bunu. PJA'daki arkadaşlar buradadır; bu 
düşüncemi yukarıda da söyledim, birkaç arkadaş tepki gösterdi, ben 
geri çekildim. Yani bir kere daha o gerçekleri dile getirmedim, kendi 
kendime söylenmiştim; o da nasıl gitti Cuma arkadaşa yetişti bilemi-
yorum. Şunu söyleyeyim, bireysel olarak özeleştirimi verecek olur-
sam, biz tespit ettikten sonra kendi gerçekliğimin peşine düşmedim, 
onların savunulmasında cesaretli davranmadım. O tespitlerimizi 
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genel yapımıza mal etseydik, zaten iki hafta sonra Önderlik “İki çizgi 
var, her ikisi de cesedimin üzerine hesap yapıyorlar” diye belirtmişti. 
O zaman güçlü çıkabilirdik. Biz ne yaptık; Önderlik söyledikten 
sonra söyledik. Ama artık geç kalmıştık. Önemli olan odur ki, arka-
daşlarımız hiçbir zaman o hakkı bize vermiyorlar, hele bekleyelim 
Önderlik ne diyor? Şu anda da öyle. Önderliğe yönelik tecrit yine 
derinleştiriliyor, iki haftadır Önderlikle görüşme yapılamıyor. Sözde 
o kadar gelişmelerden sonra tecrit yine gündemde, iki hafta üst üste 
yine Önderlikle görüşme olmadı. Bilince çıkarmamız o kadar güçlü 
olmasına rağmen, Önderliğin eğitimleriyle düşünsel yönde o kadar 
geliştikten sonra Önderliğin hangi konuda nasıl bir yaklaşım içeris-
inde olacağını tasavvur edemiyor muyuz ki, Önderlikle hiç görüşme 
yapılamadığı taktirde bekleyelim diyeceğiz. O zaman neyi bekliy-
oruz, militanlık bunun neresinde kaldı? Bu noktada bize düşen rolü 
yerine getiremedik. Ben de bu noktada özeleştiri veriyorum.  

Başka bir eleştiri noktası; arkadaşlar kırılmalardan bahsettiler. Ben 
böyle bir kırılmadan bahsetmeyeceğim, fakat arkadaşların bahsettiği 
Kadın Hareketinde yaşanan parçalanmanın etkisi benim üzerimde 
fazlasıyla vardır. Hatta bir noktada diyebilirim ki, bazı şeylere inan-
mak istemiyorum. Çünkü bazı süreçlerde ben yoktum, kopuktum, 
merkezinde değildim. Bazı yerlerde yaşanan olaylardan haberim ol-
muyordu, bağlantım zayıf kalıyordu. Bunun için de bazı şahsiyetleri 
fazlasıyla idealize etme yaşandı, bazı kişilerle fazlasıyla sırtını sıcak 
tutma yaşandı. Bu kişilerin durumları benim psikolojim üzerinde çok 
etkili oldu. Kadın karşısında inancımın kırıldığını söylemek istemiy-
orum, bu inanç hiçbir zaman kırılmaz, hatta tüm kadınlara inanmak 
gibi bir sorunum var. Yani benim en büyük sorunum burada; bir 
kadın ilkeleri ne kadar koruyor, ne kadar doğru çizgide yürüyor, bu 
konuda katı bir tavır, katı bir mücadele yürütemiyorum. Genel du-
ruşta liberal bir yaklaşım var. Kadın gücünde de yansımasını bu-
luyor. Çünkü bunu çok net görüyorum, yani biz bazı şeylere inanç 
üzerinden yürüdük. Bundan dolayı isyanlar konusunda heval Pey-
man'a katıldığımı söyledim. Bazı arkadaşlarımız yönetimimizin 
doğruluğunu ispatlamak için, Kelaşin'deki arkadaşlar bilir, tepede 
erkeğin yoğun saldırıları karşısında kadın mücadeleyi doğru sahiple-
nebilsin diye kendilerini patlattılar, şehit düştüler. Bunları gördükten 
sonra biz, tamamıyla bilmem neyin hizmetinde olduğumuzu 
söyleyemeyiz ki. Kişilik olarak kadına güvensiz yaklaşım ya da 
Kadın Hareketi'ne karşı inançsızlık değil, sonuna kadar inanç var. Bu 
bileşim bile bu inancı veriyor; arkadaşlar, analar, yurtseverler var. 
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Annelerin ağzından çıkan halkın duruşu bize yeterlidir bizim bu 
harekete inanmamız için. Bize rağmen yürünecektir. Ama eğer bir 
katkımızda olacaksa yapmalıyız. Buna sonuna kadar da inanıyorum. 
Halk çalışmalarından geldikten sonra yaklaşık bir yılım ordu 
içersinde geçti. Diğer yıl ise KONGRA GEL süreci geliştikten sonra 
onun içersinde geçti. Ordu çalışmaları hakkında söyleyeceğim fazla 
bir şey yok, çünkü kendi isteğime göre katıldım, hiç hesapsız bir 
katılımı esas aldım. O anlamda bu sürecime güveniyorum. 
KONGRA GEL sürecinde hazırlık komitesinde yer aldım. Komitede 
olduğum süreç içerisinde çok zorlandım. Zaten geliştirmem gereken 
direniş bu süreçte olmalıydı. O süreçte sosyal reform, yine Önderlik 
hakkında alınan kararlar, meşru savunma konusunda gösterilen yak-
laşım ve saldırı  sonrası bu komiteye katılmak istemedim, ama ahlaki 
bir yaklaşım olarak hiçbir zaman bunu dile getirmedim ya da onlar 
karşısında ben ne yapayım, gücüm yetmiyor, yapamıyorum 
demedim. Sonuna kadar da komite çalışmalarına katılımda ısrarlı 
oldum. Ama sağ tasfiyeci çizginin bizi dumura uğratmasında gerçek-
ten zayıf kaldım. Bu noktada mücadele etmediğimi söyleyemem, 
ama çok çetin bir süreçti, arkadaşlar gelip görüyorlardı, her günü bir 
sinir savaşıydı. Serhat, Ferhan gibilerle yaşamak gerçekten çok 
zordu. Bizim hatamız şuydu; konseyin hangi mantıkla bunları bu 
çalışmaya, hazırlık komitesine aldığı cevap bekleyen bir soruydu, 
ama komite oluştuktan sonra içinde yer aldığımız süreç içersinde  
komite üyelerinin neye hizmet ettiklerini gördükten sonra biz neden 
devam ettik bu çalışmaya? Bizi çekselerdi manasında söylemiyorum. 
Önderlik HPG ve PJA gibi iki ayak  üzerinden PKK'nin yeniden in-
şasını kuruyor. Bu saldırıyı çok net gördük. Sonuna kadar bunu aş-
mak istedik, ama aşamadık, çünkü onlar bizden daha sistematiktiler, 
çünkü onlar çalışmalarını bizden önce yapmışlardı, biz bu noktada 
çok dağınıktık. Yani bir anlamda çok hazırlıklıydılar, onların hakkını 
vermek lazım. Çok çok hazırdılar, kendilerini iyi sistemleştir-
mişlerdi, düzenlemelerini daha kongreye gelirken yapmışlardı. Yani 
hazırlıklarda ısrar etmektense, benim mantığım idare etmekti. Kon-
seyimizin yaklaşımına gerçekten de inanmadım, bundan dolayı da bu 
çalışmayı yürütmek için sonuna kadar ısrar ettim. Ama şimdi görüy-
orum ki, hataydı. Biz yarısında diyebilirdik ki, "Önderliğe de haber 
verelim, örgütün de haberi olsun. Bu mantıkla bu, yaklaşımla örgütü 
yeniden yapılanmaya götüremeyiz; ya müdahale edilsin ya da Önder-
liğe diyelim ki, bu süreçte cevap veremiyoruz, bu çalışma ertelensin, 
daha iyi bir hazırlık yapılsın". Mesela Abbas arkadaş bir şey söylem-
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işti, doğruydu da, bize öneri olarak, "örgütü tam olarak hazır-
ladığınızı görmeden, hazır olmadan kongreyi toplamayın. Bir kon-
grenin toplanması kolay bir şey değildir" demişti. Biz buna basit 
yaklaştık. Bu konuda tecrübesizliklerimiz vardı, fazla derinliğimiz 
yoktu. Behdinan'dan gelmiştik, birden her şeyin içine girme 
konusunda hazırlık durumumuz yoktu. Ama bu, sığınmak için 
gerekçe değildir. İnsan bunlar karşısında tedbir alabilirdi. Bu ya-
pamadıklarımız büyük bir hataydı, bu yaklaşımımızdan ötürü örgüt 
böyle bir duruma düştü. Zaten bu süreçten sonra bir tavır olarak, 
KONGRA GEL'in hazırlık komitesinde olduğum halde görev al-
madım. Bir süre sonra da PJA meclis görevimden istifa ettim.  

Daha önce de böyle bir tavra girmiştim. Mart toplantısında bunu 
çok geniş açtığım için şu anda açmak istemiyorum, çünkü zamanı-
mız da yok. O toplantıda çok önemli tartışmalar da oldu, ama en 
büyük yanlışlığımız belgelerimizi zamanında yapıya ulaştırmamaktı. 
Zaten yapıyı işimize katmıyoruz, ama üstüne de aldığımız kararları 
zamanında yapıya ulaştırmadığımız için de bir çok arkadaşın haberi 
yok. Birçok arkadaş kalktı konuştu. Belgeleri okumadıkları belliydi. 
Bunun için kısaca tavrımın sebebini söylemek istiyorum. Yani ne 
kendimi ne de örgütümü reddediyorum. Ne kendimi ne de örgütümü 
sıfırlıyorum. Kendini inkar üzerinden, örgütünü inkar üzerinden 
böyle bir tavır benim tarafımdan gelişmez. '95'ten beri Kadın Hare-
keti'nin merkezinde yer alıyorum. KONGRA GEL'den bu yana da 
genel içinde yer aldım. Bu, bana birçok şey öğretti, ama birçok şeyi 
de benden aldı. Yani kişilik olarak birçok şey var ki, artık bu  sis-
temin içinde, bu duruşumla bunları aşacağıma olan inancım olsaydı 
yine talibi olurdum. Ama görüyorum ki, bazı şeyler bende tıkanmış, 
yani yönetim içinde yer alarak kendimi aşacağımı sanmıyorum. Bazı 
şeyleri önceden de belirttim; birliği sağlama adına, örgütün çıkar-
larını koruma adına bazı tutumların içine girdim. Görüyorum ki, 
aslında bazı bireylerin çıkarları adı altında bu tutumlara girmişim. 
Bireylere hizmet etmişim. Bu, bende kırılma yarattı, başka da bir 
kırılma yok. Çok büyük bir acıyı yaşıyorum burada; bir birey kendi 
çıkarı için, kendi bireysel konumunu sağlam tutmak için bir insanı 
kaybetmeyi göze alıyorsa, kendi çıkarları için devrimi de satabilir. 
Bir insan bir devrim kadar değerlidir. Eğer ben bir insanı koruyamı-
yorsam, ben bir devrimi de koruyamam. Bu noktada düştüğüm bazı 
hatalar var, asla kendimi affedemem. Yönetim çalışmaları konusunda 
böyle bir tavra girdim. Bunun için belki de arkadaşların çabaları 
oldu, ama ben  yetkilerimi bırakıyorum, sorumluluğumu değil. Bir 
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birey olarak bu kadar yıldan sonra bu örgütte vasat bir yürüyüşle yer 
alamam. Çünkü bu örgütte farklı konularda hizmet verebileceğimiz 
imkanlarımız, yeteneklerimiz var. Bir yönetim gibi hizmet etmek şart 
değildir. Bu mantıkla böyle bir tutuma gittim. Bu bizim halk gerçek-
liğimizdir kabul etmelisin, örgüt gerçekliğimizdir kabul etmelisin adı 
altında kabul etmememiz gereken birçok şeyi kabul ettik. Bugün 
bunun hazımsızlığını da yaşıyoruz. Bundan kaynaklı da kişilik-
lerimizde çok derin yaralar açılmıştır. Belki bu süreçten sonra başka 
bir şeye hizmet edebilirim. Mesela bu tavrım nedeniyle, böyle bir 
süreçte orduya gitmedim. Çok büyük bir yüktü omuzlarımda. Şimdi 
arkadaşlarla ilişkilendiğimde zorlanıyorum. Çünkü bu noktada arka-
daşların beni nasıl değerlendirdiklerini biliyorum. Bu konuda rahat-
sızlıkları var. Fakat şunu söylemek istiyorum; orduya ilişkin bir 
sorun değil benimkisi. Bundan ziyade, yöneticilik sorunum böyle bir 
tutuma götürdü. Ama bu noktada netim, tartışmaya da koymak is-
temiyorum. Fazla uzun sürecek, fakat hizmet etmek konusunda ne-
tim, bu konuda bir yol belirledim ve eğer kongre uygun bulursa uy-
gularım. Eğer uygun görmezse, söylediğim çerçevede ısrarlıyım, bir 
şervan olarak bu örgütün içinde  HPG'de de olabilir, başka bir çal-
ışma sahasında da olur, yer alırım, ama vasat kalmak istemiyorum. 
Eğer örgüt fırsat verirse, önerdiğim çerçevede daha önemli adımlar 
da atmak istiyorum. Bu tutumuma değer veriyorum, çünkü ilk defa 
Sakine olarak, kaygılara girmeden -yani kaygı yaşasam da bunları 
aşmak istiyorum- farklı şeylere girmeden, acaba arkadaşlar benim 
açımdan ne düşünüyorlar gibi kaygılara girmeden tutum belirtiy-
orum. Potansiyelimi açığa çıkaramadım. Bu noktada hareket etmek 
istemiyorum. Aldığım kararı uygulamak istiyorum. Bu kararı ör-
gütün çıkarlarından da koparmak istemiyorum. Tutumumu bu nok-
tada koyuyorum, önüme ne çıkarsa çıksın, hizmet etmekten geri 
adım atmayacağım. Doğu karargahına ilişkin bir nokta belirtmek 
istiyorum; Rewşen'in gidişinden ve Sozdar arkadaşın durumundan 
PJA meclisi olarak sorumluyuz. Doğu çalışmaları Ferhat'ın dene-
timinde başladı. Doğulu arkadaşlar kızmasın, ama kongre onun dene-
timinde yapıldı, ağırlıkta onun anlayışı altında oldu. Kendine göre 
biçim vermek istedi ve bunu başardı ya da başaramadı o tartışılır, 
fakat bunu yaptı. Ferhat kendisi söyledi, "Doğu'da zorla da olsa 
Kadın Hareketini geliştirmek istiyorum, ama biliyorum ki PJA elini 
uzatacak ve benim emeğimin üzerine oturacak", KONGRA GEL'den 
önceki konuşmasıydı. Yani Kadın Hareketi Ferhat tarafından oluştu-
rulursa sonucu da bu olur. Çünkü sağ çizginin etkisi altında bu şey 
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yapılmak istendi, ömrü fazla uzun olmadı, sağ çizgi ile birlikte o da 
gitti. Bunun için de hiç zaman kaybetmeden özgürlük çizgisi ve 
ideolojisi ekseninde büyük bir müdahalenin yapılması gerekir. 
Gerçekten Rewşen bizim için bir kayıptır. Şu an ihanet etmiş, gitmiş, 
ama gerçekten de böyle bir duruma düşecek insan değildi. İnanıy-
orum bir özü de vardı, ama çok erkenden çok ağır bir yük verdik 
omuzlarına. Ferhat'la örgüt baş edemiyor, Rewşen ne yapsın? Bunun 
için, bu kaybı bir eleştiri olarak kabul etmeliyiz. Bunları belirtmek 
istedim. 

Bese ark: Ben de kısaca tutum belirtmek istiyorum. Dün de arka-
daşlar tutumlarını belirttiler. Fakat ben sorunlarımızı ele alırken, 
Önderlik savunmasının temelinde ele alınması gerektiğini düşünüy-
orum. Çünkü en son hem Atina savunmasıyla hem de en son savun-
mayla birlikte bizim sorunlara bakış açımızın daha farklı olması 
gerektiğini düşünüyorum. Önderlik, devlet ve iktidara kilitlenmiş 
zihniyetten ve bunun yapılanmasından, kadro şekillenmesinden 
bahsetti ve bu nedenle salt kendi eksenimizde değerlendirme yapar-
sak çok doğru ve objektif olmaz. Peyman arkadaşın yaptığı değer-
lendirmenin o boyutuyla eksik olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim 
II. Kadın Kongresi öncesi ve sonrası yaşadığımız sorunlarda yine bu 
mantıktan kaynaklı yanlar var. Onların da ortaya konulması gereki-
yor. Sadece özgürlük adına bir direniş yapıldığı ve bu geri veril-
mezse olmayacağı biçiminde ele alınmamalı. II. Kadın Kongresi 
sürecinde hem erkek karşısında hem de kendi içimizde yaşadığımız 
bir iktidar mücadelesi vardı. Bunun da açımlanması ve oradan yak-
laşılması gerektiğini düşünüyorum. Kaldı ki, bu sadece II. Kadın 
Kongresi için söylenmiyor; Önderlik savunmasında bütün 30 yıllık 
mücadeleyi hatta ulusal kurtuluş savaşlarını, sosyalizm adına verilen 
mücadelelerini değerlendirirken bunların kendi içerisinde olumlu 
yanları olmasına rağmen, özgürlük adına verilmesine rağmen sisteme 
eklenmekten kurtulamadığını ortaya koyuyor. Bu temelde değer-
lendirilirse bence daha iyi olur. Biz eski mantıkla değerlendiremeyiz 
olayları. Kadın tarihini ele alırken de Önderlik birinci, ikinci 
PKK'lileşme hamlesi diyor ve daha sonraki süreçleri değerlendiriyor. 
Esasta bizim sorunlarımızı gerçekten köklü çözümleyemememiz, 
açılım yapamamamızın da bu mantıktan kaynaklandığını düşünüy-
orum. Bu hiç değerlendirilmeyecek anlamında değil, değerlendirile-
bilir, ama bu mantıktan bakarsak daha objektif sonuçlara ulaşabiliriz. 
Bir de kendimizi merkez olmaktan kurtarırız. Yeniden yapılanmada 
isim değişikliği sadece sembolik bir şey değildi, Önderlik hem PKK 
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açısından hem de Kadın Hareketi açısından yeni bir dönem başlatı-
yor. Yani yeni bir zihniyetle, yeni bir bakış açısıyla, demokratik-
ekolojik bakış açısıyla yeni bir oluşum yaratmaya çalışıyor. O 
anlamda da, bence sorunlara bu mantıkla bakılırsa daha doğru olur. 
Önce bunu belirtecektim.  

Diğer bir husus da, biz Atina savunmasıyla beraber Kadın Hareketi 
olarak daha güçlü eleştiri ve özeleştiri yapabilen, kendi sistemini 
sorgulayan bir yaklaşım içerisinde olabilirdik. Fakat hem şekillen-
meden kaynaklı hem de erkeğe endeksli bir oluşum haline geldiğimiz 
için, III. Kongre'den sonra Atina ve AİHM savunmalarına doğru bir 
yaklaşım göstermedik. Aslında Önderlik büyük bir değişim-dönüş 
sürecini başlatmıştı, ama bizim duruşumuz daha çok eski statükoyu 
koruyan, muhafazakar bir duruş oldu. Mesela konferansta da sis-
temimizi, kendimizi çok güçlü sorgulayan eleştiri-özeleştiri tutumu 
içerisinde olmadık. Yaklaşımımız eskisi gibi oldu. Gene geçiştir-
meci, uzlaşmacı bir şekilde oldu. Biz eğer Kadın Hareketi olarak o 
süreçte doğru bir sistem değerlendirmesi yapabilseydik, bugünkü bu 
dağılma durumu ya da çizgiden çıkış, çizgiyi kendine göre yorum-
lama olmazdı. O noktada, ben o konferansın olumlu bir rol oynay-
abileceğini düşünüyordum, ama eleştiri ve özeleştiri güçlü olmadığı 
için o durum gerçekleşmedi. Bizde bir çok şey iktidara ve devlete 
endeksli olduğu için örgüt anlayışımız da biraz öyle oluyor. Biz ör-
gütü, erkeği çok tartıştık, fakat uluslararası komplodan sonra bizim 
örgüt anlayışımız bütünüyle her şeyin yerine geçti, çok kutsal-
laştırıldı. Onun içinde birey olgusu gerçekten her şeye kurban edildi. 
Eski bakış açısından bakıldığında bile, Önderlik olduğunda bir 
özgürlük bakış açısı vardı. Uluslararası komplodan sonra Kadın 
Hareketi'nin iradesinin kırılmasıyla birlikte, -ki ben o değerlendir-
meye katılıyorum- giderek çok daha fazla otoriter bir yönetim oluştu. 
Çok daha ben merkezci, bireylere endeksli bir durum gelişti. Kadın 
Hareketi olarak da yine genele benzeyen bir durum ortaya çıktı. Na-
sıl ki zihniyetimiz devlete ve iktidara endeksliyse, örgütte de özgür-
lüğe ulaşmada bir araç olarak yaklaşmaktan ziyade, kesinlikle bir 
amaç haline getirdik, çok kutsallaştırdık. Bence onun da diğer 
yönleriyle beraber bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekiyor. 
Önderliğin savunmalarda belirttiği gibi, bizim bakış açımız reel so-
syalist, Marksist, Leninist klasik bakış açısı. Bizim şekillenmemiz de 
o yönlü oldu. Yani Kadın Hareketi olarak biz PKK'den kopuk şekil-
lenmedik. Zihniyetimizde '95'ten itibaren aynı tarzda şekillenme 
oldu. Belki bazı farklılıklar oldu, ama esasta, özde aynıydı. Sorun 
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sadece ikinci, üçüncü kadın kongreleri değil, başlangıçtan itibaren 
bizim şekillenmemiz genelden farklı olmadı. Uluslararası komplodan 
sonra Önderliğin fiili olmadığı koşullarda ise bu daha da derinleşti. 
Arkadaşların da dediği gibi, Önderliğin yerine başkanlık konseyi 
geçti, ki başkanlık konseyinin de kadın özgürlük çizgisi karşısındaki 
duruşları bellidir; hiç bir zaman inanmadılar. En son toplantıda bile 
özeleştiri vermekten kaçınan bir tutum sergilediler. Ben, kendi şekil-
lenmemi de o şekilde ele alıyorum, farklı görmüyorum. '95'ten beri 
ben bu yönetimde yer alıyorum. Yani YAJK'tan günümüze kadar yer 
aldım. Tabii her bireyin farklı farklı yanları var, ama şekillenmem-
izin bundan farklı olduğunu düşünmüyorum. Bende de klasik, dog-
matik yaklaşımlar, özellikle bir döneme kadar çok fazla kendisini 
sürdürdü. Yani genel doğruları, gereklilikleri söyleyen, ama bu 
konuda yaşamın ayrıntılarını görmeyen, insan duygu ve 
düşüncelerini hesaba katmayan, her şeyi kendi düz çizgisine göre 
yorumlayan ve doğru gördüğünde katılan, yanlış olduğunda ise her 
şeyi reddeden yaklaşım bende de çok hakimdi. Bütün pratiklerime 
baktığımda, çok sonuç alıcı bir şey görmüyorum. Belki bir tecrübe 
düzeyi, bir birikim ya da kişilikte kazanımlar oldu, fakat birçok defa 
tekrarın olduğunu gördüm. Bunun da kendi kişiliğimde yarattığı 
tahribatları görebiliyorum. Benim de kendi pratiğimde değişik kırıl-
malar, iradesizleştiğim birçok dönem oldu. Fakat kendi içerisinde 
hep mücadele etmeyi de bırakmayan bir duruşum söz konusuydu. 
Ben çok kısa bunu belirtiyorum.  

Kendi açımdan özellikle eleştiri konusu olan, KONGRA GEL 
sürecine değinmek istiyorum; genel yönetimde görev almam geçen 
kongrede oldu. Ondan sonraki pratik yoğun bir eleştiriye tabi tutuldu. 
Ben KONGRA GEL'den sonra Kadın Komitesi içerisinde yer aldım. 
Burada görev almayı kendim istedim. Hem yaşanan sorunlardan 
dolayı hem kadına yaklaşımı ve bunun tehlikelerini gördüğümden 
dolayı özellikle bu komitede yer alırsam en azından bazı doğruları 
koruyabileceğime duyduğum güvenden ve inançtan dolayı bu komite 
içerisinde yer aldım. Her zaman kadın çalışmalarında yer almak iste-
dim. Fakat hem yaşanan genel örgütsel sorunlar ve hem de kendi 
duruşumdan kaynaklı bu pratikte başarısız olma durumum söz 
konusu oldu. En temelde, Atina savunmasıyla birlikte bir yo-
ğunlaşma içerisine girmiştim, eski tarzda kesinlikle yöneticilik yapı-
lamayacağını, insana yaklaşımdan tutalım, örgüte yaklaşıma kadar 
eskisi gibi olamayacağını görüyordum. Ben bunun eleştirilerini 
birçok kez hem PJA koordinasyonunda hem PJA konferansında dile 
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getirmeye çalıştım. Özellikle yeniyi yakalama konusunda kendi 
içimde bir arayışım söz konusu oldu. Gelgitli bir ruh halini yaşadım. 
Bu da daha çok eskiyle yeninin birbirine karışmasından kaynaklanı-
yordu. Bunda, genel örgütsel sorunların ağırlığı da etkiliydi. Mesela 
kadın komitesi olarak Irak'a gidişimiz konusunda belki benim 
kararım yoktu, ama gidişi çok olumsuz da görmedim. Çünkü ben 
KONGRA GEL Kongresi'nde de sağ tasfiyeci eğilimin yaklaşım-
larını gördüm ve bunu kabul de etmedim. Gidersek, orada çalışma 
yürütürsek en azından bazı şeyleri engelleyebiliriz diye düşünüyor-
dum. Fakat gidişimle beraber oradaki tutum, hal-hareket ve davranış-
larım gerçekten çok mücadeleci olmadı. Birçok şeye sessiz kaldım. 
Komitenin başında Rengin vardı, ona bıraktım. Bu da birçok olum-
suzluğu beraberinde getirdi. Belki kalışımız çok uzun süre de olmadı, 
ama iki ay gibi bir sürede çok önemli gelişmeler oldu. Bu önemli 
gelişmelerde doğru kararlar almada birçok yetersizliğe düştük. PJA 
ile kendi aramızdaki ilişkileri doğru düzenleyemedik. Bunları ya-
pamamamızın en temel sebeplerinden birisi de ilişkilerin düzenlene-
memesi, yine eski mantıkla yaklaşma idi; kim hangi çalışmayı 
yürütecek, kim daha fazla neye hakim olacak vb. belki birey olarak 
bende fazla gelişmedi, ama gelişen mantık buydu. Benim oradaki 
duruşum daha çok seyirci kalma biçiminde oldu. Ferhat gilin tutu-
munu zaten benimsemiyordum, fakat işin içine girdikçe sorunun 
sadece onlardan kaynaklı olmadığını gördüm. Özellikle Irak dönüşü, 
sol çizgiden arkadaşların Önderlik görüşme notlarına yaklaşımı, öze-
leştiriye yaklaşımları, bu konudaki tutum ve davranışları bende daha 
farklı şeylere yol açtı. Hem sağ hem sol çizginin birbirinin aynısı 
olduğunu, madalyonun iki yüzü gibi olduğunu düşündüm ve bu 
düşüncelerimi hem kongrede hem bulunduğum yönetim ortamlarında 
savundum. Fakat kendi açımdan şunu belirtebilirim; özgürlük çizgisi 
karşısında kendimi netleştirmem, derinleştirmem gereken hususlar 
var. Ben partiye katılırken zoraki bir katılımla değil, birçok şeyi 
yaşayarak, görerek, çok bilinçli olmasa bile özgürlük anlamında bir 
tercih yaparak geldim, ama bunun mücadele biçim ve yöntemini tan-
ımam çok yüzeysel kaldı. Bu yüzeyselliği kendi kişiliğim de görüy-
orum. Hem genel erkeğe yaklaşımda hem kadına, yapıya yaklaşımda 
bir bütün olarak daha derinlikli olmam gerektiğini düşünüyorum. 
Bende de arkadaşların sorunlarını anlamama, kendime göre bir yak-
laşım söz konusu oldu. Yine özellikle sorunlara yaklaşımda çok gen-
ellemeci, kaba, sloganvari yaklaşımlar benim kişiliğimde de çıktı. 
Bugün de şunu belirtmek istiyorum; PJA meclisi olarak sorunlara 
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yaklaşırken yaşamın çok fazla dışından yaklaşıyoruz. insanların psi-
kolojilerini anlamada, onların duygu dünyalarını, düşüncelerini 
anlamada, yeniye doğru değiştirme dönüştürme de çabalarımız çok 
sınırlı kalıyor. Ya ilkeler adına çok kuru teorik bir yaklaşım gösteri-
yoruz ya da savruluyoruz. Benim arayışım, eski geleneklerimiz 
korunarak, ki geçmiş yılların kişiliğimize kazandırdığı şeyler var, 
ama kendinde bir değişim-dönüşüm de yaratarak yeni olan yaratıla-
maz mı sorusu etrafında idi. Benim bu süreçteki yaklaşımım bu oldu. 
Fakat bu noktada da hatalar yaptım. Eski biçimde durmaktansa, hata-
lar olsa da belli bir arayış temelinde kişiliğin yenilenmesinin daha 
doğru olacağını düşünüyorum. Benim için yetkili olup olmamak çok 
önemli değil. Esas bir sorun değil. Her koşul altında, değişik pozi-
syonlarda da ben bu özgürlük mücadelesini, arayışlarımı, çalışma-
larımı sürdürürüm. Ama şunu kendi kişiliğimde çok iyi görüyorum; 
eğer yeniyi yaratamazsam, değişim-dönüşümü yaratamazsam sadece 
bazı sloganlarla, bazı inanç dogmalarıyla yürüyemeyeceğimi ben çok 
iyi biliyorum. Ancak ve ancak değişimi yaratarak, yeni zihniyeti ya-
kalayarak uzun vadeli bir özgürlük savaşımıyla yürüyebileceğimi 
düşünüyorum. Bu anlamda, özellikle Irak süreci açısından çok köklü 
eleştiri ve özeleştiri verilmesi gereken yanlar var. Bu beş altı aylık 
süreçte, bu kaos süreci içerisinde en büyük savaşımlarımdan birisi de 
iddiamı korumak oldu. Çünkü bu 5-6 aylık süre içerisinde yaşadık-
larım çok sarsıcıydı. Şunu açık söyleyeyim; biraz yaşam tecrübem, 
birikimim olmasaydı bir çok şeyi de kaybedebilirdim. Fakat o 
anlamda bir yaşam tecrübem olduğu için yaşanan sorunlara anlam 
verme ve o temelde pes etmeme yaşandı. Durumumuz da ağırdı ve o 
anlamda çok daha geri bir pozisyona düşme tehlikesi vardı. Halen de 
bunun mücadelesini yürütüyorum. Daha doğru temelde katılmayı 
esas alıyorum.  

Sewra ark: Kongremiz arkadaşların değerlendirmeleriyle gittikçe 
bir düzey kazanıyor. Bese arkadaş bir nokta belirtti, ben de katılıy-
orum; yaşadıklarımızı yorumlama Önderliğin son savunması eksen-
inde olmadığı sürece mutlaka eksik kalıyor. Her ne kadar doğruları 
da dile getirsek, doğrultu vermede eksik kalıyor. Zihniyet 
sorunlarımız biliniyor. Bu noktada, Önceki savunmalarda da kendi-
mizi istenildiği gibi derinleştirmedik. Pratiğimiz bunu gösteriyor, 
Önderlikten kopuşu tartışıyoruz. Son savunma bir çerçeve ortaya 
koyuyor. İnanç bunalımı var dedi bir arkadaş; doğru, Kadın Hare-
keti'nde de bu sorunu yaşıyoruz. Her ne kadar böyle bir dezavantaj 
olsa da, tutumumuzda yüzümüzü Önderliğin savunmalarına dönerek, 
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kendimize bir umut yaratabiliriz. Arkadaşın biri, "Söz anlamını 
yitirdi" dedi. Böyle bir sorunu birbirimize karşı yaşıyoruz. Bu, çok 
ciddidir. Doğruları da dile getirsek, hepimiz pratik görelim diyoruz. 
Ama adım atmak istiyorsak, gerçekliğimizi çok köklü tartışmamız 
gerekiyor. Kendim ve mücadele açısından sorguluyorum. Devleti 
kendisine esas alan yönetim anlayışımız ve bu biçimde mücadeleye 
katılan yönetim gerçekliğimiz kendisini ortaya koymuştur. Yıllardır 
yaşıyoruz, çünkü zihniyet değişmemiş. Önderlik savunmasını der-
inliğine anlamadık, ama ortaya koydukları kaybettiklerimizin 
esaslarıdır. Bu da, devlet zihniyeti ve iktidar yaklaşımıyla hareket 
etmeden kaynaklıdır. Bu esas üzerinden bir kültür, pratik yaklaşım, 
konuşma oluşmuş. Yaşamın en ufak ayrıntısına kadar bu görülüyor. 
Parti içinde, mücadele içinde bu zihniyeti çok meşrulaştırmışız. At-
ina savunmasından sonra, bu olguya karşı arkadaşlar bir tepki 
göstermeye başladılar, egemenliği reddettiler. Bunlar inkar, anar-
şizm, ilkel tepkiler şeklinde bile olsa, bunu bilinçli bir şekilde 
yönlendirirsek devrimci bir rotaya gireriz. Eğer yönetim açısından da 
böyle gelişmezse, bana göre adım atmayız. PJA ve KONGRA GEL 
içinde geçerli devlet zihniyetine karşı red duruşumuz bilinçli ol-
madığı, ideolojik ve felsefik çerçeveye oturmadığı için boşluğu 
doğuruyor, dağılma ihtimalini ya da yaklaşımını açığa çıkarıyor. 
Bunu aşmazsak bir çok sorun ortaya çıkar. Diğer yandan, insani bir 
çıkıştır. Bunu savunma çerçevesinde nasıl ele alabiliriz; bu önem-
lidir, ama yönetim ya da meclis bu noktada ciddi bir sorgulama 
yaşamazsa, bir dönem için yönetim boşluğu doğabilir, ama herkes 
aslında kendisi açısından kaybeder. İçinde bulunduğumuz konum, 
'özgürlük mü özgürlük değil mi' aşamasıdır. Devrimci bir tercihi 
gösteriyor. Bir arkadaş, "Kendimizi kandırmayalım" dedi. Evet, 
kendimizi kandırmayalım. Geldiğimiz aşama, iddiasızlığımızı 
gösteriyor. İddiamızı koyabiliriz, zafere kadar varız, zafer kişiliğini 
kendimizde yaratacağız, sonuna kadar her göreve varız vb; bana göre 
bu, iddia değil. Yıllarca böyle belirledik iddiamızı, ama bugün bir-
birimize karşı inançsızız. Neden; çünkü pratik dilimiz bir olmadı, söz 
ve pratiğimiz birbiriden uzaklaşmış. Ulaştığımız aşama bunu kabul 
etmiyor ve kabul de edemez. Onun için, bu kandırma hepimiz taraf-
ından aşılmalı. 

Aslında mücadele gerçekliğini bir kenara ittik. Yaşam gerçekliği 
bizi bir kenara itiyor. Mücadele diyalektiğimiz, Önderlik diyalek-
tiğimiz bunu kabul etmiyor. Yaşamayı esas alacağız. Sıradanlığı da 
kabul etmiyor. Yüzümüzü çok geri bir yaşama çeviriyoruz. Eğer bir 
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çok şeyde ısrar edersek, ki şimdiye kadar ettik, inanıyorum bir çok 
şeyi kaybederiz. Bu kongrede böyle bir tutum belirlersek, merkez 
olarak da tüm arkadaş yapısı olarak da kongreyi boşa çıkarırız. Biz 
bu kongrenin başarısını esas alıyoruz. Öyle bir noktaya varmışız ki, 
bu kongrede özgürlük tercihimizi belirlemeliyiz. Yaşadıklarımız bizi 
özgürlük tercihlerimizden uzaklaştırmış. Birçok arkadaş bir şey 
söylenmesin diye görüş belirtti, ama yaşadıklarımız bizi konuşmaya 
mecbur kılıyor. Aslında bu, hangi aşamaya vardığımızı gösteriyor, 
psikolojilerimizi, ruh hallerimizi ele veriyor. PJA bu kongreyle kend-
ini toparlamak istiyorsa, bana göre daha cesaretli bir yaklaşım gere-
kiyor. Yolumuzu egemen, devletçi, iktidar zihniyetinden kurtarma-
mız gerekir. En azından bunun kararını vermeliyiz. Eğer bunu yap-
mazsak, birbirimizle uğraşacağız ve derinleştireceğiz. Bu, daha teh-
likeli noktalara ulaşabilir. Ne kadar arkadaş özgürlük tercihini 
netleştirirse, PJA o kadar vardır demektir. Belki sayımız çoktur, ama 
PJA böyle bir birleşimde değildir. Önderlik, PJA'nın da  ve PKK'nin 
de kadro hareketi olarak, tercihlerini netleştirmiş militanlardan oluş-
masını istiyor. Neden bunu yapıyor? Bu soruyu kendimize soralım. 
Biz, PJA'nın örgütlemesini daha yatay ve kitleyi kendi içine alan bir 
tarzda düşünüyorduk, ama Önderlik bu düşünce biçimimizi farklı 
dile getirdi. Çünkü ulaştığımız aşamada ciddi bir kopukluk var, 
Önderlik çizgisinden kopukluk var. Bu tespiti yaptık. Onun için, ter-
cihlerini yapmış insanlar katılmalı. Yeni bir PJA yapılanmasına git-
mek için bu kongreyi gerçekleştiriyoruz. Bilinci yaratmak kolay 
değil. Öz bilinci oluşturmak için temiz mücadele ve uzun bir zaman 
gerekiyor. Ama en azından niyet ve isteği bu kongrede oluşturmalı-
yız, ki birbirimizden ne istediğimizi bilelim. Dinde 'niyet etme' diye 
bir şey vardır. Gerçekten niyet etmek ruhsal olarak çok önemlidir. 
Eğer öyle olmazsa, bir çok defa düşüncelerimiz bizi yanıltabilir. Bir 
çok yaklaşımımızı farklı farklı izah edebiliriz, inanabiliriz. Yanılgı-
ları en büyük gerçek olarak kabul edebiliyoruz. Bunu çok defa 
yaşadık. Bir arkadaşın dediği gibi, yürek dili, beyin dili ile bir olursa 
bir dil oluyor. Bu noktada, kişisel yapılanmada bir karar vermeliyiz. 
Hareketimiz için bir çok değerlendirme oldu. 3. Meclis toplantımızda 
kendi açımdan ciddi bir değerlendirme yapmıştım. Onun için, bir kaç 
noktayı vurgulamak istiyorum. Hareketimizi parçalı görmek, tarihi-
mizi de parçalı görmektir. Burada bireysel yaklaşımlar görüyorum. 
Kendini merkezleştirme yada kendini bazı şeylerden kurtarma kend-
ini içinde görmemedir. Soruşturma sürecinde ulaştığım en önemli 
sonuçlardan biridir; kadın gücüyle, yaklaşımlarını belirlemeli, iktidar 
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ve devlet zihniyetini belirlemeli. Önderlik PKK hareketini ve ortaya 
çıkan gerçekleri değerlendirirken biz de kadın olarak vardık. Bu 
gerçeğe alternatif olarak çıktık, ama toplum içinde de, örgüt içinde 
de zihniyetimiz böyle şekillendiği için ve bu zihniyetle 
düşündüğümüzden örgüt olduğumuz ilk günden bu güne kadar 
gerçeğimizde devletçi zihniyeti yaşadık ve kendimizi doğru yorum-
lamadık. Bugün Önderlik savunması ekseninde tarihimizi yeniden 
ele almalıyız. Milyonlarca kadın var bu harekette; onların pratiğini 
değerlendirmiyoruz, yönetimin pratiğini değerlendiriyoruz. Bu ne 
yaşadığımızı gösteriyor. Bu, erkek gerçeğiyle yaşamadır. YAJK 
döneminde de vardı, kopuş teorisinde bazı adımlar attığımızda da 
vardı, 2. ve 3. Kongre döneminde de vardı, bu gün de var. Biçimler 
değişti, ama kendisi sürekli varoldu. Önderlik PKK hareketinin tari-
hini nasıl açık yazdıysa, bana göre bizim de kendi tarihimizi yeniden 
ele alıp yazmamız lazım. Önemli kararlar almalıyız bu kongrede. 
Bunu değerlendirmezsek, gerçekliğimiz de belirleyemeyiz. Bu 
konuda parçalı yaklaşımı doğru bulmuyorum. 2. Kongrede ki çıkışlar 
erkek egemenliğine karşı birer refleksti. Doğru bir çıkış olarak 
görüyorum. 7. Kongre'de de gösterilen bazı refleksler doğruydu, ama 
gerçeğimizi tanımlayamadığımız için başaramadık. Gene erkeğin 
eline düştük. Başarılarımız, geri çekilmelerimiz bu esas üzerindendi. 
7. Kongre'yi bu zihniyetle yorumlamalıyız. Bana göre ciddi durum-
lardır. Belki bu kongrede bütün gerçeğini ele alamayız, ama bunun 
ideolojik, felsefik, sosyolojik, psikolojik boyutlarını çözümlemezsek 
kendimizi de bu tarih içerisinde göremeyiz ve o zaman da kimliksiz 
kalırız. Bunlar, hem bu kongre için hem de diğer bütün süreçler için 
önemli bulduğum noktalardır. Yaşadığımız pratik esasta özgürlüğe 
olan yaklaşımımızı gösteriyor. Bana göre, Önderlikten sonraki 
süreçte özgürlüğe doğru gidiş olmadı. Böyle bir istek olabilir, ama 
tümüyle değil. Bu, bir bütün pratiğimize damgasını vurdu, belirledi. 
Yoksa içinde epey bir mücadele, acı, çaba da var ki ayakta durabiliy-
oruz, ama geldiğimiz noktada özgürlüğe yüzümüzü dönmedik. Bir 
direniş oldu, ama yaşadığımız gerçeklik izin vermedi başaralım. 
Erkeğin gerçeğinde yaşayarak, klasik kadın şahsında kaybettik. 7. 
Kongre'de erkek iktidarını Önderliğe rağmen kesinleştirdi. Bu nok-
tada içsel olarak ezilen kadınlar olarak bu gerçeği kabul ettik. Böyle 
bir yaklaşım var dedik ve onunla olduk. Bu yaklaşımla, Önderlikle 
aramıza mesafe koyduk. Böyle bir gerçeklik, 3. Kongre'ye ve sonrası 
pratiklere damgasını vurdu. Tarihe ve gerçeklere kopuk kopuk bakı-
lamaz. Bazı alanlarımızda arkadaşlar son dönemde toparlanma 
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olduğunu söylediler. Benim için önemli değil. Niçin; çünkü cins 
mücadelesini durdurma, liberalize etme oldu. En üstte durdurduk. 
Belki 100% değil, ama büyük oranda durdurduk. Bu önemli bir 
nokta, ki bütün çalışmalarımıza damgasını vurdu. Bu, askeri 
güçlerimiz, siyasi güçlerimiz ve PJA içerisinde de öyleydi. Bu 
gerçekliği kabul etmeliyiz, ki bugünkü durumumuzu iyi değer-
lendirelim. Bu noktayı erkek içimize sızdırdı. Cins mücadelesini 
durdurma, liberalize etme zaten erkekle bir dengeye girmedir. Bu, 
zaten iktidarda bir hesap yapmadır. Gittikçe iktidar olgusu içimizde 
daha da fazla yaşandı. Sevgiyi, maneviyatı çok fazla kaybettik, insan 
olgusunda çok şey yitirdik. Bir çok arkadaş açtığı için değerlendir-
mek istemiyorum. Daha da derinleştirmemiz gereken değerlerimizi 
kaybettik. Bunlar az şeyler değil. Bir arkadaş da belirtti; artık öyle 
bir düzeye gelmiş ki, birbirimize karşı doğal özellikler gösteremiy-
oruz. Yıllarca beraber kalmışız, ama bugün birbirimize bir merhaba 
diyemiyoruz. Bunlar, bir Kadın Harekit için önemli şeylerdir. Eski 
ölçülerimizi kaybettik. Sosyal reform anlayışıyla uzlaşmaya girmiş-
sek, mücadele etmemişsek, hatta çıkardığımız projeyle bunu destek-
lemişsek; sosyal ilişkilerimiz net değil demektir. Bu, kadın-erkek 
ilişkisini de belirler. Önderliğin yıllarca verdiği perspektifleri esas 
almamışsak, bu sosyal anlayışta net olmayışımızdandır. Sosyal 
anlayışımız, çizgimiz, toplum için ön gördüğümüz çizgi nedir; bunu 
çok açık değerlendirmedik. 4. Konferansımızda bu vardı. Eğer bunu 
tespit etmezsek adım atamayız. Orada, tercihlerimizde ayrışma 
yaşadık. Belki tercihlerimizi tamamıyla değiştirmedik, ama 'aca-
ba'ları yaşadık. Bu, cins mücadelemizle bağlantılıydı, kopuş teorisi-
yle bağlantılıdır, erkekle siyasette dengeye girmeyle, iktidara ortak 
olmayla bağlantılıydı. Bu, bizde bir kültür oluşturdu. Bunları çok 
değerlendirdik, fazla girmek istemiyorum. Bu noktada Önderlik ve 
özgürlük çizgisiyle ilişkilerimizi yeniden ele almalıyız. Eğer 
yaşadıklarımızı çok somut belirlemesek, yeni PJA yapılanmasına 
giremeyiz. Sadece Irak ve Maxmur pratiklerinde değil, birçok 
pratiğimizde, başta meclisimiz için söyleyeyim, erkekle ilişkilerimizi 
gördük. Ölçülerimizde büyük bir kayıp yaşanmış. Onun için, öze-
leştirimizde yaklaşımımız da çok net olmalı. Erkeğe karşı yak-
laşımımızın ne olduğu, bu son yıllarda belirsizleşmiş. Nasıl yaşıy-
oruz belli değil. Bu noktada tercihlerimizi belirlemeliyiz. Önderlik 
en son görüşme notunda da belirtti, "Erkeği tercih eden kadına karşı 
mücadele tutumunuzu belirleyin" dedi. Çok önemli bir nokta, çünkü 
bir çok noktayı erkekle ilişkilerimizde kaybediyoruz, kaybettik de. 
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Bugün kadın katliamından bahsediyoruz; mücadele vermedik, çünkü 
bu noktada bazı ölçülerimizi kaybetmiştik. Bunun için projel-
erimizde de çok güçlü olmadık. Mücadele kararımızda zayıflamıştık 
ve onun için çizgi karşısında suçluyduk aslında. Bu nokta görülmeli. 
Sosyal projeyi arkadaşlar birçok noktada değerlendirdi. Ben tekrar 
etmek istemiyorum. Önemli bulduğum nokta, bugün kararımızı, ter-
cihimizi ideolojik, felsefik, siyasal, sosyal, örgütsel olarak nasıl 
verebildiğimizdir. Kongre gibi bir ortamda birleşmişiz ve bu konuda 
tutumumuz net olursa, niyette ve istekte net olursak çok adım 
atabiliriz. Diğeri, zaten bilinçlenme ve adım atmadır. Önderlikten, 
çizgiden koptuğumuzu söylüyoruz. Ne yaşadık, hangi ölçümüzü 
kaybettik gibi noktaları derinlemesine ele almak lazım. Bu konuda 
kendini kandırmayı aşmalıyız, ki artık birbirimizi kandıramayız. 
Kendim için ise; soruşturmadan önceyi tekrarlamak istemiyorum. 
Koyduğum çerçeve temelinde kişiliğimi derin olarak bir çok noktada 
değerlendirmek istiyorum. Değerlendirdiklerimi kendim için esas 
alıyorum. Özellikle devletçi mantık, iktidar, güç üzerine belki 
çözümleme ve sorgulamalarım vardı, ama son savunmalarla beraber 
yeniden ele almak istiyorum. O döneme yönelik gelen eleştirileri 
tekrarlamak istemiyorum. Özellikle 4. Kongreden sonra aldığım 
görevi değerlendirmek istiyorum. Soruşturmada şunu çok açık 
gördüm ve bunu söylemek istiyorum, ki eski pratiğime de damgasını 
vuran buydu; toplumsal şekillenmemde devlete ve iktidara odaklı bir 
şekillenme var. Soruşturma sürecinde birçok noktayı kendi açımdan 
belirledim, ama pratikte bunu yerine getirmede gil-gitleri çok 
yaşadım. İktidarın içinde kalma yada kalmama, yönetime ne kadar 
katılabilirim yada katılamam gibi noktalarda ciddi ikilemler yaşadım. 
Öncülük yada iddia sadece yönetimde değildir. Yönetim belki hizmet 
içindir diyoruz, ama reel gerçeğimiz var, hizmet ettiğimiz kadar ikti-
darını yürütüyorsun. Yönetime girdikten sonra, eskiden yaşadığım 
gerçeğin daha da derinleştiğini, sistemleştiğini gördüm. Yönetime 
girmeden önce de bazı çelişkileri yaşadım. 4. Kongre'de bu konuda 
görüşlerimi dile getirdim. Yani iki gerçeklik arasında yaşadığım bir 
sıkışma vardı. Bir taraftan bu gerçeklik diğer taraftan da ondan uzak-
laşma istemi ve sorgulamasını yaşıyordum. Yönetimde hem iş 
görüyordum hem de yönetimin içerisindeki çelişkilerden dolayı 
bende büyük çelişkiler yaratıyordu. Onun altında büyük bir sıkışmayı 
yaşadım ve PJA’da ilk kaldığım dönem bu çelişkileri çeşitli şe-
killerde yansıttım. PJA’dan çıkışta da, bende büyük bir kararsızlık 
çıktı diyebilirim. Çok ciddi bir zorlanmayı yaşadım ve 2. Merkez 
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toplantısında bu noktada çok ciddi bir patlak verdi. Bu noktada duy-
gusal ve  altında kalma, sıkışma ve kendini boğma yaklaşımları orda 
yansımalarını buldu. O toplantıdan sonra gördüğüm gerçeklikler, 
yaşadığımız gerçeklik, belki bir eleştiri ve özeleştiri düzeyi vardı, bu 
bana bir umut veriyordu. Fakat biliyordum ki, pratikte bunu çok 
fazla yapmayacağız. Ben orada kendim için şöyle bir çözüm buldum; 
önceden de bu çözüm noktasını kendim için esas alıyordum, ama 
orada daha çok kendimi netleştirdim. Ben çalışacağım, çalışmada 
hem yaşamı hem de mücadeleyi daha geniş çerçevede ele alacağım. 
Duygularımı güçlendireceğim. Yaşadığım dogmatizmi aşarak, 
yaşamda anlamayı daha çok derinleştireceğim, bu noktada mücadel-
emi hem kendim için hem de herkes için, yargılardan ve subjektiv-
izmden kendimi uzaklaştıracağım diye bir karar aldım. Bu aldığım 
karar bende bir iddia yarattı ve bu iddia ile bir çok yerde katılım 
sağlamıştım. Fakat 4. konferansta gördüğüm tablo-sosyal yaşamla 
bağlantılı, yönetim ortamımızla bağlantılı- yine sıkışmayı yaşadım. 
1. KONGRA GEL’de tamamıyla bir iradesizliği yaşadım. Yani ta-
mamıyla katılımsızlık vardı, tamamıyla izleyici konumunda kaldım, 
ki bu oportünist bir duruştu. Kendimde ne zamanki bir sıkışmayı 
yaşasam, böyle bir duruş benim şahsımda yaşandı. Fakat bunu 
sürdürmeyi kabul etmedim. Aslında böyle bir duruşla, böyle bir şeyi 
yaşayacağımı biliyordum, ama farklı bir çözüm ne genel yöne-
timimiz için ne kendi yönetimimiz için oluşturmamıştım. Bu noktada 
esas çelişkileri kendimde çözmemiştim. Çok sorgulamalarım vardı, 
fakat bu noktada bunları kendimde çözmemiştim. Bunun için 
kendimi rolsüz bırakma duruşu açığa çıktı. Zaten arkadaşlar bizim 
KONGRA GEL’de ki duruşumuzu belirtiler, ben bütün bunları 
kendim için geçerli görüyorum. Fakat PJA sürecinde bir karar 
aldığımı belirtebilirim. Ben bu kararı bu netlikle aldım; biz de, 
yöneticilik özellikleriyle bağlantılı, iktidarla bağlantılı olarak geliş-
enlerden büyük bir arınmadan geçmeliyiz. Bunun için yönetim dışı 
kalınacak bir süreç bizim için gerekli. Çünkü katılımını iktidar üz-
erinden belirleyen, kadın gerçekliğinin çözümlenmesi gerektiğini 
düşündüm. Katılımımızı iktidar üzerinden yıllardır yapıyoruz, bunun 
bizde yarattığı çok derin hem alışkanlıklar hem de çelişkiler var. Her 
arkadaşın yaşadığı çelişkiler var. Bütün iktidar hesaplarını en uç 
boyutta yaşamış arkadaşlarda bile olduğunu düşünüyorum. Kadın 
olarak herkeste bir şekilde olduğunu düşünüyorum. Hem ikilemleri 
aşmak hem bizde oluşturduğu gerçekliği aşmak anlamında, ciddi bir 
yoğunlaşma sürecine kendimi koymak, arkadaşlarla birlikte bunu 
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yaşamak istedim. En temel şeyin PJA açısından bu olduğunu 
düşündüm. Yani bizim bütün hareketi kendine hapseden, kendi bi-
reyciliklerinin tasarrufunda yürüten, bunun için bütün kadın yapısını 
bir noktada hiçleştiren ki, bunu ben KONGRA GEL’de, konferans 
sürecinde, bir çok açıdan, 4. kongrede gördüğümü belirtebilirim. 
Bütün süreçler boyunca bunun ortağı olmak, beraber olmak, bir şe-
kilde pratiğinin sahibi olmak kendimde ki sorgulamalarda bir düzeye 
ulaştı ve bunu yönetim dışında yapılması gerektiğini düşündüm. O 
dönemden bu yana, böyle bir düşünceye de sahibim. O dönemde 
PJA' da kongre hazırlıkları yapıyorduk ve geldiğimiz nokta belliydi, 
bir iflas noktasıydı. Bu noktada, PJA’da olduğu, olabildiği kadar bir 
sorgulamayı kendimde ve arkadaşlarda gelişmesine katkı sunabilir-
sem, bu PJA için bir yönetici olarak yapabileceğim en doğru şey, bir 
borcun belki son ödenmesi gibi olabilir, diye düşünüyordum. Kend-
ini ve ortamı çözümlenmesine katkı sunarak, yöneticilikten ayrıl-
manın en doğrusu olduğunu düşündüm. Bu yüzden PJA' da bazı tar-
tışmaların başlatılması ve yürütülmesi konusuna, tartışmalarımız 
oldu. Bu noktada şöyle bir şeyi belirtmek istiyorum; Öncelikle du-
rumun çok ağırlaştığını ve bu noktada birbirimizi salt yargılayıcılık 
üzerinden, salt suçlular yaratmak üzerinden değil, birbirimizin kadın 
olarak yanında ve ama çizgide sonuna kadar eleştiriyle yürümek 
kanaatindeydim. O noktada bir ilişkiler düzeyi yaratmanın, sorgu-
lamayla birlikte gerekli olduğunu düşündüm. O belirtilen sorunlar 
dile geldi, kadın komitesi ve koordinasyonda, -bunları tekrar et-
meyeceğim- bunlar doğrultusunda bazı arkadaşlarla bunu geliştirsek 
de, önemli oranda bu gerçekleşmedi ve yaşanan süreç, Irak'ta 
yaşanan sorunlar bunu tamamen durdu. Ondan sonraki süreçte, özel-
likle hem çizginin konulması konusunda hem de sürecin geliştiril-
mesi konusunda belli bir sorumluluk üstlenmeye, belli bir tutum 
içinde olmaya gayret gösterdim. Esas çelişkimi kendimde şöyle 
çözümlendiğini belirtebilirim. Ve bunu Önderliğin son savunmasıyla 
birlikte derinleştirme ihtiyacı hala çok fazla elbette, fakat şöyle bir 
çözüme ulaştığımı belirtebilirim; Kadın hareketine iktidar üzerinden 
katılım çok kapsamlı çözümlenmelidir. Kendi kişiliğimi de içinde ele 
alıyorum, üsluptan, davranış, ele alış tarzı, ilişkiler ve bununla 
ilişkili, oluşmuş kişilik duruşu açısından ve bunun bütün yönetim 
kademelerindeki her arkadaş açısından gerekli olduğunu düşünüy-
orum. İkincisi; Özgürlük çizgisi ile aramızda açtığımız mesafe hangi 
konuda olursa olsun, öz tercihlerin güçlü oluşturulması konusunda 
geliştirilmelidir, ki bu konuda tercihimi netleştirdim. Bunu açık 
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olarak belirtebilirim. Bu konuda çok güçlü bir duruşu henüz ortaya 
koymuş değilim ve bunun birden bire olacağını düşünmüyorum. 
Yani ben artık çok güçlüyüm değil, kararımı güçlü buluyorum, 
çünkü çok büyük gidiş-gelişler sonucunda, çok oportünist, iddiasız 
duruşlar, sonunda bu kararı aldım ve kararın sadece yöneticilikte 
değil, sonuna kadar katılımla olacağını, bir hizmet olacağını 
düşünüyorum. Benim esas aldığım şey çalışmak, üretmek ve bu 
konuda sürekli bir sorgulama içinde olabilmek. O yüzden her şeyi 
başardım, eskisi gibi işte her şeyi netleştirdim, çok önemli bir yo-
ğunlaşma düzeyine ulaştım değil, tercihlerim konusunda önemli bir 
karar düzeyine ulaştım. İktidarla kendi aramdaki gerçekliği çözüm-
leme konusunda o sıkışmaları aştığımı belirtebilirim. Fakat son 
dönemde şöyle bir şey belirtebilirim; Arkadaş yapısının eski yöne-
timlerin reddine dönük geliştirdiği tutumu kendi açımdan, -özellikle 
KONGRA GEL sürecinde PJA yapısının aldığı bir kararda vardı-, 
ahlaki olarak yerine getirmeyi doğru buldum. Bunu bir iddiasızlık 
olarak yaşamıyorum. Mücadele etmek, hatta yönetici olmak açısın-
dan da, bir iddiasızlık olarak yaşamıyorum, fakat yapının bir tutumu 
varsa bunu, ahlaki olarak, siyasi, devrimci, yoldaşlık ahlakı gereği 
olarak kabullenmek ve ona göre davranmak gerektiğini de düşünüy-
orum. Bu anlamda arkadaşların göstereceği tavır benim için esas ola-
caktır. Her yönetici açısından böyle olduğunu düşünüyorum. Bizim 
yönetime girip girmememiz, bizim şunu bunu yapıp yapmamız, 
sadece şu noktadadır; hizmet edip etmeyeceğimizi belirleriz, 
mücadeleye katılıp katılmayacağımızı belirleriz, bireyler olarak nasıl 
katılacağımızı belirleriz, diğerlerini arkadaşlar belirler. Bu yüzden 
farklı bir tutum içinde yönetime hazırım, hazır değilim, girerim, gir-
mem böyle bir yaklaşım içerisinde değilim. Sadece çalışmaya, 
mücadele etmeye kararlı olduğumu belirtebilirim. Bu hangi koşulda, 
hangi zemin, hangi çalışma, olursa fark etmiyor benim açımdan. 
Bunu önemli buluyorum ve şunu belirtebilirim; kişiliğimde iddi-
asızlığın, bununla beraber gelişen oportünizmin, bunun beraberinde 
gelişen mücadelesizliğin köklerini tamamıyla kurutma konusunda 
kesin bir kararlılığa sahibim ve özellikle son dönemde bunun belli 
bir tutumunu sergilemeye çalıştım, yetersizde olsa. Önemli olanında 
bu olduğunu düşünüyorum. Tutumumu bu konudaki kararlılığımı 
belirterek ortaya koyuyorum. Diğeri çok temel konularda savunmalar 
temelinde kişiliğimi bir donanıma kavuşturmaktır. Ruhsal bilinç, 
davranış ve düşünüce olarak da, Demokratik Ekolojik Toplum para-
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digması esasında yeni bir zihniyete kavuşturmak olarak düşünüy-
orum. Bu konuda da kararlılığımı belirtiyorum.  

Dilan ark: Arkadaşlar değerlendirme yaptılar. Tabii yaşadığımız 
süreç çok ağır ve çok büyük bir tahribat var. Arkadaşların meclis 
şahsında getirdiği eleştirilerde, ben de payımı görüyorum. Fakat bu 
kongre önemli bir kongre. Yani yaşadığımız bu tahribatlar, bu 
parçalanmaların, burada çözümlenmesi ve yeni bir başlangıç yap-
mamız gerekiyor. Ve birlik ruhunu yakalamamız gerekiyor. Bundan 
dolayı ben kendi tutumuma geçmeden önce bir değerlendirmede 
yapmak istiyorum. Ben yapılan tartışma ve değerlendirmelerde bir 
tehlike de görüyorum. Yani birleştirmiyor, tam tersine gittikçe daha 
derinleştiriyor, umut kırıcı, varolan umutları daha da kırmaya çalışan 
bazı yaklaşımlar var. Heval Peyman bir değerlendirme yaptı; şimdi 
3. Kongrede bir sapma var demek, bence o başlı başına tehlike 
yaratan bir şey  -her arkadaş kendi görüşlerini belirtebilir, ben ona 
bir şey demiyorum- bence kendi bireysel yaklaşımlarımızdan, duy-
gularımızdan arınarak, varolan gerçekliği ortaya koymak gerekiyor. 
Bende 3. Kongrede hazırdım, o süreçteki tartışmaları ben anlamlıda 
buluyorum, oradaki değerlendirmelerde yerinde olan değerlendir-
melerdi. Ayrıca 3. Kongre bizim asıl çizgiye girdiğimiz bir kongre-
dir, bir sapma değildir. 3. Kongre öncesi yaşanan sapmalar vardı, bu 
doğru, bir tasfiyeci pratik vardı, o orada yargılandı. Hatta ben şunu 
söyleyeyim, bir yetersizlik varsa biz o pratiği daha güçlü bir temelde 
ortaya çıkarabilirdik. 3. kongrede yargıladığımız gerçeklik şuydu; 
sağ liberalizm ve dogmatizmdi. Bu yönlü, o süreçte bazı şeyler heval 
Peyman boyutuyla daha derin çözümlenmemişse, gelip bu kongrede 
geçmişte böyle oldu, işte bazı bireylerin şahsında, mesela heval Pel-
şin, heval Sozdar şahsında, böyle dile getirmesi doğru değildir. Bunu 
şu anda gündemimize koymak başlı başına bir sapmayı da getirir. 
Biz doğru bir çizgiden ne zaman çıktık. Şuanda hepimiz şunu değer-
lendiriyoruz, biz bir ideolojik çizgiden çıktık, biz kendimize yaban-
cılaştık. Bunu doğru tahlil etmek gerekiyor. Heval Peyman’da o 
süreçte bu o örgütün öncülüğünde olan bir arkadaştır, payı da büyük-
tür. Belki kendisini bir çizgi olarak koydu, değerlendirdi. Bence bu 
kongrede arkadaş daha farklı bir değerlendirme yapabilir, daha farklı 
bir katılım yapabilirdi. Bu yaklaşımları ben bir talihsizlik olarak 
görüyorum. Bu yaklaşım doğru değildir. Bu kongreyi doğru ele al-
mak gerekiyor. Diğer noktada yine arkadaş bazı atıflarda bulundu, 
KONGRA GEL’e ilişkin, yönetimden tutalım, HPG’den, diğer 
parçalara ilişkin şu tehlike var, bu tehlike olur diye. Bence bu varo-
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lan yönetime bir güvensizliktir, şu an oluşan yönetime güvensizliktir. 
Bu güvensizlikten zaten biz bu duruma geldik. Yani bazılarının iddi-
ası varsa bu hareketi yürütmeye, bu çalışmayı yürütmeye, varolan 
iddiayı da ortadan kaldırmaya dönük bir yaklaşımdır. Bence arkadaş 
bu yaklaşımlara girmezse iyi olur. Bu yönlü bir doğrultu vermek isti-
yorsak, bir yararımız olacaksa, bu ortama bir katılımımız olacaksa, 
varolan iddiaları güçlendirmek gerekiyor. Yine heval Sevra birşey 
söyledi, ben onu da değerlendirmek istiyorum; Yani KONGA GEL 
yönetimine girmemek, belki arkadaşın kendi boyutuyla zorlandığı 
yönler olabilir, bu farklı bir şey, fakat yapı bunu benimsemediğinden 
dolayı böyle bir yaklaşım sergiledim, bunlar doğru değildir. Tamam 
çekilmesi gerekenler çekilebilir, ama yürütmesi gerekenlerde yürüt-
melidir. Yani bunu devrimci bir ahlaka bağlamak daha farklı şeylere 
bağlamak, ben bunu kendi boyutumda belirteyim, şu demek isteni-
yor; yani bu yaklaşımları belki kendi boyutuyla değerlendiriyor, ama 
diğer yönetim boyutunda da farklı bir yaklaşım bırakıyor. Bu yak-
laşımlar doğru değil. Kendi iddiasını, yaklaşımını koydu, çalışma 
şeyini koydu, ben ona bir şey demiyorum, ama bu tür atıflarda bu-
lunmak şu andaki ortamımıza uygun düşmüyor. Şu anda varolacak, 
yürütülecek çalışmalarımıza, iddiamıza, bu şekilde yaklaşmamak 
gerekiyor. Yine YJA-PJA çelişkisi çok dile getiriliyor. Bence bu suni 
bir çelişkidir, bunu derinleştirmeyelim. YJA, PJA’nın çekirdek yapı-
lanmasıdır. Bu gün sadece YJA değil, dağda bulunan herkes PJA’nın 
çekirdek yapısıdır. Yani YJA’da şu derinleşme var, şu çelişki var, şu 
yaklaşım var, demek doğru değildir. Tabii ki YJA’nın da sonuna ka-
dar, birinci dereceden sahip olması gereken kimliği PJA’dır. Kendis-
ini bundan hiçbir zamanda ayrıksı görmemeli, görmedi de. Ben 
kendimde uzun bir süre askeri çalışmalarda yer aldım ve hiçbir 
zaman PJA kimliğimden vazgeçmedim. Tam tersine bu kimliği daha 
çok güçlendirmek için daha da sahiplenmeye çalıştım ve şuan YJA 
içerinde bulunan arkadaşların yaklaşımı da budur. Ben o arkadaşların 
içindeyim ve bunu görüyorum. Bir yaklaşım varsa, bu şekilde yak-
laşımlar, bu söylemler derinleştirir, parçalar. Bu tür tartışmaları 
bence böyle ortamda dile getirmek, dilendirmek çok mantıklı değil, 
hepimizin çabası birlik temelinde olmalı. Doğru, hepimiz bir ruh 
parçalanmasını yaşadık, bu Kadın Hareketinde yaşananlardan da 
bağımsızdır. Yaşanan bir süreç vardır. Örgütün içine girmiş olduğu 
bir kaos vardır. Bundan hepimiz etkilendik ruhsal bir parçalanma 
yaşadık, ama bunu biz aşabiliriz, gücümüz var. Bu kadar bir birleşim 
burada bir araya gelmişse, bu bileşimin bu kaosu, bu bunalımı aşa-
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cağına inanıyorum ve bu gücüde arkadaşlarda görüyorum. Bu güveni 
arkadaşlarda görüyorum. Kendim bu gücü arkadaşlardan aldım. Hiç 
umutsuz bir yaklaşımım yok. Tam tersine iddiam daha da güçleniyor 
ve buradaki her bir arkadaşında iddia sahibi olduğunun da farkın-
dayım. Bu temelde güç katacaklarına da inanıyorum. Ama mümkün 
olduğu kadar şuna da dikkat edelim, kendi içimizdeki bazı gerçek-
leri, bazı şeyleri direk yansıtarak değil, bunu çözmemiz gerekiyor. 
Doğru, biz kendimize yabancılaştık, ideolojiden koptuk, ve çizgiden 
uzaklaşmayı yaşadık, ama biz yeniden bir buluşmayı ve birleşmeyi 
yapabiliriz. Bu yönlü ciddi bir engel ve sorun yoktur. Her şey bizim 
elimizdedir. Psikolojilerimizle, sınıf bakış açılarımızla bu harekete 
yaklaşmayalım. Bu hareket, binlerce kadına malolmuş bir harekettir. 
Sadece buradaki arkadaşların değildir, halka mal olmuş bir hareket-
tir. Bugün bu hareketi yürütecek binlerce militanı, kadrosu ve halkı 
vardır. Bu ideoloji, Önderliğin yaratmış olduğu büyük bir ideolojidir. 
Kesinlikle yaşanan sorunlar karşısında kendi ruh halimizi yansıtarak 
değil, daha güçlü bakarak bu süreçten çıkabiliriz. Yine arkadaşlar 
çoğunlukla değindi, içimizde şöyle bir gerçeklik var; meclis ve yapı 
içerisinde bir sınıflaşma oluştu, arkadaşlar bürokratizm, elitleşme 
dedi. Meclisin kendi içinde de bir sınıflaşma vardı, tabii ki bu çalış-
maları da zorladı. İstenilen kolektif ruhu yakalamada, birliktenliği 
yakalamada yetersiz kalındı. Bu hiyerarşik mantığı ortadan kaldır-
mak ve yeni zihniyete girmemiz gerekiyor. Önderliğin yeni paradig-
masına girmemiz gerekiyor. Çünkü şu anda hepimizde bulanan man-
tık, devletçi, hiyerarşik, reel sosyalist mantıktır. Biz bu mantık yapıs-
ını aşamadık. Dogmatik yanlarımız halen çok. Bun  kendi boyu-
tumda da görüyorum. Yine diğer bir nokta, meclis boyutunda ben 
şunu gördüm; bizde bir emeksizlik var, temel sorunda sanırım bi-
razda budur. Yani emek derken ben şunu dile getirmiyorum, belki 
çoğumuz bu savaşta da yer aldık, emeği onunla ölçmüyorum, biz ne 
kadar yaratıcı olduk, ne kadar yaratabildik, önemli olan biraz odur. 
Her birimizin kendimizi bunda sorgulaması gerekiyor. Ucuz yaklaşı-
yoruz, ucuz yaklaşımlarda emeksizlikten kaynaklanıyor. Bu yönlü 
farklı yönlerden ele alıp değerlendirmekte gerekiyor. Ben hareket 
içerisinde 3. kongre sonrası mecliste yer aldım. Kendime yönelik, 
Önderliğe yaklaşımdan başlamak istiyorum; Önderliğe felsefik, 
ideolojik bir yaklaşımdan çok, duygusal, dogmatik bir bakış açım 
vardı, yani müritçe bir bağlılık. Önderlik hep bu müritçe bağlılığı 
eleştirmiştir. Önemli olan, Önderliğin felsefesini anlayabilmek, 
Önderliği ideolojik olarak ele alabilmek. Tabii ki, Önderlik felsefik, 
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ideolojik ve bilimsel olarak ele alınmazsa Önderlikle doğru bir bu-
luşmayı sağlayamazsın. Bu temelde ele almadığım için, Önderliği bir 
güç olarak görme vardı, hatta o gücü, Önderliğin gücünü kendi gücü 
olarak görme, bu bir yanılgıydı. Bu yanlış bir yaklaşımdı. Bunu üz-
erine tabii daha çok yoğunlaşacağım. Yine diğer noktalarda da, 
Özgür Kadın Hareketine yaklaşımımızda, bu hareket içerisinde 
varım ama doğru bir sahiplenme, güçlü bir sahiplenme, benim ta-
rafımdan olmadı. Belki bunu teorik olarak dile getirdim, ama pratikte 
gereklerini tam olarak yerine getirmedim. Yine bir pratikçi olarak 
bilinirim, ama bunun ideolojik boyutuyla, onun felsefik boyutuyla 
kendini katma, kendini yeniden yaratma yoktu. Bu yönlü yetersiz 
kaldım diyebilirim. Yine cins mücadelesinde de liberaldim. Belki 
tavır konuluyordu, ama bu yönlü ısrarlı değildim. Cins savaşımında 
ısrar önemlidir, tarzımdaki liberalizm ısrarcı olmamamı beraberinde 
getirdi, önünü de kesti. Belki bir erkekle direk bir uzlaşmaya girme 
olmadı, ama o sisteme karşı doğru bir tavırda konulmadı. Arka-
daşlarda belirtti; uyumluluk adı altında aslında bir nevi ilkelerinden 
taviz vermede oldu. Bunları tabii şu anda derin çözümleme gereği 
duyuyorum. Bunu üzerine yoğunlaşıyorum. Güce, iktidara ve yetkiye 
olan yaklaşımımı da koymak istiyorum. Başta yetkiye yaklaşımım; 
aslında biraz yetkiyi kişiliğime ters görme ve kirletilmiş bir araç 
olarak görüyordum. İktidarı da öyle görüyordum, fakat zamanla 
bende  tersine dönüşen bir şey oldu. Yetkiyi bir hizmet temelinde 
görüp, o temelde ele almak, varolan gücünü, varolan enerjini, yetki 
boyutuyla daha güçlü bir temelde katma, yani bize verilen yetkinin 
kesinlikle daha güçlü bir hizmet temelinde olması gerekirken, bu 
yönlü bireysel yaklaşımlara da götürdü. Yine şunu belirtmek istiy-
orum. KONGRA GEL’e bende katıldım. Orada yaşanan durumlarda 
benimde payım var, yani bir tarafsızlık yaşanmışsa, bir katılımsızlık 
yaşanmışsa benim şahsımda da yaşandı. En önemli gündemlerde 
kalkıp bir değerlendirme yapmadım. Bu bireysel bir kaygıydı, eğer 
örgütsel bir kaygı olmuş olsaydı, kesinlikle böyle olmazdı. Bunun  
özeleştirisini verdim, burada da vermek istiyorum. Yani bundan son-
raki yaklaşımlarıma ve katılımımın daha güçlü olması noktasında 
iddiamı bu temelde koyacağım. Belki iddia boyutuyla yaşanan 
süreçlerden kaynaklı hepimiz bir kırılmayı yaşadık. Benim boyu-
tumda da yaşanan kırılmalar var, ama hiçbir zaman  kararsızlık, 
inançsızlık boyutuna kadar gelmedi. Aslında tam tersine bu yaşanan 
süreçle birlikte kendimde şunu gördüm. Daha büyük bir karar ve 
iddia ile katılım istemim gelişti. Kesinlikle daha büyük umutlar taşı-
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yorum ve Özgür Kadın Hareketinin çok güçlü bir çıkış yapacağına 
inanıyorum. Bunun için çaba harcayarak sonuna kadar  bir katılımı 
esas alacağım. Kadın zeminimi olur, yoksa genel zemin mi olur fark 
etmez tüm çalışmalarda kendimde varolan enerjiyi daha doğru kat-
maya çalışacağım. Kendimi esas alacağım gerçeklik militan 
ölçüleridir, fedailik ölçüleridir ve sonuna kadarda bu temelde örgüt 
içerisinde yürüyeceğim. Yine Ş. Beritan çizgisini kendime esas ala-
cağım. Ve şu umudumu koruyorum, kesinlikle bu kongrenin başarılı 
bir kongre  olacağını ve çizgiye gireceğine de inanıyorum. Bu te-
melde arkadaşlara başarılar diliyorum. 

 Dr. Jiyan ark: Keşke dün akşamdan beridir yürütülen tartışmalar 
başta gelişmiş olsaydı. Belki daha güçlü sonuçlara ulaşabilirdik. 
Çünkü hemen hemen gündeme yeni giriyoruz. Tartışmaya geçmeden 
önce Dilan arkadaşın değerlendirmelerini hiyerarşik zihniyetin bir 
sonucu olarak gördüğümü belirtmek istiyorum. Yani tehlike var, 
sorunlarımız var, saldırılar gerçekleştiriliyor diye sorunlarımızın 
kaynağını tahlil etmeyecek miyiz? Bunları tartışmayacağımız 
anlamına gelmez. Çünkü biz sorunlarımızı tahlil etmezsek, çözüm-
leyemeyiz ve kısa bir süre sonra tekrardan büyük tıkanmaları yaşay-
abiliriz. Başta bunları belirtmek istedim. Dünden beridir yürütülen 
tartışmalara da ayrıca katılıyorum. Şimdi hareket olarak yaşadığımız 
sorunların, tıkanmaların kaynağı bir bütün olarak savunmalarda or-
taya konulmuş. Arkadaşlar belki son savunmalar olarak belirtti, ama 
temel AHİM savunmalarıydı. Çünkü orada da Önderlik; “Kom-
plonun nedeni yetersizlik yoldaşlık ve sahte dostlardır.”diyordu. Bu 
temelde kendimizi sorgulayamazsak doğru sonuçlara ulaşamayız. 
Bunun için arkadaşlarda değerlendirdi. Eğer sorunlarımızı gerçekle-
şen saldırılarla birlikte sistemimizi ele almazsak doğru sonuçlar çı-
karmak zordur. Bunun için dün akşam yapılan tespitlere ben katılıy-
orum. Kadın Hareketi çizgiden, kendi doğrultusundan çıkmış, 
Önderlikten bir uzaklaşma yaşanıyor. Şimdi burada kim ne derse 
desin, hepimiz bunun içerisindeyiz ve bu sistemin bir parçasıyız. 
Belki arkadaşlar konuşmalardan sıkılıyorlar, ki buna anlam verebili-
yorum. Çünkü sistemin zihniyetiyle ne kadar çok gerçekleri bilirsen, 
o kadar da sıkılırsın. Sistemin siyaset ve politikası budur. Bu 
içimizde o kadar çok derinleşmiş ki, artık konuşma anlamını yitirmiş 
bulunmaktadır. Diğer bir nokta da; kendi gerçekliğini tanımadan 
sağlanan bir bilinç, pratik ve teori arasında büyük bir fark yaratır. 
Kadın Hareketi olarak böylesi bir hastalığı çok ciddi yaşadık. Kendi 
gerçekliğini tahlil etmeden edinen bir bilinç, ezbere dayalı ve soyut 
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bir bilinç pratik ile teorimizin arasında büyük bir uçurum yarattı. Bu 
da büyük kuşkuların doğmasına neden oldu. Bende şimdi merkezde 
yer alıyorum. Bütün arkadaşların değerlendirmelerinde parça parça 
da olsa kendimi gördüm. Bende bu sistemin bir parçasıydım. Belki 
son halkalardan biriydim, ama yinede bu sistemin bir parçasıydım. 
Kadın Hareketinde en vasat, en etkisiz konumda olanlardan biride 
bendim. Tabii bunun nedenlerini bir çok defa sorguladım. Özellik-
lede 3. Kongreden sonra bir istifa durumum vardı ve 6 aylık bir 
sorgulama sürecini de yaşadım. Daha sonra AHİM savunmalarıyla 
birlikte bir çıkışı gerçekleştirdim. Şimdi hem kadınla hem de erkekle 
birleşmedim. Yarım aydınlıktan daha tehlikeli bir şey yoktur. Şimdi 
biz hareket olarak da böyle bir duruma gelmişiz ve bu durumu hare-
ket olarak aşmazsak, çok olumsuz şeylerde ortaya çıkabilir. Ancak 
bu zemin üzerinden büyük çıkışlarda yapabiliriz. Ben kendimi bu 
şekilde değerlendiriyorum. Belki bu yarım aydınlık benim yetişme 
koşullarımla da bağlantılı. Çok zorlu ve çelişkili koşullarda 
büyüdüm. Büyüdüğüm zeminden kaynaklı kendimi ifade edemiyor 
ve göremiyordum. Bu büyük bir yalnızlığı getirdi. Kendini devrim 
içerisinde görme, özelliklede Önderlikle kendini görme ve tanımının 
güzelliğini dünyaya değişmem. Kadını tümden ak yada kara gör-
müyordum. Olumlu, olumsuz yönleriyle birlikte ele alıyordum. 
Kendimle mücadele zemininin ortadan kalkması, kadınla birliğin 
önüne geçiyordu. Ben Mizgin Şen’e şunu söylemiştim; “bunun 
anlamı ya erkeğe teslim ol yada bana teslim ol demektir.” Ama buna 
rağmen olumlu yönlerden de bir türlü kopamıyordum. Kendimi 
ayakta tutabilmenin yöntemini, pratiğe koşmakla yapmaya çalışıyor-
dum.  Özelliklede konferanstan sonra büyük bir yalnızlığı yaşadım. 
Tabi ki bu büyük bir bencillik ve bireyciliktir. Yani sadece 
günlüğümle paylaşma durumum oldu. Üç günlüğüm var ve bunları 
bayan yapısıyla da paylaşabilirim. Yani bütün gücümü Önderlikten 
kopmamak için kullandım. Belki çok farklı noktalara ulaştım. Yal-
nızlık güçsüzlüktür. Belki bir çok noktada görüyordum, ama bunun 
alternatifini yaratamadığımdan sonuç olarak sistemi devam ettir-
menin bir parçası olmaktan kurtulamadım. Ben kendimi bu şekilde 
değerlendiriyorum. Uzun bir süredir de ne olacak, ne nasıl olacak 
üzerinden kendimi sorguluyorum. Tapınaklarda bir söz var, diyor ki; 
“bazı idealler vardır ki, onların uğrunda yanılgılarda bir zaferdir.” 
Bunu dışında kendim için başka bir hareket göremiyorum. Sonuç 
olarak, 3. Doğuş temelinde yeni ideolojik kimliğe katılmaya ihtiya-
cımız var. Bunun kararlılığı önemlidir. Ben bu temelde değerlendiri-
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yorum. Bu çizginin katılımı içinde umudum var ve bu sistemin 
kırılmasında kendimi çok olumsuz olarak ele almıyorum. Gerçekten 
düşüncenin önü açıldı. Belki olumsuz yönleri, dağıtan yönleri var, 
ama esas doğuş bence buradadır. Ki neticede hepimizde yaşananda 
budur. Ben bunu kendim içinde belirtiyorum. Yani Marksist-Leninist 
çizgiye dayalı “her şey örgüttür” anlayışı ile  birey iradesini tanıma-
yan “ben birey olacağım” kapitalizmin bencilliği ve bireyciliğidir. 
Bir kesimde birey olma adına çok dengesiz bir biçimde örgütten 
kopuyor. Bu iki noktada uçtur ve yeni ideolojik kimliğe karşıdır. 
Önderlik sistemine karşıdır. Bu zihniyet bizde çok yaşanıyor. Bun-
dan kurtulmak gerekiyor. Bu da bir sonuçtur. Yani bilimsel bir 
sentez sonucu değil, sadece etki-tepkiye dalı bir durumdur. Bu te-
melde yeni ideolojik çizgiye katılım kararını veriyorum. Belki uzun 
bir süredir diyoruz ki alışkanlıklarımızdan vazgeçmek bir adımdır. 
Yani eski kişilikten boşanma yeniyi kazanmakla olur. Bu yönden 
burada katılıma adım atma açısından bir alışkanlığımı bırakmak isti-
yorum. Yeni ideolojik kimliğe katılmak için arkadaşlar huzurunda 
sigarayı bırakma kararını veriyorum. Şunu da belirtmek istiyorum ki, 
eski yöneticilik tarzının verdiği alışkanlıkları yenmek için kesinlikle 
bizim için bir yenilenme ihtiyacı var. Bende Elif arkadaşın kendisi 
için belirttiklerinde kendimi görüyorum ve bu temelde yeniden 
katılım kararımı veriyorum.  

Fatma Adır ark: Zengin bir tartışma sürüyor. Tartışma birbiri 
karşısında konuşmaya döndü. Bu konuda meclis şahsında sorumlu 
davranmama yaşanıyor, çünkü meclis şahsında ortaya çıktı. Burası 
yıllardır çözemediğimiz öfkelerimizi dile getirme yeri değildir. 
Hepimizin öfkeleri var, ama bunun sorumluları yine biziz. Yani tar-
tışma PJA ve YJA çelişkisine döndü. Bu yerinde bir tartışma değil, 
tehlikelidir ve bunun önünün alınması gerekiyor. PJA ile YJA aras-
ında yaşanan tartışmalar gerekli değildir. Önemli olan meclisin 
Irak’ta, PJA içinde, KONGRA GEL içinde nasıl bir pratiği 
yaşadığıdır. İşte bu pratiğin nasıl aşılacağının tartışılması olmalıdır. 
Bütün YJA gücündeki arkadaşları bunu içerisine koyamayız ya da 
akademide bulunan bütün bir yapıyı bunun içerine koyamayız. Bu 
biçimiyle çelişkiyi derinleştiremeyiz. Bence, bazı konuşmalar 1. 
KONGRA GEL’i çağrıştırıyor. Bu konuşmalar yerinde değil, der-
inleştiriyor. Kendi açımdan belirtirsem benim burada özeleştiri ver-
mem gerekiyor. Ben uzun bir süredir genel çalışmalarda sorumluluk 
alıyorum.  PJA’da sorumluluk aldım. Fakat yürüttüğüm sorumluluk 
nedir? Bunları dile getirmek gerekiyor. Bazı arkadaşlar kendisini 
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adlandırma telaşına girdi, bu çok tehlikeli bir yaklaşım. Geçmiş 
öfkelerini, tepkilerini bu kongreyle yeniden onaylama telaşına 
düştüler. Gerçekten çok yanlış bir yaklaşımdır. PJA-YJA arasında 
çelişki yoktur. Meclis arasında yaşanan bir çelişki var. Sorunların 
çözümsüzlüğü meclisindir, böyle adlandırmak gerekir. Bunun aşıl-
ması da gerekiyor. Çok uzatmayacağım, ama bazı arkadaşlar PJA 
tarihine ilişkin bazı şeyler belirttiler. PJA’nın tarihini yeniden ele 
almak gerekiyor. Fakat ilk sapma; siyaset ve siyaseti bırakma değil, 
çizgiden saparak yanlış siyasetin içine girmedir. Yani erkek mantığı-
yla, erkekle yanlış güç ve iktidar arayışına girerek bunun kavgasına, 
siyaset anlayışına girmedir. Bu 2. Kongre ile içerisine girdiğimiz bir 
durumdur. 2. Kongre'de meclis arasında yaşanan parçalanma ve sa-
vaşımın tanığıyız. Hepimiz bu süreci yaşadık ve hepimiz bunun 
içindeydik. Yani bazı şeyler var ki, gerçekten burada tartışılması çok 
gerekli değil. Tamam, temel noktada erkek yönetiminin kadına 
yönelişi o dönemde temel bir rol oynadı ve kadının bunu yeniden 
tartışması gerekiyor. Hatta 3. Kongre için bazı tartışmaların gel-
iştirilmesi gereklidir diye düşünüyorum. Bazı noktalarda netsizlik 
var, ama bu şekilde değil. Eskiden yaptığımız eksikleri geçerek 
kendimizi dışında görürsek olmaz. Mesela bazı arkadaşların üslupları 
beni incitiyor, çünkü bu kadının üslubu değildir. Ben eleştirilmesin 
demiyorum, ama incitme üslubu gerekli değildir. Bu kadın üslubu, 
Önderliğin üslubu değildir. Bu yönden gerçekten sorumlu yaklaş-
mamız gerekir. Bu noktanın, neden bu kadar derinleştiğini bilmiy-
orum. Dünden beridir kalkan her arkadaş, diğer bir arkadaşın cevab-
ını veriyor. Bazı durumlar vardır ki, arkadaşların soğukkanlı yaklaş-
ması gerekiyor. Mesela biz KONGRA GEL içinde çok fazla sorumlu 
yer almadık. Ben kendimi içinde söylüyorum. Yani bazı arkadaşların 
yaklaşımı yerindedir, ama bazı arkadaşların yaklaşımı Önderliğin, 
halkın ve şehitlerin istediği yaklaşımlar değildir. Bütün arkadaşlar 
için belirtmiyorum. Rica ediyorum arkadaşlardan, özellikle bu nok-
tadan arkadaşlar sorunumuzu derinleştirmesinler. Böyle sorunlarımız 
yoktur. Eğer varsa da meclisin kendi sorunudur ve meclis böyle bir 
refleks gösterdi. Yoksa yeniden yeniden o şeyleri dile getirerek bir 
birine cevap verilirse geriye çekmiş olacağız. Eğer bu şekilde yak-
laşılmazsa geçirdiğimiz iki kongrenin riskleri, kadın içinde de 
göstermeye başlayacak. Ben ilkesiz bir birlikten bahsetmiyorum. 
Ancak sorunların nereden kaynaklandığı noktasında meclisin öze-
leştirisini vermesi gerekir.  
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Sewra ark: Konuşmanın uzaması nedeniyle bazı konulardaki 
görüşlerimi tam olarak dile getirmeyi unuttum. Konuşmamda da  
belirttim, biz zaten yöneticileri tartışıyoruz. Onun dışındaki bütün 
PJA gerçekliği bir yerde zaten hiçe sayılmış oluyor. Böyle yaşattık, 
böyle yaptık. Kendimizi her şeyin merkezine koyduk. Kendimizi o 
kadar yaşamın belirleyeni haline getirdik ki, zaten onun dışındakileri 
hiçleştirmek konusunda çok ciddi bir pratiğimiz var. Bunun çok der-
inlerde çözümlemeye ihtiyacı var. Bence PJA, YJA diye tartışmak 
zaten yanlış. Yani YJA, PJA’dır zaten. Askeri gücümüzün farklı bir 
isim almasından kaynaklı böyle kullanmak kadar yanlış bir şey ola-
maz. Biz bugün belki de yeni kararlar alacağız. PJA yada şuana ka-
darki tüm örgütlülüğümüzü ayrı siyasal, askeri ve farklı örgütlen-
melere büründüreceğiz, adlarını farklı koyacağız. Ancak bunların 
hepsi Kadın Kurtuluş İdeolojisi temelinde birlikte yürüyorlar. Bana 
göre meclisin, yönetimin arkadaş yapısı karşısında zaten ortak bir 
suç durumu vardır. Yaşamın bu kadar belirleyeni olarak hiçleştirme, 
iradesizleştirme ve kimliksizleştirme gerçeğiniş yaratma durumu var.  
Bu YJA’da bulunan PJA yönetimi açısından da, farklı bir yerde 
hareket eden meclis açısından da geçerlidir. Bu bir iktidar, devlet 
zihniyetiydi ve biz bunu yaşadık. Şimdi o anlamda bence tartışacak-
sak yönetim zihniyetimizi tartışalım ve bununla ilgili olarak ortaya 
koyduğumuz tutumları tartışalım. Yani son dönemlerde ortaya çıkan 
şeyler tartışılarak dile getirildi. Ben somutluğunu çok fazla şey yap-
mak istemiyorum, fakat hepimiz açısından sonuçta ben-
merkezciliğin, kendini her şeyin yerine koymaya çalışan ve sorumlu-
luğunu en aza indirmeye çalışan yaklaşımın sonuçları şimdi ortaya 
çıktı. Bu YJA’nın talimatında da ortaya çıktı. Ama bu gerçeklik bir 
YJA yapısına, YJA gerçeğinin tümüne mal edilemez ve bunu birbir-
inden ayırt etmek gerekir. Bizim talimatlarımız  bütün bir arkadaş 
yapısının talimatımıdır, yoksa yönetim talimatıdır? YJA, PJA’nın 
talimatı için oradaki yönetimin talimatıdır demişti.  “Talimatın 
altında neden meclisin ismini yazmışlar, biz kabul etmiyoruz.” de-
mişlerdi. Bir anlamda çok ters bir mantıktır, ama bir anlamda bizim 
geldiğimiz noktayı ifade ediyordu. Yani artık kendi talimatlarımızı 
çıkarıyoruz. Yoksa bir sorumluluğun talimatını, bir görevin tali-
matını çıkarmıyoruz. Şimdi sorunları bu noktadan ele alırsak  kendi 
tartışmalarımızı, kendi zihniyetimizin tasarrufuna almamış oluruz.  
Her yaklaşım açısından söylüyorum. Yapısıyla, oluşturduğu bütün  
değerleriyle, kendi mantığımızın, yaklaşımlarımızın tasarrufuna al-
mayalım. Çok bilinçli demiyorum, ama bu bir zihniyet olayıdır. Bir 



PJA  5.  Kongre Tartışmaları 

 257 

yaklaşım ve en çok çözümlenmesi gereken bir mantıktır. Devletçi 
mantığın bir sonucu, o yüzden bence kavramları zaten eski zihniyetle 
kullanmaktan kaynaklı suni ayrımlar ortaya çıkabiliyor. YJA yapısı 
karşısında özeleştiri vermesi gereken PJA yapısıdır. Bu YJA’da ki 
meclis açısından olduğu kadar PJA Koordinasyonunda bulunan 
arkadaşlar açısından da geçerlidir. Cins mücadelesi yürütülmedi, cins 
bilinci verilmedi. Gelişim perspektifi ortaya konmadı, ilgilenilmedi, 
paylaşılmadı bu hepimiz açısından geçerlidir. Bunun temel mantığını 
ortaya koymak gerekir. Ama diğer açıdan ben heval Fatma’ya katılı-
yorum. Yönetimlerimiz arasına gelişen sen, ben meseleleri çok fazla 
oldu. Geriliklerle girdik bu işin içine. Bu yeni bir şey de değil. Ben 4. 
kongreden önce YJA içerisindeydim ve orda da gördüğüm boyutlar 
vardı. Şuanda  da PJA’dayım. PJA’da da gördüğüm aynı iktidar ve 
devletçi zihniyetin hem dogmatik hem bireyci  hem de gerçekten çok 
kendine göre bir çok yaklaşımın varolduğudur. Tabii kişiliklerimizde 
çok köklü ele alınması gereken yanlardır. YJA’nın yada HPG’nin 
kendi yaşadığı sorunları arkadaşlar dile getirdi, ben öz itibarıyla 
onlara katılıyorum. 3. meclis toplantısında da ben görüşlerimi dile 
getirmiştim.  HPG’nin kendi içinde daha güçlü, daha açık tartışmalar 
yürütmesi gerekir. Çünkü Önderlik son savunmalarını HPG’ye atfetti 
ve bunun HPG’nin ideolojik yoğunlaşmaları için çok önemli bir 
uyarı olduğunu düşünüyorum. Hem bir değer atfetmeydi hem de o 
gücün dönem açısından ne kadar esas bir güç olduğunun vur-
gusuydu. Hem kadın yapısına hem de HPG’ye ithaf etmesi ne de-
mektir. Yani bütünüyle bunun üzerine bir yoğunlaşma gerekiyor. Ve 
bu konuda HPG’nin  savunma temelinde çok ciddi bir sorgulama ve 
açıklığı yaşaması gerekiyor. Biz bir şeyleri daha iyi yaptık, derli to-
pluyduk vs. üzerinden bir gelişim yaşanamaz. Olabilir, bu konuda 
görüşlerde geldi. Ben özü itibariyle katılıyorum, ama şuraya getir-
mekse bana göre yanlış olur. Yani şunlar şunlar olursa HPG tasfiye 
olur vs. söylemleri çok klasik buluyorum. Yine ak-kara zihniyetin-
den kaynaklı söylemlerin uçlaştırılması yaşamın gerçekliğini açık-
lamıyor. Soyutlaştırıyor bazı şeyleri ve insan gerçeğine de olumsuz 
hitaplarda bulunuyor. Haksızlıkta ediyor bazı açılardan. O nedenle 
sağlıklı yaklaşmak, bu kongrenin ulaşması gereken yaklaşım açısın-
dan önemlidir. Neyi çözmeye çalışıyoruz, nasıl çözmeye çalışıyoruz 
bu çok önemli. Bence bu noktada devletçi zihniyetin kadında, kadın 
yöneticiliğinde ortaya çıkan gerçekliğini çok iyi çözümlemek gere-
kir. Bence de bazı arkadaşların değerlendirmeleri hala hiyerarşik bir 
zihniyete sahip. Bu zihniyeti çok fazla ele almamakla bağlantılı 
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olarak gelişiyor. Hala klasik düzeyde kalıyoruz. Bir yere kadar belki 
anlaşılır yanları var, ama bunları hızla aşmak zorundayız. Daha açık 
zihniyet ve yaklaşımı ortaya koymak gerekir. Mesela bir noktayı 
daha dile getirmek istiyorum. Kongra Gel kongresinde meclis üyesi 
arkadaşlar olarak bir toplantı yaptık. Arkadaşların bilmesi gerektiğini 
düşündüğümden belirtiyorum. Kongre zemininde olan arkadaşlar 
bilir, çoğumuz dedik ki “biz girmiyoruz bu yönetime, yönetime hazır 
değiliz, girmeyeceğiz.” Ben kendi tutumu da belirtmek istiyorum; 
PJA’da alınan bir karar vardı ve ben ona riayet etmek açısından be-
lirtiyorum. Yoksa arkadaşları töhmet altında bırakmak istemiyorum. 
Girmesi gereken arkadaşlar vardı, girildi. Giren arkadaşlarında bütün 
yetersizliklerine rağmen çalışma yürüteceklerine de inanıyorum. O 
açıdan demiyorum. Fakat PJA’da bizim açımızdan alınan bir karar 
vardı ve ona riayet etmenin ahlaki olduğunu düşündüm. O ayrı bir 
konu, onun öyle anlaşılması gerekir. Fakat şimdi biz kendi toplan-
tımızda dedik ki geri çekileceğiz, girmeyeceğiz ve o temelde birçok 
arkadaşa yeni yönetime katılmaları için tartışmalar yürüttük. Yöne-
timin geri çekileceğini, ortada kimsenin kalmayacağını belirterek 
sahiplenmeleri gerektiğini belirttik. Arkadaşlar da gerçekten çok 
büyük bir duyarlılık göstererek kabul ettiler. Ancak yönetimin oluş-
turulması sürecine gelindiğinde biz geri çekilmelerimizi geri aldık. 
Yani bu noktada bence erkek belli bir rol oynamak istedi, bunu gör-
mek gerekir. Erkek örgüt mantığının hala bizde çözümlenmemiş ol-
ması gerçeği vardır. Yine iktidar mantığını kendi gerçeğimizde bir 
bütün çözümlemedik ve geri çekilme tutumlarını sonuna kadar 
gösteren arkadaşlar açısından da bunun çözümlenmesi gerekiyor. 
Başta da ben kendi açımdan belirtiyorum bunu. Aslında bu tür tavır-
larla yönetime aday olabilecek, iş yapabilecek insanlarında önünü 
aldık. Bu konuda anlamlı duyarlılıklar gösteren insanları da sonuçta 
gerilettik ve o arkadaşlar ben açık söyleyeyim bundan sonra “biz 
böyle şeylere artık girmeyiz” dediler. Sonuçta süreçle beraber yöne-
tim olsun olmasın bir sorgulama içine girildi. Yönetime girdiler, 
aman şöyle yapacaklar diye bir düşüncemde yok. Arkadaşların belli 
bir iddia durumları da var. Fakat bizim açımızdan bir tablo ortaya 
çıkıyor. İktidar karşısında bir tablo, erkek karşısında bir tablo, kendi 
kadrolarımız karşısında bir tablo çıkıyor ve bunlar uzun dönemdir 
yaşadığımız gerçeğimizin bir sonucudur. Bunları tahlil etmek gere-
kir. Bunları tahlil etmek mevcuttaki yönetime girmiş arkadaşları asla 
tartışmaya koymaz. Böyle bir yaklaşım asla olamaz. Arkadaşların bir 
iddiayla girmiş olmaları anlamlıdır. Onun için  işin içinde olanlar, 
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dışında kalanlar kadar yanlış yapacaklar. Doğruları da yapacaklar 
yada iddialı oldukları kadar iddiasızlıklarda yaşayacaklar. Bu herkes 
için geçerli. Yönetime girdiler, bunu yapacaklar gibi ayrımlar bana 
göre suni. O açıdan hepimiz için bir sorgulama sürecine girmeliyiz.  
Hepimiz açısından bir yenilenme süreci. Yönetime girmiş olmak bir 
iddia taşımış olmak anlamlı, fakat bunun içerisinde taşıdığımız 
zihniyetleri çözümlemeden yönetim olarak başarılı olamayacağımız 
da bir gerçek. Bunun hiç kimse tarafından kabullenmeyeceği de bir 
gerçek. Bunları görmek gerekir diye düşünüyorum. Bunlar yönetim 
gerçeğidir.  O  nedenle  genel halk karşısında, arkadaşlar karşısında 
ki konumumuzu daha özlü ve gerçekçi çözümleyerek ortaya koymak 
en doğrusudur. Tartışmalarımıza bunu oturmak daha doğru olur diye 
düşünüyorum. 

 Nalin Mardin ark: Fatma arkadaşın dile getirdiklerine katılıy-
orum, tekrara girmeyeceğim. Kalkmak gibi bir niyetim de yoktu. 
Ruhsal ve psikolojik boyutta yaşadığımız ve karşılaştığımız sorunları 
5- 6 aydır dinleyip değerlendirmek bana çok zor geliyor. Bunu 
kaldıramıyorum. Çünkü bu sorunlar kendisini çok tekrarladı ve 
gündemimizi işgal etti. Ama pratik olarak adımlarda atılmadı. 6-7 
aya yakındır bu sorunlar tartışılıp değerlendirilmesine rağmen, 
giderek daha da derinleşiyor. Önderliğin savunmalarıyla birlikte belli 
çözümler gelişti, buna inanıyorum. Bu beraberinde bir toparlanmayı 
da getirecektir. Değerlendirmeyeceğim, sadece tutum belirtmek isti-
yorum. Eksik gördüğüm iki noktayı dile getirmek istiyorum. Birin-
cisi; özelikle son bir yıldır kadın içinde ön plana çıkan, kadının ihti-
yacını kendi ihtiyacı olarak görmeme yaklaşımının gelişmesidir. 
Gerek konuşmada, tartışmada gerekse paylaşmada olsun yaşanan 
ihtiyaca rağmen bunu yaratamamak ciddi bir sorundur. Bunu bir teh-
like olarak görüyorum. Bu karşı cinste daha hakim. Sorunları tar-
tışma, çözümleme, değerlendirme boyutunda yönetimden tut yapıya 
kadar gün boyu bir erkekle tartışılıyor, ama kadınla bir saat bile tar-
tışma tahammülünü göstermiyor. Bu kadın hareketi için bir teh-
likedir.  Bir çok arkadaş bu süreçte gitti. Hiç birimiz,  bu arkadaşlar 
neden gitti diye sormadık. Bunlar kimdir, nedir? Neden gidiyorlar? 
Nereye gidiyorlar? Neden partinizi fes ettiniz? Kim fes etti? diye 
sormadı. Erkek yapısı toplandı, kadın yönetimi olarak da PJA’dan 
oraya koyacağımız kimse olmadığı için fes ettiler. Bu iki noktayı 
eklemek istedim. Diğer boyutlarına girmeyeceğim. Diğer bir konu 
ise özellikle bizim içimizde yaşanan kadın katliamından söz ediy-
oruz. Konferansımızda en çok toplumdaki kadının sorunlarını ele 
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almıştık. Örnek olarak da Mahmur verilmişti. Son olarak da bizim 
içimizde kadın katliamı yaşanıyor dedik Yine Doğu çalışmalarında 
olan bayan arkadaşların tartışmalarından bahsedildi. Benim bildiğim  
Kadın Hareketi orada çoktan fes edilmiş. Arkadaşlar hem hareketi 
hem de çalışmaları değerlendiriyorlar, ama böyle bir şey yok. 
Oradaki meclis, uzun bir zamandır Kadın Hareketini fes etmiş. Belki 
orada kalan kadınlar kendi gücüyle, iradeleriyle, iddialarıyla çalışma 
yürütüyor olabilirler, ama kadın partisi yok.   

Kadın kollarının kendisini özgün örgütlediğinden bahsediliyor, 
ama bir yıla yakındır konferansları gündem de olduğu halde halen 
gerçekleşmemiş. Bundan ne bizim ne PJA’nın ne de yönetimin 
haberi var. Bunun için kadın partisi kurulduktan sonra genel bir to-
plantı yapıldı ve hareket fes edildi. Onun sorunlarına çok fazla gir-
meyeceğim. Heval Sakine’nin Rewşen için yaptığı değerlendirmeye 
katılıyorum. Rewşen bir çok defa durumunu ileterek istifasını sun-
muştu. Hatta diğer yönetimleri de gençti ve hepsi yeni arkadaşlardı. 
Bunlardan iki, üç kişi zaten gitmişti. Kimse bunları bir gün sormadı. 
Biz kadın yönetimleri olarak bir gün bile bunların hiçbirisi aklımıza 
getirmedik. Bu konuya yönelik sadece bir örnek vermek istiyorum. 
Bazı arkadaşlar geldiğinde, sadece Ürmiye’de 99’dan beridir 90 
kadının kendisini yakmış olduğunu söylüyordu. Eğer toplumda 3-4 
yılda 90 kadın kendisini yakıyorsa ve biz Kadın Hareketi olarak bir 
gün bile dile getirmiyorsak, bizim içimizde de yaşanması normaldir. 
Ruhsal, duygusal olarak bunu kaldıracak gücüm yok artık. Çünkü 
bazı değerlendirmeler çok normal ve sıradan yapılıyor. Bir arkadaş 
ciddiyetten bahsetti, gerçekten öyle. Birey  olarak kendim de bunun 
içindeyim. Önderlik, kendi savunmalarında  Partinin genel 
sorunlarını dile getiriyor ve biz de bunun bir parçasıyız. Kendi değer-
lendirmelerimizi bu temelde yapıyoruz. Önderlik, bu  durumları si-
yasal çeteleşme olarak değerlendiriyordu. Sanırım Önderlik bu 
görüşünü ek savunmada yada görüşme notunda dile getiriyordu. Bir 
diğeri, eğer bu sorunlar devam ederse, siyasi, askeri ve ideolojik 
boyutta büyük tehlikelerle karşı karşıya kalırız.  Ama bir insan eğer 
tasfiyecilik, ajanlık düzeyinde değilse yada bitmiş bir kişilik değilse, 
buna ne alet ne de zemin olurdu. Birey olarak, yaşadığımız sorunlar-
dan ve eksikliklerden kendimi ayrı ele alamıyorum. Kendimi bir 
günah keçisi olarak görme değil, ama Önderlik çizgisi karşısında 
kendimi sorguluyorum. Çünkü biz Önderlik çizgisinden koptuğu-
muzu belirtiyoruz. O zaman bunların hepsi olacaktır. Zihniyetinde, 
kişiliğinde, duruşunda, pratiğinde açıkta yada köşe bucaklarda ola-
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caktır. Meclis toplantısında değerlendirmelerim olmuştu, tekrarlama-
yacağım. Onu savunuyorum. Hem içinde olduğum çalışma hem de 
Kadın Hareketi'nin yürüttüğü genel çalışma karşısında kendini 
sorumlu görme hakimdi. Önderliğin belirlemeleri konusunda belli bir 
yoğunlaşma var. Bu yoğunlaşmalarım derinleşecektir. Kadın Hare-
keti'nin bir savaşçısı olarak, meşru savunma  ve  Beritan çizgisinin 
bir savaşçısı olarak katılımım esas olacaktır. Bunda da ısrarlı ola-
cağım. Bunun her türlü çalışmasını yürüteceğim. Buna karşı hiç bir 
tereddütüm olmayacaktır. Kısaca tutumum budur. 

  Hezil Afrin ark: Bir kaç gündür bu tartışma sürüyor. Meclisteki 
arkadaşlar dünden beri kendi durumlarını ortaya koyuyorlar. Üz-
erinde tartışılması gerekli bir konu, çünkü geçirdiğimiz  pratik çok 
normal bir pratik değildi. İnsan, gerçekten kadın bu durumu hak et-
memişti diye düşünüyor. En azından, yürüttüğümüz PJA çalışmaları 
yada Önderliğin Kadın Hareketine verdiği çaba karşısında kadın, bu 
düzeyi hak etmemişti. Bu tartışmalardan bu sonucu ortaya çıkardım. 
Kadın olarak bizler kirli siyasetten tut, sahte dengelere, bizi geride 
tutan toplumun geri yaklaşımlarına bulaştık. Kendi pratiğimizde or-
taya çıkan sonuçlar bunlar. Önderlik, "Her yönde soylu ve temiz olan 
kadın kişiliği bizim kişiliğimizden uzaklaşmıştır." diyor. Geri dönüş, 
burada yakalayacağımız ciddi bir  yoğunlaşma ile olur. Bizim için 
gerekli olan, kendi kişiliğimizde yeniden bir yapılanmayı ve 
dönüşümü sağlayabilmektir. Temel sorunları tartışmalıyız, ama vere-
ceğimiz özeleştiri yıllardır yarattığımız dengeler üzerinde olmamalı. 
Çünkü bizi örgütsel ve zihniyet anlamında dağıtan şey, yıllardır 
yarattığımız sahte dengelerdir. Onun için de parçalanmanın eşiğine 
geldik. Örgüt açısından olsun, yaşam konusunda olsun darbe 
yediğimiz zayıf halka bu noktadır. Yaşadığımız kaygılardan tut, 
kariyerist yaklaşımlarından, sadece kendini düşünmeye kadar yapılan 
bütün tartışmalar bizi bu sonuca götürüyor. Biz hangi noktadayız? 
Bir taraftan kendimize layık görmüyoruz, ama acı da olsa bunu kabul 
etmek zorundayız. Bu değerlendirmeyi yaparken çok karamsar da 
yaklaşmak istemiyorum, ama bu gerçekliği bu şekilde ele almazsak, 
bunu kabul etmezsek bir kez daha kendimizi kandırırız. Yeniden 
kendini tekrarlayan bir pratiğin içine gireriz ve yapılan bu oyunların 
içinden çıkamayız. Bu hareketin içinde, uzun süredir meclis düzey-
inde yer alan, YJA'nın ilk oluşumundan günümüze kadar içinde yer 
alan arkadaşlar var.  Birey olarak 4. Kongre sürecinde görev aldım. 
İki yıla yakındır bu çalışma içinde yer alıyorum. Her zaman bu tür 
yerlerden bir uzaklık da vardı. Kendi açımdan çıkardığım sonuçlar 
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da var. Heval Fatma bir noktayı değerlendirdi, doğrudur her birimiz 
bir diğerini ciddiyete, örgütselliğe davet etmeliyiz, hepimiz de bunu 
istiyoruz. Yaratacağımız örgütlenme sahte dengeler üzerinde ol-
mamalı. Pratiğimizde bir netleşmeyi yakalayabilmemiz için bu 
zihniyetle yaklaşmalıyız. Ortaya çıkan çelişkileri arkadaşlar isim-
lendirdiler. Yaşadığımız pratikler eskiden beridir kişiliklerimizden 
kaynaklanıyor. Kişilerin bireysel yaklaşımlarından kaynağını alıyor. 
Biz de örgütü buna göre ayarladık, kendi yapımızı da ona göre şekil-
lendirdik. Bunlar ciddi itiraflardır, artık itiraf etmeliyiz. Kendi kiş-
iliğimizde nasıl bir karakter edinmişsek, yapımızı da kendi karak-
terimize göre oluşturduk. Bizde başkalarına göre kendi karakterimizi 
belirledik. Yapı içinde ortaya çıkan tartışma düzeyini kendim için bir 
aydınlık olarak görüyorum. Kongre içinde bireysel olarak ortaya çı-
kardığım sonuçlardır bunlar. Çünkü hala meclisteki arkadaşlarımızda 
bireysel kaygıları, dengeci yaklaşımları görebiliyorum. Bu da 
önümde aydınlığı yaratmıyor. Ama Önderliğin savunması, yine yapı-
lan yoğunlaşmalar sonucunda ulaştığım netlik şudur; bazı kişiler ol-
madan da bu hareket yürüyecektir. Bundan sonra üzerinde durmamız 
gereken nokta nedir; nasıl ki PKK bir kimlik olmuşsa ve halka mal 
edilmişse, PJA da o şekilde olmalı. Bir kimlik olmalı ve halka mal 
edilmeli. Bu hareketin başına kimin geldiğinin belirleyici olmaması 
için artık halk bu çalışmayı yürütmeli. Bence en büyük tedbir de 
budur. Bunun için, Önderliğin savunması üzerinde güçlü bir yo-
ğunlaşma olursa, bu bizim için büyük bir aydınlıktır. Bireysel olarak 
hepsini okumamışım. Bildiğim klasik şeyleri tekrarlamak istemiy-
orum. Eğer bir sorgulama yapmam gerekirse, yeni savunmalar te-
melinde yapmak isterim. Tekrarı kendim için kabul etmiyorum. Kış 
sürecinde Önderliğin diğer savunmaları da geldi. Şu an ona bakıy-
orum, kendime bakıyorum; yaşadığımız ve geçirdiğimiz süreçte esk-
isinden daha beter bir pratik ortaya çıkardık. Arkadaşlar huzurunda 
bir özeleştiri verip geçmek istemiyorum. İçsel anlamda ciddi bir 
değişimi yaşamayı, özüme dönüşü yaşamak istiyor ve kendime bunu 
esas alıyorum. Önderlik ve özgürlük çizgisi karşısında yeniden kend-
ini yaratma gibi bir iddiam var. Benim şahsında açığa çıkan liberal-
izm, duygusal, tepkisel yaklaşımlar sürekli eleştirilen noktalar. Onun 
için, güçlü bir yoğunlaşma ve tahlili kişiliğim için gerekli görüy-
orum. Bu, benim için bir ihtiyaçtır. Kişiliğimde yaratmak istediğim 
değişim iddiası var, ama eskisi gibi bir özeleştiri vermek istemiy-
orum. Ciddi bir yoğunlaşmayla Önderlik savunması ekseninde bir 
düşünce biçimini esas almak istiyorum. Mesela Suriye'de, Lübnan'da 
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birçok noktada tecrübesizlik, örgütsel hakimiyette yaşanan eksiklik-
ler vardı. Kişilikte yaşadığımız zayıflıklardı. Bunu söylerken kendi 
kişiliğimde arıyorum ve bulmalıyım. Çevremde aramaktan ziyade, 
kendi içimde bulup, ona göre yeni bir çıkış tarzını esas almalıyım. 
Hem arkadaşlar huzurunda hem de Kongre ve Önderlik savunmaları 
huzurunda böyle bir yoğunlaşmayı başlatmak istiyorum.  

Sülbüz ark: Bir düzey ortaya çıkmış. Dünden beri yapılan tartış-
malara bu gün verilen cevapları doğru bulmuyorum. Hassas ve 
duyarlı bir yaklaşım gerekiyor. Sorumsuz bir yaklaşım olarak değer-
lendiriyorum. Bir düzeyimiz çıkmış, düzeyimizi geri çekmeyelim. 
Hareketimiz büyük bir deprem yaşadı. Bir çok şey alt üst oldu. 
Yönetim kalmadı, kurum, parti kalmadı dedik, yine Kongre-Gel 
içinde bayan arkadaşlar ayrı kaldılar; PJA ayrı oldu, YJA ayrı oldu. 
Kurumlarımızın hepsi paramparça oldu. Sadece örgüt olarak değil, 
kendi içinde birey olarak bile parçalandılar, çelişki yaşadılar. Böyle 
bir deprem yaşandı, onu tartışıyoruz. Bu enkazı nasıl bir yaklaşımla 
ortadan kaldırırız diye tartışıyoruz. Tepkili cevaplar, sunni çelişkiler 
yaratmak doğru değil. Örgüt olarak bir dağılmayı yaşadık. Yönetim-
yapı, özellikle meclis bunları tartıştık, tespit ettik. Birey kendi içinde 
parçalandı, çünkü biz kendi ideallerimize, özgürlük istemlerimize 
ders düştük, çelişki yaşadık. Önderliğin yıllardır gündemleştirdiği 
belirlemeler üzerinden yaşadık biz. O doğrular uğruna insanlar şehit-
ler verdik, ama onlarla çeliştik. Biz kendi aramızda böyle büyük bir 
çelişki yaşadık, böyle büyük bir parçalanmayı yaşadık. Bunun içinde 
YJA da vardı. YJA'yı diğer kurumlardan ayrı tutarsak doğru olmaz. 
İlk başta meclisimizde başladı bu parçalanmalar. Bu gerçekliğimiz 
Kongreye de damgasını vurdu. En esas gündemimizi meclis gündemi 
belirledi; meclisin özeleştirisi, katılımı ve süreç karşısındaki duruşu 
belirledi ve kapanışı da öyle oldu. Bazı zayıflıklar, dağınıklıklar üz-
erinden farklı çelişkiler çıkarırsak, başka hesaplarla kendimizi ku-
rumlaştırırsak kimse tahammül de etmez, müsaade de etmez. Biz 
gerçeğimizi ortaya koyacağız. Bir oluşum, bir kurum, bir örgüt bu 
düzeyde bir parçalanmayı yaşıyorsa, ilk başka bunun hesabını meclis 
vermeli. Süreç karşısında biraz duyarlı, hassas olmamız gerekiyor. 
Özgürlük ve Önderlik refleksleri varsa, bunlar karşısında insan 
eleştiri hakkını bile kendinde bulamaz. Önderliğin savunmaları bir 
çözümlemedir. Kadın için bir aydınlıktır. Bu güç üzerinden kalkıp 
değerlendiriyoruz. Bu gücü pratiğimizle kaybettik. Bu yüzden biraz 
sorumlu yaklaşmalıyız. Gündemi geriye çekmeyelim. Çelişkilerimiz 
varsa, kalkıp tartışalım. Özgürlük çizgisinde netliği tüm Parti yapıs-
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ına yansıtmak ve bu hassaslıkla yaklaşmak gerekiyor. Yönetimde 
bazı şahıslar birbiriyle çelişkideyse, bunu genel örgütün malı yapmak 
yanlış. Bunları değerlendirmek gerekir. Belirleyici pozisyonda olan 
biziz. Bir alanda çalışma yürüttüm; tahribatlarım ve başarılarım oldu, 
onları değerlendiririm, ama bu şu anlama gelmiyor; ben eşittir PJA. 
Ne başarılarım ne de kaybettiklerim PJA’yla ifade edilemez. Ben bir 
bireyim. Geniş bir alanda inisiyatif almışım, çalışıyorum. Belki o 
inisiyatifle kendimi daha fazla yürütüyor alabilirim, fakat ben eşittir 
PJA değilim. Önderlik iktidar, güç olgularını, devrimciliği, yürüt-
tüğümüz mücadeleyi, belirlediğimiz idealleri, bir bütünen Parti tari-
hinden kadın ordusuna her şeyi yeniden ele alıp yeniden değer-
lendiriyor. Onun için, bir kurumumuz üzerine eleştiri geldi, hemen 
savunmaya geçelim diyemeyiz. Eleştirilerimiz varsa, Önderlik sa-
vunmaları eksininde olmalı. Yine bazı eleştirileri kendi dar 
çerçevemizden ele alırsak, onun üzerinden yaklaşırsak, yanılgıya 
gireriz. Çünkü gerçekten öyle bir girdaba girdik, yönetim ve yapı 
olarak rotamızı kaybettik. Yönetim bunda belirleyici rol oynadı. 
Çelişkilerimiz var, ama daha sağ duyulu olalım ve pratiğimiz önünde 
engel olan nedenler nelerdir tartışalım. Fakat sunni çelişkiler yarat-
maya ve onları üzerinden hesap yapmaya, geri durumumuzu kurum-
laştırmaya çalışmaya kimse izin vermemeli. Bir yıla yakın bir süre 
yönetim çalışmalarında yer almadım. Ondan önce de çalışma yürüt-
tüğüm alanda ilişkilerim kopuktu. Birebir merkezde ne çalışmalar 
yürütülmüş, nasıl yürütülmüş tanık olmadığım için objektif olmaz. 
Kendi durumum için bir iki noktayı belirtmek istiyorum. 3. Kadın 
Kongresi'nden sonra meclis çalışmalarına katıldım. Daha önce de 
yönetim çalışmalarında yer almıştım. Fakat ondan önce de bazı şey-
leri doğru bulmuyordum. İçten fazla kabul etmiyordum, ama bazı 
yanlışlıkları sadece eleştiri düzeyinde, muhalif olarak ele alıp yak-
laşmak çözümleyici değil diye düşünüyordum. Gücüm varsa, pratik 
olarak kendi şahsımda uygulamalıyım ki, doğru mu değil mi orada 
ortaya çıksın. En azından iktidar anlayışımda böyle bir deneme yak-
laşımı vardı. Fakat sonra çalışmalara katıldığımızda baktım öyle 
değil. Yani böyle bir isteğim ne kadar olsa da, onun pratikleşmesi 
için bilinçlenme, özgürlük iddiasında güçlenme mücadelesine hazır-
lanma noktasında kendimde zayıflık gördüm. Pratiksel bir eleştiri 
çabası çok yetersiz oldu. Kendimizi o düzeye getirmişiz ki, kadına 
yönelik geliştirilen uygulamalar karşısında bir kelime doğru 
konuşma pozisyonunda değildik. Bunun ortadan kalkması için somut 
pratiksel bir çabam olmadı. Eleştirilerim sadece zaman zaman şi-
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kayet, zaman zaman sitem tarzında oldu. Yaptırım yanı yoktu. Bu da 
oportünist bir kişiliği açığa çıkarıyordu. Arkadaşların bahsettiği 
denge içinde ben de oportünist bir biçimde yerimi aldım. Harcadığım 
çabayı inkar etmiyorum, ama ruhsal anlamda kendimi mecliste gör-
medim. Nasıl görmedim; dedim ya pratikte yapmaya inanıyordum. 
Öyle olmasam da, yapabilirim diyordum. Meclis içinde kate-
gorileşme olduğunu söyledik. 4. Kongrede bu kategorilere karşı bazı-
larında protesto şeklinde küsmeler oldu. Kongrede de toplu bir kesim 
olarak kendilerini gösterdiler. Pratiğe giden arkadaşlar küskün gitti. 
Bunlardan biri de benim. Gerçekten sorunlarımızı köklü tartışmadık. 
Gerçekten neye küsüyoruz? Yönetim olarak gündemimizi belirleyen 
erkek oldu. Reflekslerimizi, tepkilerimizi, belirlemelerimizi, yargı-
larımızı erkek belirledi. Bunun için de bazı arkadaşlar özgünlüklerini 
korusalar da, azdır, çırpınış düzeyindedir. Mesela ben yönetim 
içinde, özellikle erkek yönetimi tarafından istenmeyen olarak ilan 
edildim. Neden? Ben de fazla bilmiyorum. Bütün yaklaşımlarımız 
erkek döngüsünde belirleniyordu. Biz yönetim olarak, PJA meclisi 
olarak neden üyelerimiz istenmiyor diye sormadık. Yaklaşımlarımı 
çevrenin yaklaşımlarıyla izah etmek istemiyorum, ama bunlar 
yaşanan gerçekliğim üzerinde etkili oldu. Aslında klasik kadın yak-
laşımı, kendi gündemini kendin belirlemekten ziyade belirlenmiş, 
ortaya konulmuş bakış açısı çerçevesi dışına çıkmayan bir duruştur. 
Bunun karşısında bağımsız bir mücadele gerekiyor. Çünkü sen 
özgürlük savaşçısısın, eylemin olmalı bu noktada. Bunların hepsini 
kendi duruşumla kıyaslıyorum. Özgürlük çizgisinin, iddialarının ara-
çlarını ne kadar oluşturduk? Bende ortaya çıkan durum buydu. Çok 
uzatmak istemiyorum. Durumumu kimseyle de izah etmek istemiy-
orum. Oluşan bir meclis vardı. Belki bazıları en ön düzeydeydi, ama 
biz de bunun bir parçasıydık. Şahsi olarak ben de bu meclisin bir 
parçasıydım. Bunun içinde durumlarımız farklı olabilir, ama parlak 
bir durumumuz yoktu, ki biri doğru bir çıkış yapsın. Doğrularımız 
vardı, ama hep bizim hesaplarımıza, çıkarlarımıza göreydi. Kendi 
gerçekliğimi Önderliğin savunması ekseninde aydınlatmak için yo-
ğunlaşmak, sorgulamak istiyorum. Öyle bir aşamaya gelmişiz ki, 
sorgulamamız çok köklü olmalı. Özgürlük çizgisinin mücadelesine 
hazır mıyız değil miyiz? İktidardan, diğer hesaplardan bağımsız ikti-
dar içinde de yer alabilirsin, mesele değil. Amacın net ise bu aracı da 
doğru kullanırsın, ama temelde biz hazır mıyız hazır değil miyiz? 
Çünkü öyle bir düzeye geldik ki, ideallerimizle çelişkiye düştük. 
Bazı kavramlar bizim içimizde sıradanlaşmış, ama ihanet konumun-
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dayız, Önderliğe sırt cevirdik. Ağır gelebilir, ama yaşadığımız 
konum buydu. Ben kendim, kesinlikle bu konumda, bu pozisyonda 
yer almayı kendi açımdan esas almıyorum. Benim için esas olan 
nedir; amaç ve ideallerime ders düşmemek, kadın özgürlük çizgisine 
bağlı anlayış ve felsefede pratikleşmektir. Bende varolan zayıflıkları, 
yeniden savunmalar ekseninde gözden geçireceğim. Kongremizde de 
bu açığa çıktı. Her arkadaşın da kendisine bunu esas alacağını 
düşünüyorum. Birey olarak yürüyüşlerimizde zayıflıklar da olur, 
hatalar da olur, ama umutlarımızı savunmalarda görüyorum. Yak-
laşımım budur. Garantili yürüyüş, savunmalarda kendini 
güçlendirme ve kararlaşmadır. Kısaca yaklaşımımı böyle belirleye-
bilirim.  

Nuda ark: Ben de kısaca bazı şeyler belirtmek istiyorum. Çünkü 
gerçekten çok uzuyor. Tartışmalarımız uzadıkça, söz anlamını yitiri-
yor. Her şeyden önce tarihi bir süreci yaşıyoruz ve tüm arkadaşların 
bu tarihi sorumluluğun ağırlığını hissetmelerini diliyorum. Arka-
daşlar dünden beri değerlendiriyor. Daha önce yaptığımız tüm kon-
greler hemen hemen sapma olarak değerlendirildi. Ben bunu kadın 
tarihi açısından gerçekten talihsizlik olarak görüyorum. Kendi tari-
hini yok etme yaklaşımıdır bu. Önderlik son savunmasında köleler 
tarihinin yazılmadığını söylüyor. Kadın Özgürlük Hareketi'nin tarihi 
de yazılacak. Bu bizim için en temel perspektiftir. Bu süreçte biz 
onun sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Yaşadığımız tarihi inkar ede-
meyiz. Özellikle de 3. Kongre’nin bir sapma olarak değerlendiril-
mesini doğru bulmuyorum. Kendim ilk defa bir kadın kongresine 
katılıyorum. Bu, dördüncü devredir PJA meclisinde yer alıyorum. 
Fakat özellikle 2. kongreden sonra çok ciddi bir kaosu yaşadık. Tüm 
uçurumun kenarına gelmiştik ve öyle bir durumdan bir kurtuluş 
yaşandı. Çok önemli bir süreçti ve bizim 3. Kongre’de aldığımız 
kararlar hayati önemdeydi. Ben halen de birçok karardan güç alıy-
orum. İçinde bulunduğum ortam –Avrupa sahasındaydık- hemen 
hemen örgütün tasfiyeyle karşı karşıya olduğu bir süreçti. Bu kongre 
genel örgüt açısından da halk açısından da moral yarattı. Bu nedenle 
bunun bir sapma olarak değerlendirilmesini doğru bulmuyorum. Ben 
kendim de bazı arkadaşların bu tür değerlendirmelerini bir tür kend-
ini aklama olarak görüyorum. Bazı şeyleri tekrardan meşrulaştırma, 
tekrardan gündeme koyma yaklaşımı doğru değil. Daha önce arka-
daşlar nihilizmi değerlendirmişlerdi. Ben bunu da onun bir anlayışı 
olarak görüyorum. O kongrede alınan kadının kabul ve red ölçüleri 
bizim için halen geçerli olan şeylerdir. Biz çok tehlikeli bir süreç 
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içinden geçiyoruz. Dünyanın içinden geçtiği kaosun örgütümüze 
yansıyan boyutları var ve kadın içinde yaşanan bir kaos da söz 
konusu. Bizim bunu aşabilmemiz de tekrardan çok tarihi ve duyarlı 
bir sorumlulukla yaklaşmamızla mümkün. Kadın tarihini gerçekten 
doğru yazarak biz bunu yapabiliriz. Bu kongreden benim bu anlamda 
çok büyük bir umudum ve beklentim var. Bu kongre kadının 
yüceltilmesi gereken bir kongre. İlk başta anaların dile getirdikleri 
bizleri buna davet ediyor. Önderliğin yeni paradigmasına biz 
girmeden kendi sorunlarımızı gerçekten çözümleyemeyiz. Bazı arka-
daşlar kendileri sanki tüm hiyerarşik mantığı çözmüşler gibi yaklaşı-
yorlar, bazıları da sanki halen hiyerarşiyi yaşıyorlarmış gibi ortaya 
koyuyorlar; bence hiçbirimiz tam olarak çözememişiz heval. Aşma-
mız gereken bir süreç. Daha yeni Önderliğin savunmalarını ele alıy-
oruz. Bu kongremizini temel perspektifi Önderliğin yeni paradigma-
sını hayata geçirmek olmalıdır. Önderlik sağ ve sol çizgiyi değer-
lendirirken arkadaşları çok ciddi eleştirdi. En  son görüşme notunda 
da Önderliğin belirttiği şey yeni paradigmayı anlamamızdır. Bunun 
için Önderlik o kadar yoğun eleştiriler yapıyor ve biz kendimize 
bakıyoruz; gerçekten birbirimizi yiyip bitiriyoruz. Artık yeter 
gerçekten. Benim artık dinlemeye tahammülüm kalmadı. Artık o 
dereceye geldi ki, tarihimizi de bitiriyoruz. Bu kadar yıl yürütülen bir 
mücadele var, ama biz herşeyi hiçleştiriyoruz. Ben kendimi aynı ke-
fede ele alamam. Bu hangi zihniyetle değerlendirilirse değerlendiril-
sin, bu kadar kadının yürüttüğü mücadele ve gelişme var, bunların 
hepsinin inkarını ben doğru bulmuyorum. Bu kongremizin bir umut 
yaratması gerekiyor. Biz genel kadınlara ne umut veriyoruz, 
anlayamıyorum. Çok karamsar bir hava çiziyoruz. Buna hakkımız 
yok. O zaman biz herkese şu mesajı veriyoruz: ey kadınlar, özgür-
leşmeyin, zaten her şey kendi kendisini bitirecek, ne kadar mücadele 
ederseniz edin, siz zaten hep erkeğin egemenliği altına gireceksiniz. 
Erkek egemenlikli sistem kendisini devam ettirdikçe, kadın ne kadar 
mücadele yürütürse yürütsün onun egemenliğinden kurtulamayacak. 
Öyle bir pratik yaşanmadı. Dünyada biz şu anda ilkiz. Bizim buna 
sahiplenmezi gerekiyor. Bizim bu kongrede böyle bir mesajı ver-
meye hakkımız yok, fakat şu anda mevcut durumda böyle bir tablo 
çiziliyor. Çok sunni gündemlerle ve çelişkilerle bu yaratılmaya çalış-
ılıyor. Ben katılmıyorum. PJA ile YJA arasındaki böylesi bir 
çelişkinin ortaya atılması doğru değildir. Nerden buraya geldiğini 
ben anlayamıyorum. Bizim genel olarak yeni bir örgüt sistemimiz 
oluşuyor; bunun içinde HPG’nin özerkleşmesi de gelişti. Fakat biz 
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halen kendi kendimize yarattığımız gelişmelere tahammül edemiy-
oruz. Birçok yerde tabii ki örgütlenmelerimiz özgün olacak, gelişe-
cek; buna biraz tahammülümüzün olması ve bu zihniyete girebil-
memiz gerekiyor. Ama biz buna çok fazla tahammül edemedik ve 
bunu tamamen bir parçalanma olarak ele aldık. Genel olarak kadın 
yönetimi açısından yaşanılan parçalanmayı kabul ediyorum, ama 
örgütsel olarak yapılan yeni sistemi bizim artık kabul etmemiz gere-
kiyor. Ama bizdeki ben merkezcilikten dolayı  biz bu yeni sistemi 
kabul edemiyoruz. Bu, her yerde de yaşanıyor. Kendi açımdan ortaya 
koyarsam; özellikle HPG’nin ilk olarak özerkleşmesinden sonra ben 
de bunu kabullenemedim. Bizim YJA olarak ayrışmamız açısından 
da aynı şey geçerli. Hep PJA’dan bir perspektif bekledim. Geçen 
seneden beri ben bu alandan ayrıldım. Behdinan’da hiçbir bayan 
arkadaş kalmadı. Sadece iki bayan arkadaş vardı; Nucan ve Ayten 
arkadaştı. Bunun dışında yönetimden hiçbir bayan arkadaş kalmadı. 
Bulunduğumuz süre içinde PJA’dan hep bir beklentimiz oldu. Bu 
sürece kadar da doğru düzgün bir perspektif alamadık. O beklentili 
ruh hali de tabii bizim açımızdan doğru değil. Hala hiyerarşik yak-
laşımın, ben merkezci mantığın bir yansımasıdır bu. Gerçekten 
Önderliğimizin yarattığı kadın, hareketimizin yarattığı tecrübe her 
yerde kendisini yürütebileceği bir zemini yaratmıştır. Nerde olursak 
olalım, tek bir bayan arkadaş bile bir yerde kalsa benim onun 
PJA’nın kimliğiyle yürüyebileceğine dair güvenim ve inancım var. 
Ama biz bir hareket olarak kendi kendimize kararlaştırdığımız, kendi 
kendimize örgütlediğimiz bir hareketin ayrışmasını hazmedemedik. 
Bu nedenle, bu tür sunni konuları gündemleştirmeyelim. Bu, bizi 
daha çok parçalar. Ayrıca parçalanma konusunda en önemli konular-
dan birisi, bizim birbirimize karşı güvenimizin kalmaması. Hemen 
hemen bütün çalışmalar içinde kadının birbirine karşı çok ciddi bir 
güvensizliği söz konusu. Bunu aşmamız gerekiyor. Çalışmalar artık 
o düzeye, o kapsama gelmiş ki, her PJA kadrosunun nerede olursa 
olsun, mutlaka temsil edeceği ilkeler var, ki bu sosyal reformdan 
sonra bu çok daha net bir şekilde ortaya çıktı. Birçok yerde yaratılan 
tahribatlara karşın yine de buna karşı kadının bir tavrı da ortaya çıktı. 
Bu noktada gerçekten birbirimize karşı güvenmemiz gerekiyor. Bu 
güvensizlik  çok farklı şekillerde de yansıyor. Kendi açımdan; son 
süreçte inşaa komitesine de girdik. Daha sonra KONGRA GEL 
yönetiminde yer aldım. Bunu da açıklamak istiyorum; bizim yöne-
time girişimiz kesinlikle erkeğin yaklaşımıyla olmadı. Biz kendimiz 
genel olarak bayan arkadaşlar bunu dayattık. Kesinlikle KONGRA 
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GEL’de ki bayan arkadaşlar yeniden bir divan listesinin oluşturul-
masına karşıydılar. Fakat nihilist yaklaşımlardan ve herkesin kendis-
ini geri çekmesinden dolayı biz kaygı duyduk. Bunun için inşaa ko-
mitesi olarak en azından bir liste oluşturmamız gerektiğini düşündük 
ve bunu da dayatanlar bayan arkadaşlar oldu. Buna karşı da 
değildim. Çünkü örgütün içinden geçtiği süreç çok zorlu bir süreçti 
ve bu kongrede biz  bir yönetim çıkaramazsak en büyük başarısızlık 
bu olacaktı. Ferhat’ın en büyük beklentisi de buydu ve bunu da kon-
gre ortamında dile getiriyordu zaten. Ben eğer Önderliğin bir mili-
tanıysam ve Önderliğin bu kongreye biçtiği bu kadar misyon varsa, 
bu tehlikeler karşısında kendi misyonumuzu yerine getirmek zorun-
daydık. Bu nedenle böyle bir liste hazırlanması gerektiğini ve bayan 
arkadaşlar arasında da böyle bir  tartışmanın olması gerektiğini 
düşündük. Daha öncesinden de hazırlıklarımız vardı. Belki usül açıs-
ından uygun değildi, ama içinde bulunduğumuz kaos açısından böyle 
bir şey gerekliydi. Ondan dolayı biz bayan arkadaşların hepsini to-
pladık. O toplantı içinde bayan arkadaşların hepsi kendisini geri 
çekti. Kimse kalmadı. En sonunda ben kendi tavrımı koydum; kimse 
ne HPG’ye giriyor ne de KONGRA GEL'e giriyor ve tüm görevler 
ortada kalıyor. Eğer böyleyse, ben de kendimi geri çekmeyi 
düşündüm. Fakat daha sonra Bese ve Fatma arkadaş bu tutumumu 
doğru bulmadılar. Biz inşaa komitesindeki bayan arkadaşlar bir-
birimizi ikna ettik. Böylesi bir süreç karşısında Önderlik böyle bir 
misyonu vermişse, o zaman kendi rolümüzü oynamamız gerekiyor. 
Ben bunu ayaklar altına seremem, bunu benim vicdanım kabul et-
mez. Hala da o iddia içindeyim. Ben gerçekten yapabilecek birçok 
yeni arkadaşın olduğuna da inanıyorum, ancak böyle bir süreçte de 
kendimi geri çekmeyi doğru bulmadım. En azından kendini geri 
çekme anlayışı çok yanlış bir anlayış; yani seçileceğini nereden bili-
yorsun? Biz inşaa komitesindeki arkadaşlar ve avukat arkadaşlarla 
birlikte tartıştık, onlarla birlikte böyle bir karar verdik. Daha kongre 
bitmeden, Akademi’de duyduğumuz ilk şey şu oldu: “Kongra Gel 
yönetimine giren bütün bayan arkadaşlar işbirlikçidir.” Bayan arka-
daşlar güya onları seçmek istediklerinde kabul etmemişler, ama 
erkekler onları ikna ettikten sonra yönetime girmeyi kabul etmişler. 
Ben bunu kabul etmiyorum ve biraz da olsa vicdanlı bir yaklaşım 
bekliyorum. Kendi açımdan da, iddialı olduğumu ve yürüteceğimi 
belirtebilirim. Kendi gerçekliğim açısından da; PJA meclisi içinde en 
zayıf arkadaş olduğumu söyleyebilirim. Ben yıllarca yönetimdeki 
diğer arkadaşlara hep mükemmel bir gözle baktım. Sürekli de 
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inandım. O temelde de hangi göreve gittiysem de fedaice içine 
girdim. Gerçekten gücüm çok az, teorik gücüm yok, ideolojik olarak 
çok derin olan bir arkadaş da değilim. Ben kendimi çok çok eğitim-
siz bıraktım. Ona rağmen, tüm zayıflığımı bilmeme rağmen böylesi 
bir süreçte azimliyim. Kaosun çok derin yaşandığı  böylesi bir 
süreçte herkesin kendisini geri çekmesini ben doğru bulmuyorum.  

Diğer taraftan, arkadaşlara büyük bir güvenim var. Kendi gerçek-
liğimden yola çıkarak şunu söyleyebilirim: hemen hemen bütün 
arkadaşlarımız benden çok daha güçlü. Yıllardır eğitim görüyorlar, 
bulundukları pratik sahalarda kazandıkları tecrübeler de var. Hangi 
arkadaş yönetime girse başabilir, ben buna inanıyorum. Hiç kimsenin 
önünü tutmak için yönetime girmemişim ben. Böyle bir şeyi bir 
komplo olarak değerlendiriyorum. Arkadaşlar şans vermeli. Bütün 
pratikler açısından, tüm sahalarda kadın katliamı yaşandı; bunlar 
karşısında- ki ben YJA yönetimindeydim o zaman- bir duyarsızlık 
olduğunu söyleyemem yani. Biz Maxmur’daki olayları duyar duy-
maz hemen PJA’daki arkadaşlarla bağlantı kurup tartışmak istedik. 
Rengin bizimle tartıştığında paparazilerden başka bir şey anlatmadı. 
Bütün yönetim toplanmışız, resmiyette oturuyoruz; bize tek bir ke-
lime perspektif verilmedi. Ortak olarak bizim bu sorunları nasıl 
çözümleyeceğimize ilişkin bir sonuç ortaya çıkmadı. Fakat tüm 
bunlara rağmen yaşanan tüm sorunlar içinde ben kendimi sorumlu 
görüyorum, kendi payımı görüyorum. Bu nedenle tekrardan özür 
diliyorum. Gücümün yettiği kadar yapmaya çalıştım, ancak gerçek-
ten bu kadarına gücüm yetiyordu. Hala da aldığım çok ağır sorumlu-
luklar var. O sorumluluklar içinde de gücümün yettiği kadar yer al-
maya çalışacağım. Fakat bu tür yıpratıcı şeyler zorluyor. Arkadaşlar 
kendilerini biraz da bizim yerimize  koysunlar. Bir taraftan YJA 
yönetimini dinliyorsun, saldırı; bir taraftan Kongra Gel’e gidiyorsun, 
saldırı; bir taraftan inşaa komitesine gidiyorsun, saldırı. Bu tür şeyler 
doğru değil. Birbirimize biraz şans tanıyalım. Daha yeni Kongra Gel 
oluşmuş, daha faaliyetlerine başlamadık. Bu tür yaklaşımlar derin bir 
güvensizliğin sonucudur. Sadece eski zihniyeti  yıkalım adı altında  
kendi kendimizi bitirmeyelim, dağıtmayalım. Bu kongrede yeniden 
bir umut yaratalım. Bu kadar insan burada toplanmış. Halk bizi bu 
şekilde dinlediğinde bize küfretmesi gerekiyor o zaman. Bu açıdan, 
bütün arkadaşları biraz daha duyarlılığa ve tarihi sorumluluğuna 
davet ediyorum.  

Dicle Andok ark: Görüşlerimi dile getirmek istiyorum. Bir örnek 
vererek kendi görüşümü dile getirmek istiyorum. Mücadele içeris-
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inde uzun süredir yönetim de yer alıyorum. Yönetim içerisinde tarz 
zihniyet şekillenme ve iktidar olarak genel duruş olarak burada ele 
alınan boyutlarda kendimi görüyorum. Belkide ele alınan boyutlarda 
azdır yada biz yüzeysel yaklaşıyoruz. Ama temel olarak görüyorum. 
Dün istikrarlı bir şekilde dile getirdim. Şimdi bizim gerçekliğimiz şu 
nokta var ya tabi oluyorsun yada  mücadele adı altında sınıfsal, kaba 
redçi bir yaklaşımla yaklaşıyorsun buda tahrike neden oluyor. Me-
sela mücadele içerisinde duruşum bir çok şeyi tahrik etti. Sadece 
tabii olmak değildi. Bunları dile getirmekte zorlanıyorum, ama bu  
durumları ortaya çıkardı. Duruşum yaklaşımlarım zihniyetim üs-
lubum da bir çok etkiledi. Duygusal yaklaşımı doğru bulmuyorum, 
ama dile getirmekte gerçekten  büyük bir zorlanma var.  Özellikle 
sağ liberal yaklaşıma karşı 2000' den sonra  mücadele etmek istedim. 
Bir yıla yakın bir süreçti. Niyet  olarak duruşum bunun dışında da 
değildi. Bunu özeleştirisini diğer platformlar da dile getirdim. Bu-
rada direk iktidar savaşı olarak ortaya çıkıyor, ama genel yürüt-
tüğümüz  mücadeleyi sadece iktidar savaşı olarak, yetki peşinde 
koşma  biçimde değerlendirmek de doğru olmaz. Ama özü budur. 
Demokratik ekolojik ve diyalektik olarak baktığında, Önderlikte 
anladığım kadarıyla bilimsel görüşler yada objektivizime yakın 
görüşler ön plana çıkmalı. Bu temelde subjektivizim görüşlerle or-
tamı tahrik etme sunni gündem yaratılmamalı. Ben bunları kendi 
açımdan bir özeleştiri olarak dile getiriyorum. Kadın özgürlüğünün 
zihniyeti de böyle olmalı. Doğru yanlış ulaştığım sonuç budur. Bu 
çerçevede yapılan değerlendirmelerden kaygılanıyorum. Eski tar-
zımızda temel çelişkiler vardı. Ama sen bazı şeyleri çok fazla ön 
plana çıkardığın zaman kaynıyor. Mesele şu an PJA ve YJA çelişkisi 
yapı içinde kaynıyor. 50 ye yakın arkadaş buradayız geliyor diyorlar 
YJA çok tartışılıyor. Nedeni nedir bunun altı doldurulmamış. PJA 
meclisi olarak bir çok şeyi atlattık ama  hem ben merkezci yak-
laşımım yada bir yolda görmediğimden dolayı uzaklaşmıştım ama  
hiçbir zaman  kendi cinsime karşı derin bir güvensizliği yaşamadım. 
Bu çerçevede bazı duygularımı korumak istiyorum. Ayakta kalma-
sını istiyorum. Suni gündemle yaklaşım hem siyasetimizi hem 
ilişkilerimizi hem de ortamımızı baskı altına alıyor. Bunu en fazla 
duygu boyutunda yaşıyorum. Heval Sewra bu yönetim savaşıdır 
dedi, ben bunu çok fazla doğru bulmuyorum. YJA olarak kendimizi 
gördüğümüzden dolayı da doğru bulmuyorum. Eğer gündem sunile-
şirse yapıda yönetimde etkilenir. Bu konuda özeleştirimi vermek 
istiyorum, daha önce tahrike geldiğimden dolayı bir çok kez  suni 
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gündemlerde  supekülasyon konusu oluyordum. Bu konuda kendini 
merkeze koymaktır. Ama bu konulardan ders çıkarmak gerek. Kendi 
açımdan söylemek istiyorum, artık  bu durumların yaşanmasını is-
temiyorum.  Bu kongrede hem erkek egemenliğinin oyunları hem de 
kadın geriliğinin hakim olmasını istemiyorum. Gerçekten isteğim 
budur. Bütün bunlar genel görüşlerdir demiyorum, ama bilinçsiz 
apolitik dağıtıcı ve inkar temelinde bir eğilim olarak kendini ifade 
ediyor. Gündemi de suni biçimde oluşturuyor. Bu temelde çözüm-
leme gücünü geriletiyor. Arkadaş genel görüşlerinde kendini savun-
macı bir yaklaşım olmasın dediler, ama benim de bir zayıflığım 
politik bir şekilde  ifade edemiyorum. YJA olarak özeleştiri vermede 
zorlandım. Çünkü gündem suni.  Bu temelde objektif ve bilimsel bir 
görüşü ortaya çıkaramazsın. Yada ifade edemezsin. Lütfen bu si-
yaseti bırakın. Eğer bunun içinde yer alıyorsam özür diliyorum. Ama 
bu ortam da yaşanmasını istemediğim bir nokta budur. Hep kaçmak 
istediğim bir nokta budur. En başta yönetim olarak bu şeylere gel-
memeliyiz. Temel yaşadığımız sorunlar üzerinde tartışıyoruz bu 
konuda üzerinde yoğunlaşacağım. Anaların dile getirdikleri ağır 
duyguları her arkadaş da dile getirdi bende o duyguları yaşıyorum. 
Önderlik kendi savunmasında şunu dile getiriyordu, genel tarihte 
iktidar hakim olmuş ama bunun içinde her zaman halkların mücade-
lesi ve direnişi  çizgisi de olmuştur. Özgür Kadın Hareketi de bir çok 
şeyi yaşadı. Eksiklikleri yaşadı, erkek egemenliğinin içinden çık-
madı, ama her dönem mücadele de yürüttü, bunun özeleştirisini ver-
irken kendi payımızı görmezden gelmeliyiz. Hem benim içinden 
geçerli hem diğer arkadaşlar içinde geçerli. Ben politik bir yak-
laşımın olmadığını söylemek istedim. Bu ortamda yapılan tartışma-
larda kendimizi rahatlatacak fırsatlar bulmayalım. Son olarak söyle-
mek istedim buydu. Tartışmalar bir düzeye de ulaştı. Genelde arka-
daşlar özeleştirilerini de verdiler. Platform tutumumuzu, duruşumuzu 
yeterli görmezse, bir kez daha özeleştiri vermeye hazırım, çözüm 
olacaksa platforma çıkmaya da hazırım. Bu biçimiyle bu tartışmalar 
bir çözüme ulaşırsa daha iyi olacak. Görüşlerim bu yönlüdür.  

Berjin ark: Arkadaşlara daha çok söz hakkı veriliyor. Fakat biz 
mecbur kalıp kesmek zorunda kalıyoruz. Kaç kez söz hakkı da iste-
dik, verilmedi. Birbirimizin üstüne bazı şeyleri atmaktan ziyade tu-
tumlar açık ve net ortaya konulursa daha iyi olur. Arkadaşlara saygı 
gereği kesmek de istemiyoruz. Ne kadar özlü olursa o kadar iyi olur. 
Ben sadece bunu belirteceğim.  
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Şervin Alman ark: Kongrenin ilk günlerinde hem anaların değer-
lendirmeleri olmuştu hem de arkadaşların değerlendirmeleri. Bu de-
ğerlendirmeler kongrenin ne anlama geldiğini açık bir biçimde or-
taya koydu. Bizim de görevimiz bu kongreyle birlikte yeniden kadın 
örgütü içerisinde bir birlik yaratmaktır. Arkadaşların da bu yönlü 
görüşleri vardı. Fakat nasıl bir birlik; bunun da iyi ele alınması gere-
kiyor. Birlik, genel hareket içerisinde de dayatılan bir şeydi. İçimizde 
yaratacağımız birlik, özlü bir birlik olmalı. Demokrasi ölçülerine 
uygun, kadın kimliğine uygun bir birlik olmalıdır. Hem kadın örgütü 
olarak yeniden kimliğimizi tanımlamaya hem de her birimiz 
mücadele içerisinde kadın militanlar olarak kimliğimizi yeniden 
tanımlayama ihtiyacımız var. Bazı uyarılar geldi. Ben bunu da göz 
önünde bulunduracağım. Tarihimizi yeniden ele almamız gerektiği 
açığa çıktı. Tarihimize yaklaşımımız bilimsel temelde olmalı. Hangi 
süreçler bize neler kazandırdı, neler kaybettirdi, bunların tahlil edil-
mesi gerekiyor. Bu da önümüzdeki sürecin görevleri arasındadır. 
Bilimsel bir yaklaşıma dayalı bir kimlik tanımlaması yeniden ol-
malıdır. İçinde bulunduğumuz gerçeklik, Önderlik çizgisinden ve 
kadın özgürlük ölçülerinden ve özünden uzaklaşma olarak tahlil 
edildi. PJA meclisi olarak ilk başta bizim pratiğimizin bir sonucudur 
bu. Arkadaşlar kişiliklerini de ele aldılar. İktidara yaklaşım boyu-
tunda birçok şey dile geldi. Ben tekrara girmek istemiyorum. Bazı 
şeylerin bilinçli mi bilinçsiz mi olduğunu anlamak istiyorum. Bazı 
gerçeklikler ayrıntılarda gizli. Birbirine yaklaşımda yüzeysel, 
kestirmeci, tepkisel yaklaşımlar belki anlık çıkan davranışlardı, fakat 
daha sonra uzun süreli tahribatlara yol açtı. Buna göre de her 
birimizin kendisini yeniden ele alması gerekiyor. KONGRA 
GEL’den sonra yapılan toplantılara daha çözüm gücü olmaktan çok, 
çabuk bitirelim, gideceğiz yaklaşımı hakimdi. Çalışmalara göre ciddi 
bir yaklaşım yoktu. Verdiğimiz özeleştirileri her an yeniden göz 
önünde bulundurarak ciddiyetle yaklaşmamız gerekiyor. Bu başta 
benim için de geçekli olan bir durum. PJA meclisi içerisindeki du-
ruşuma ilişkin olarak bazı şeyler belirtmek istiyorum. 2. Kongrede 
bu görevi aldım. Ondan önce ben hep şu çelişkiyi yaşıyordum; yani 
yöneticiliğe karşı tepkim vardı her zaman. Benim anlayışıma göre 
komutan olacaksan duruşunla, çalışmaya yaklaşımınla örnek olman 
gerekir. Fakat devrimci ölçülerle toplumsal ölçüleri birbirine 
karıştırma durumu vardı komutanlar şahsında. Bunu belki en fazla 
erkek arkadaşların şahsında gördüm, ama aynı zamanda bayan arka-
daşlarda da bu yaklaşım vardı. Bunun için de ben böyle bir görevi 



 274 

aldığımda bana çok ağır gelmişti. Ağır geldiği kadar da, ben hep 
kendime şunu söyledim; “Madem bu kadar eleştirdin, o zaman daha 
iyisini yapman gerekir”. Her ne kadar inandığım kadar bir yaklaşım 
içerisine girmek istediysem de, şöyle bir dayatma vardı; madem bir 
merkezsin o zaman bir merkeze göre hareket etmen gerekir denildi. 
İlk başlarken de bu durum beni çok rahatsız etti. Ama aynı zamanda 
bir sorumluluk kaldırmam da gerekiyordu. Bunun için de başlarken 
bir sıkışmayı yaşadım. Kendimi de hazır görmüyordum böyle bir 
şeyi yapmaya. Ben sembolik bir katılım sahibi olmak istemedim. 
Madem böyle bir görev aldım, o zaman kendimi buna göre eğitmem 
ve ona layık olmam gerekir dedim. 3. Kongre sürecinin bu sürece 
yakın yönleri vardı. PJKK sürecinde yönetim içerisinde de bir 
parçalanma yaşanıyordu. Yine kadın yapısı içerisinde bunlar bir da-
ğılmaya yol açmıştı. Bunun için de ben 3. Kongrede şunu bilince 
çıkardım; eğer biz özgürlük için savaşmak istiyorsak, o zaman bizim 
için örgüt gerekliliktir. Bu, kadın özgürlük ölçüsünün temel bir ilke-
siydi. Erkek tarafından çok yoğun dayatmalar vardı. Başta kadın 
özüyle nasıl bir kadın partisi yaratabiliriz yaklaşımlarımız vardı. 
Erkek o zaman örgüt örgüttür, başka bir örgüt olamaz yaklaşımını 
dayattı bize. Bu temelde örgüt birliği, örgütün korunması yaklaşımı 
yeni dengelerin hem erkekle oluşmasına hem de kendi aramızda 
yaşanmasına neden oldu. O zaman da PJKK meclisi içerisinde sınıf-
sal yaklaşıma dayalı olarak bir parçalanma vardı. Küçük burjuva, 
köylü yaklaşımlar ele alındı. Ben o zaman da ilişkilerimi yeniden 
gözden geçirme kararını aldım. Yani sürekli ilişkilerimizin insani bir 
tarzda olması gerektiğine inandım. Hem yönetim içerisinde yer alan 
arkadaşlar açısından olsun hem de yapıdaki arkadaşlarla ilişki 
biçimimizde olsun ilişkilerimiz sınıfsal yaklaşımlara dayanmamalı-
ydı. Yine ilişkilerimizde nasıl gerçek bir yoldaşlığı koruyabiliriz, 
doğru bir paylaşımı yakalayabiliriz yönünde bir çaresizliği yaşadım. 
Arkadaşlara tekniki bir yaklaşım ortaya çıkıyordu. Yani sevgiye 
dayalı bir ilişki yaratmaktan ziyade, daha çok çalışmaların ihtiyaçları 
temelinde ilişkileniyordum. Şimdi kadın hareketinin ülke zemininde 
yaşadığı süreçler, Avrupa’da da kadının iradi anlamda kırılması 
biçiminde yaşandı. Ben 3. Kongreden sonra Avrupa’ya geçtim. 
Bugün bunu bir konsept olarak ele alıyorum; yani hem ülkede ortaya 
çıkan şeyler hem de bunun paralelinde Avrupa’da çıkan yaklaşımlar. 
Genel yönetimde yer alan bayan arkadaşlarla aramızda birbirine çok 
fazla destek sunan, kendisini o çalışmanın gelişiminde sorumlu gören 
bir yaklaşım çıkmadı. Erkeğin saldırıları karşısında o arkadaşların 
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psikolojileri sürekli değişti. Kadın yönetimi de erkeğin dayattığı psi-
kolojiye göre kendisini sürekli ayarladı. Yani etkileri altında kalm-
ıştık. Bununla bağlantılı olarak bende şöylesi bir şey de oluştu; yöne-
tim içerisinde birçok şey hala açıklığa kavuşturulmamış, yönetim 
içerisinde kalmış diyorsak, örgütün iyi işlemesi için de ilişkilerini 
geliştirmesi ve bir paylaşımı yakalaması gerekiyor. İlişkilerde bir 
kopukluk oldu. Ben kendim de bir tartışma düzeyi yakalayabilirdim, 
bazı şeyleri paylaşabilirdim, fakat yapmadım bunu. Kendimi sadece 
pratik çalışmalarla sınırlı tuttum. Üç yıllık pratik çalışma içerisindeki 
duruşumu böyle değerlendirebilirdim. Kendimde değişim gücünü 
yaratamadım. Bazı şeyleri gördüm, örgütsel anlamda da bir 
mücadele verebilirdim, ama daha çok kendimi pratik çalışmalarla 
sınırlı tuttum. Bu tutumumla arkadaşlara tekniki bir yaklaşım göster-
dim. Ne zihniyet boyutuyla ne de pratikte Avrupa sisteminin etkil-
erini aşamadım. Kurumsal çalışmaları da daha çok bürokratik ve 
günlük ilişkilere dayalı yürüttük. Büyük projeleri geliştirebilecek bir 
cesaret de vardı başlangıçta, fakat pratik içerisinde yaşadığım zor-
lanmalardan kaynaklı olarak sürekli bir adım geriye attım. Önder-
liğin perspektiflerini sürekli o kurum için esas alıyorsam, o da bir 
suçtur. Ben bir cesaret yaratabilirdim, yarattığım cesaretle hem 
kendimi daha fazla eğitebilirdim hem de etrafımda bulunan arka-
daşları geliştirebilirdim. Fakat bunu yapmak yerine, günlük ihtiyaçlar 
doğrultusunda tekniki yaklaşım sergiledim. Sonuçta özde klasik 
kadın özellikleri de var. Yani kendine fazla güvenmeme durumu da 
vardı. Düşünsel anlamda bazı sıkışmalar yaşadım. Yalnız 
düşüncelerimi yaşamsallaştırmak için pratikte bir örgütsüzlüğü 
yaşadım. Bu anlamda o çalışma içerisinde oportünizmi de yaşadık. 
Bugün yaşadığımız engelleri aşmak için çalışmalarda birbirimizin 
emeğine sahip çıkmamız gerekiyor. Bir tıkanmayı yaşadık. Bir-
birimizden kopukluk yaşadık. PJA Akademisi'nde arkadaşlar aylarca 
bir konu üzerinde araştırma yapmışlardı, fakat sonuçta da dağıtıldı, 
bir ürün ortaya çıkmadı. Yani kısacası birbirimizin emeğine daha 
fazla değer vermemiz gerekiyor. Farklılıkları bir zenginlik olarak ele 
almamız gerekiyor. Elimizdeki imkanları daha iyi kullanabilmek için 
netlik ve birbirini anlamak önemli. Birbirine karşı sabırlı yaklaşım 
gerekiyor. Ben bunu gerekli görüyorum. Ben de kendimi bu temelde 
ele alıyorum. PJA’nın bir militanı olmak için çaba harcayacağım.  

Viyan ark: Birkaç gündür tartışmalar yürütülüyor. Ben de hem bir 
militan olarak hem de bir süredir yöneticilik görevi yapıyor olmam 
açısından, çıkarmam gereken sonuçlar var. Bunun için de ilk başta 
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birkaç noktayı kişiliğime dönük olarak belirtmek istiyorum. Geçen 
iki günlük süreç içerisinde hem genel boyutta çıkardığım sonuçları 
hem de kendime dönük bazı şeyleri paylaşmak istiyordum, dile 
getirmek istiyordum. Fakat daha sonra düşündüm ki, köklü bir 
değişimi yaratmak için böylesi bir platformda dile getirmek bir ölçü 
değil. Doğrudur, böyle bir ortamda paylaşmak anlamlıdır. Zihniyet 
ve vicdan devrimi de bir noktadan başlıyor, eğer biz bunu kendimize 
esas alırsak, bundan sonra hem zaman kazanırız hem huzur hem de 
inanç kazanırız ortamda. O da, kendinden başlatmaktır. Gerçekten 
içinde bir sorgulatmayı başlatmaktır. Duygularını, ruhunu kandırma-
yarak kendinden başlatmak en anlamlısıdır. Eğer bir zihniyet ve 
vicdan devrimi varsa oradan başlayacaktır. Güney kadınları boyu-
tunda çıkardığım sonuçları çok uzun dile getirmek istiyordum. Fakat 
zaman da dar. Bunun için bir iki noktayı kısa da olsa dile getirmek 
istiyorum. Belki uzun bir süre olmadığı kadar, kısa bir süre de değil 
çalışmalar içerisinde yer alıyor olmam. Özeleştirimi verdiğimde, ne 
kendimi çok abartılı bir şekilde dile getirmek isterim ne de dile getir-
ilenlerden kendimi çok soyutlamak isterim. Ben de 4. Kongrede me-
clis düzeyinde görev aldım. KONGRA GEL’in I. Kongresinde de 
yöneticilik düzeyinde görev aldım. Tabii bu her iki süreç çok ağır ve 
bunalımlı süreçlerdi. Bu süreçler içerisinde gerçekten de birey bütün 
gerçekliğiyle açığa çıkıyordu. Bir sınav süreciydi. İnsan bağlantısını 
özgürlük amaçlarıyla, örgüt yaklaşımıyla, kendine yaklaşımla, yine 
iradesiyle kurabiliyordu. Belki benim için kısa bir süreçti. Fakat 
birçok tecrübeyi de kazandım diyebilirim. Örgüte katılmadan önce 
de, sonrasında da Güney topraklarında kadının örgütlenmesi bana her 
zaman büyük bir inanç ve güven vermiştir. Bu kadar yakın olmamıza 
rağmen bu topraklarda yaşayan kadınların acısını hissetmemek, bun-
dan uzak olmak her zaman bende büyük öfkeye ve tepkiye yol açtı. 
Her ne kadar zorlansam da, her ne kadar görev almada yeniysem de, 
tecrübe ve birikim konusunda zorlansam da, ama bu nokta her zaman 
beni itiyordu. Bütün zorlanmalarıma rağmen itiraz edemiyordum 
bundan dolayı. Önüme konulan her görevi yerine getirmek istedim. 
PJA meclis görevini almadan önce de yöneticilik görevini yaptım; 
PÇDK çalışmalarında uzun bir süre görev aldım, ondan önce de 
Doğu çalışmalarında görev aldım. KONGRA GEL çalışmalarına 
girmeden önce de kadın çalışmalarında yer aldım. Bu son dört yıl 
içerisinde yöneticilik görevi yaparken, açığa çıkardığım bazı gerçek-
likler oldu. Sürekli bir ikilem içerisindeydim. Bu ikilem de şuydu; 
hem bir yandan göreve sahip çıkma hem de Güney'de yaşanan 
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gerçeklik sürekli vasat bir duruş sahibi olmamam için itiyordu beni. 
Sürekli kendimi katmak istiyordum. Bir yandan sahip çıkmalıyım 
derken, bir yandan da yöneticilik mücadelesine katıldığımda bölge 
sistemi, yönetimi, zihniyet sorunları üzerinde çözümlemeler yapıldı. 
Bunları sürekli anlamak istedim. İktidarın bir yönü de buydu. 
Gerçekten de bölge sistemi içerisinde yavaş yavaş özgürlükten uzak-
laşma benim için çok zorlayıcı bir noktaydı. Sürekli bunlar arasında 
gidip gelme yaşandı benim açımdan. Böylesi şeyler içerisine girme-
mek için çaba harcadım. Fakat KONGRA GEL yönetimine girmemle 
birlikte, uzak durma istemime rağmen, sürekli yöneticilikten ka-
çmama rağmen, gördüm ki özellikle kadın komitesinde çalışma 
süreci ve Irak sahasına gidişim bana birçok noktada hazırlıksız 
olduğumu gösterdi. İdeolojik anlamdaki yetersizliklerim nedeniyle, 
birçok noktada iradem dışımda gördüm ki yavaş yavaş reflekslerim 
zayıflıyor. Yavaş yavaş kendimle çelişki yaşamaya çalıştım. 
Mücadele anlamında bir gevşekliği yaşadım. İçine girdiğim durumu 
bir tuzak olarak görüyorum. Öyle düşünüyorum ki, kendimi ne kadar 
bundan uzak tutabilirsem, o kadar hayallerime, esas katılımımda et-
kide bulunan arayışlarıma geri dönebilir, buluşabilirdim. Bu noktada 
sürekli bir rahatsızlığım oldu. PJA meclis toplantısında da dile 
gelmişti, burada yine tekrarlamak istiyorum, PJA’yla tartışmadan 
komiteye geçiş olmuştu ve ondan sonra da direkt yüzeysel bir 
biçimde Irak sahasına gidiş yaşandı. Ben bunu kendi açımdan ciddi-
yetsiz bir yaklaşım olarak görüyorum. Bu biçimde bir geçiş büyük 
yetersizlikleri beraberinde getirdi. En fazla örgütlü olmamız gerek-
tiği bir süreçte, ciddiyetsiz yaklaşımın bir sonucu olarak da örgütsüz 
bir biçimde pratiğe geçişi bir risk olarak hayata geçirdik. Bütün 
bunlara rağmen geçtik Irak sahasına. Irak sahasında da kendimizi 
erkeğin siyasetine mahkum hale getirdik. Bu bence en fazla sorgu-
lanması gereken bir konudur kadın komitesinin pratiği açısından. 
Kendi açımdan bu konu üzerinde ciddi bir biçimde yoğunlaştığımı 
belirtebilirim. Bir eleştiri süreci de vardı, fakat daha çok bende gel-
işen, bu genel bir sorundur, bu çalışmalarda yer alan arkadaşlar 
benden daha tecrübeli, içine girsem de çok fazla değiştirebileceğim 
bir şey yok tarzında bir yaklaşımdı. O açıdan, o atmosfer içerisinde 
kendimi korumam bile en büyük başarıydı benim için. Böyle bir 
mantık daha çok ön plana çıktı. Bu da üstlendiğim misyon ve bana 
verilen güven karşısında kabul edilemeyecek bir şeydir. İddiasız bir 
duruştur. Ben bu biçimde değerlendiriyorum. Tutumum oldu. Bu 
noktada çok somut ve çok açık belirtmek istiyorum, kendim de bu 
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konuda netleştim, yani sağ eğilimin beni çekebileceği hiçbir yanı 
yoktu. Onlara karşı müthiş bir öfke duyuyordum. Hiçbir zaman o 
anlayışları tasnif etmedim, kabul etmedim. Fakat bu anlayışlara karşı 
da çok güçlü, örgütlü ve istikrarlı bir mücadele de veremedim. 
Sadece bazen bireysel çıkışlar yapıyordum. Rahatsızlıklarımı pay-
laşıyordum, fakat geleneksel bir tarzı aşmıyordu. Dogmatik bir yak-
laşım vardı. İşte kadın komitesi çalışmaları KONGRA GEL’e bağlı 
bir çalışmadır, diğer arkadaşları kendi sorunlarımla meşgul etme gibi 
bir hakkım olamaz anlayışı vardı bende. Her ne kadar bazı arka-
daşlarla bu yönlü girişimlerim olmuşsa da, çok fazla faydası olmadı. 
Bunu biraz da kişilik özelliklerime bağlıyorum. Özgüvende zayıflık 
yaşıyorum. Çok fazla uzatmadan birkaç noktayla sonuçlandırmak 
istiyorum. Gerçekten bu süreçte birçok yönüyle hem tecrübe aldım 
hem de güç aldım. Ama birçok yönüyle de şunun farkına vardım; 
eğer bazı şeyler karşısında çok güçlü mücadele edemezsem, bir tek-
rarı yaşarım ve benzeşirim. Bu yönlü ciddi bir yoğunlaşma ve iç 
sorgulama içerisindeyim. Bundan önce KONGRA GEL toplantısı 
içerisinde de tutumu belirlemiştim, ondan önce de PJA meclis to-
plantısı vardı, orada da tutumu belirlemiştim. Genel hareket içeris-
inde ve özellikle Güney Kürdistan’da şuna öncülük yapabilmek için 
ideolojik, felsefik bir derinliğe ihtiyaç var. Devrim için, bu parçada 
hizmet edebilmek için bu özellikler önem taşıyor. İnşaa sürecine 
katıldım ve o çalışmada kendimi derinleştirmek istiyorum. O çalış-
mada sonuç almak istiyorum. Bunun için de o çalışmaya katılırken 
de inatçı bir yaklaşımla değil, bir militan olarak katılmak istiyorum. 
Orada hem kendimi görebilmek için hem de kişiliğimi doğru çözüm-
leyebilmek için hiyerarşi tuzağına girmeden gerçekten de güçlü ve 
özlü bir şekilde Kadın Hareketi'nin bir hizmetçisi olmak istiyorum. 
Bu noktada sonuna kadar iddialıyım. Gerçekten de hareketimiz içer-
isinde Önderliğin esaretinden sonra Kadın Hareketi olarak Sema ve 
Zilan kişiliğinde olanlar azınlığa düştüler. Bundan dolayı alternatif 
bir sistem yaratmamızdaki iddiasızlık, sürekli gündemimizin egemen 
sistem tarafından belirlenmesine yol açtı. Büyük bir yıpranma 
yaşandı. Tutumumu belirlerken, PKK’nin yeniden inşaa sürecine 
güçlü katılacağımı belirtiyorum. Bütün gücümü bu temelde harekete 
geçireceğim. Başarılı bir aday olmak için hem yeni PJA içerisinde 
hem de yeni PKK içerisinde çaba harcayacağım. Önümüzdeki 
süreçteki tutumum katılım olacak. Bütün boyutlarıyla kişiliğimi çöz-
düğümü söyleyemem. Ne kendimi ne de ortamı kandırmaya hakkım 
yok. Bu süreçte kendimle bir mücadele içerisindeyim. Yeniden inşaa 
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sürecinde bunu bir sonuca götüreceğim. Eksik yanlarım olmuştur. 
Zamandan dolayı çok fazla dile getirmek istemiyorum. Ancak başta 
da belirttiğim gibi daha fazla vicdanıma bunu kabul ettirebilirim. 
Irak çalışmalarında da bir yönetici olarak yer aldım. Özeleştiri ver-
mem gereken noktalar var. Bir özeleştiri vereceksem de, Dilvin ve 
onun gibi yoldaşlar karşısında verdiğim özeleştiri olacaktır. O 
yoldaşlar mücadelemize sığınmışlardı. Sonuçta da çok trajik bir şe-
kilde bizden ayrıldılar. Ben bunun için özeleştirimi verebilirim. 
Sonuçta biz o sahanın çalışmalarını erkeğin insafına, tarzına bıraktık. 
Bu boyutta da kısaca tavrımı belirtebilirim. Kısaca bunları belirtiy-
orum.  

Selamet ark: Arkadaşlar da düşüncelerini dile getirdiler. Böylesi 
bir toplantı ve yaşanan sorunlar karşısında kendini ifade etme 
konusunda zorlanmalarımız olabilir. Çünkü istediğimiz gibi kendi-
mizi çalışmalara katamadık. Arkadaşlar çıkan yetersizlikleri, ka-
zandıklarımızı ve kaybettiklerimizi dile getirdiler. Çok değerli 
düşünceler de dile geldi. Daha çok kendime ilişkin olarak bazı izah-
lar yapmak istiyorum. Arkadaşların da bildiği gibi 4. Kongreyle bir-
likte böyle bir görevi aldım. Kendini bu misyona layık görmeme, 
bunda ikna olmama konusunda ciddi yetersizlikler yaşadım. Yani 
böylesi bir görevi nasıl yapabilirim yaklaşımı yada böylesi bir göreve 
hazır olmama açığa çıkan durumlardı. Bu hala da devam ediyor ve 
kendimi çok fazla o yönlü ikna etmiş değilim. Bu da nereden ileri 
geliyor; birlikte çalıştığımız arkadaşlardan ve inançsızlıktan geliyor. 
Her ne kadar bir gerçekçi olarak görülmese de, fakat mevcut durumu 
ve üzerimizde bıraktığı etkileri olduğu gibi dile getirmek istiyorum. 
Ben her zaman kaygı taşıdım. Yani acaba bana yardımcı olurlar mı 
diyordum, ki ben bu kaygılarımı o dönemin yönetimi olan arka-
daşlara- şimdi hazırdırlar da- belirtmiştim. Umduğumuz gibi olmadı 
hiçbir şey. Arkadaşlardan beklentilerim vardı, fakat bu beklentil-
erime cevap olunamadı. Arkadaşlara böylesi bir görevi üstlenemeye-
ceğimi, o yönlü kaygılarımı belirtmiştim. Belki yıllardır örgütsel çal-
ışmalarda yer alıyoruz, fakat direkt meclis düzeyinde yöneticilik 
yapmak çok ağır geldi. Bu yönlü bir noktayı daha hem bir öneri 
olarak hem de bir uyarı olarak belirtmek istiyorum; eğer PJA bir pro-
jeyi yaşamsallaştırmak istiyorsa, onu takip etmesini öneriyorum. 
Halkla bütünleşmeyi esas alıyorsak, bu yönlü mücadele edeceğiz 
diyorsak eğer, o zaman bunun takipçisi de olmamız gerekiyor. Bu-
rada büyük yetersizlikler yaşandı. Bunun sancılarını çok çektik. Me-
cliste bulunan birçok arkadaşla paylaştığımız noktalar oldu. Bununla 
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bağlantılı olarak kendisine layık görmeyip de, bize layık gördükleri 
şeyler oluyordu. Yani parti istiyorsa yaparım dedim. Fakat bizimle 
çalışan arkadaşlar maalesef bu konuda büyük zorluklar çıkardılar. 
Vakıfa düzenlemem olmuştu, yönetimdeki arkadaşlar neden meclis 
seçimlerine girdi dediler, bizim dediğimizi yapmadı diye rahat çal-
ışmasına izin vermeyeceğiz dediler. İnsanı küçümseyen bir yaklaşım 
vardı. Benim bunları dile getirmemdeki neden, bu yönlü çok zorluk 
çekmemdendir ve ben bunların bir çözüme kavuşturulmasını istiy-
orum. Aslında dile getirmek istediğim çok şey var, yaşadığımız ye-
tersizlikleri, eksiklikleri dile getirmek isterim. Fakat zaman kısıtlı 
olduğu için hepsini ifade edemeyeceğim. Yalnız kendi katılımıma 
ilişkin bazı şeyler belirtebilirim. Arkadaşlar, “Senin bu yaklaşımlara 
karşı tutumun neydi” diye sorabilirler. Öylesi yetersizlikler karşıs-
ında mücadele edebilmek için çok güçlü olmak gerekiyordu. Ben 
böylesi bir gücü de kendimde görmedim. Bu yönlü de zorluklar çek-
tim. Fakat yine de amaçtan bir uzaklığı yaşamadım. İddialı bir şe-
kilde çalışmayı sürdürmek istedim. Çalışmalar önünde birçok kez 
engel olmamak için kendimi geri de çektim. Kadro arkadaşlar açıs-
ından herhangi bir şey belirtemem, fakat yönetimdeki arkadaşlar 
büyük zorluklar yarattılar. Mart ayı toplantısında bir tutumumuz ol-
muştu. Ben bunu da izah etmek istiyorum. Arkadaşlar o zaman da 
meclis toplantısına katılmamızı istemişlerdi. Bu bir protesto olarak 
da algılanabilir. Bu da kaynağını burada belirttiğim yetersizliklerden 
alıyordu. Bir meclis üyesi sadece bir toplantıya katılmakla meclis 
üyesi olmaz. Bu açıdan, ben o toplantıya da katılmadım. Durumumu 
ve eksikliklerimi ilk başta da açtım. Bu yetersizlikleri aşacak gücü 
kendimde görmedim. Kampın durumu diğer yerlerden farklıdır. 
Başka biri olsaydı belki bu sorunlar karşısında güçlü bir duruş sahibi 
olabilirdi. Bizim gibi birinin bu çalışmaya katılmasının beraberinde 
getirdiği kaygılar var. Yani bir insan eğer güç alabileceği bir yer 
yoksa, engelleri aşmak için de mücadele etme gücünü kendisinde 
bulamaz. Bu, birlikte çalıştığımız arkadaşların eksikliklerini, yeter-
sizliklerini görmediğimiz anlamına gelmesin. Yıllardır kendimiz de 
çalışmalar içerisinde yer alıyoruz. Biz de bazı sorunları anlayabile-
cek düzeydeyiz. Ben kendim bir iki kez kadro arkadaşların toplantıs-
ına katılmışım, o da yönetim çok ısrar ettiği için gidip katıldım. Bir 
meclis gibi kendimi ifade edebilecek düzeyde değildim. Bir de, 
bizimle birlikte çalışan arkadaşların da bu yönlü bir destekleri ol-
madı. Ben burada konuşurken bile bir PJA meclis üyesi misyonuyla 
konuşmuyorum. Bir kadın olarak, çalışan bir kadın olarak sonuna 
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kadar bir emek harcama oldu. Hiç çalışmadım dersem, kendime 
hakaret etmiş olurum. Fakat meclis misyonuyla çalışma 
yürütemedim. Bu görevi küçük gördüğüm gibi bir şey anlaşılmasın. 
Kesinlikle bu görev emekle, büyük çabalarla yaratılmıştır. Belki biz 
kendi çıkarlarımıza, düşüncelerimize göre başka anlamlar biçebiliriz. 
Yani biraz kirletmiş de olabiliriz. Bunu küçük görenler, bir hakaret 
yapmış sayılırlar. Kendime ilişkin olarak bunları belirtebilirim. Fakat 
kısa bir biçimde bir kez daha çalışmalarımızın bir kadın olarak sek-
teye uğramaması için elimizden geleni yapacağımızı belirtiyorum. 
Çalışmalarımızı her zamanki gibi büyük fedakarlık ve emekle kay-
gısız bir biçimde yürüteceğimizi belirtiyoruz. İktidar hastalıklarından 
uzak bir şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Buraya gelirken büyük 
umutlarla gelmiştik. Bu kadar sorunun yaşandığını gerçekten bilmiy-
orduk. Biz hep dağdan kopan arkadaşların sorun yaşadıklarını 
düşünüyorduk. İşte buraya gelmemizin bir amacı da yaşanan bu 
sorunları tartışıp bir çözüm üretmek içindi. Fakat bakıyorum ki, 
gerçekten de yönetimimizin durumu yapının durumundan çok daha 
vahim. Bu bana biraz dikkat çekici de geldi. Bu kongre bileşimini de 
çözüm yaratabilecek düzeyde görüyorum. Arkadaşların karşısına 
büyük başarılar elde etmiş, başı dik bir biçimde çıkmak isterdik. 
Fakat bazı şeyler yalnız bizden de kaynaklı olmadığı için bu yönlü 
bir duruşa da sahip olmadık. Bu inançla arkadaşların huzurunda bir 
kez daha üzerimize düşen görev neyse imkanlarımız dahilinde katı-
lacağımızı belirtiyorum.  

Rojger ark: Ağır bir tasfiye pratiğinden sonra her birimizin 
kendisini ciddi bir biçimde çözümlemesi gerekiyor. Her birimizin bu 
tasfiye pratiğinde nasıl yer aldığını değerlendirmek gerekiyor. Ben 
daha kapsamlı açımlamak istiyordum, fakat zaman olmadığı için 
kısaca değerlendirmeye çalışacağım. Bu süreçte, tasfiye pratiğinin 
zirvede yaşandığı bir alandaydım. Çok derinlikli olmasa da yo-
ğunlaşmalarım oldu. Bu kadar eğitimden sonra, bu kadar yıl toplu-
mun bütün kirlerinden uzak kalınmasına rağmen insanların bu kadar 
ucuz gitmesini bir türlü sindiremedim içime. Bu yönlü kendimi 
sorgular ve yoğunlaşırken, “Acaba eğitim sistemimizde nerede hata 
yaptık” diye de kendime sorular sordum. Değişimi yaratama da ne-
den sonuç alamıyoruz diye kendime sorular sordum. Neden bir insan 
bir yere kadar gelip, ondan sonra kendisine ucuz bir yaşamı seçebili-
yor? Yaşama ilişkin oluşturduğumuz projeler var. Özgürlüğe, 
öncülüğe, güce yaklaşımımız nedir? Bu yönlü sanırım herkes 
kendisine sorular sormuş ve gücü oranında cevaplar da bulmuştur. 
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Daha önce varolan hiyerarşiye, sisteme rağmen Önderlik bu sistemi 
denetliyordu ve kimse kendisini çok fazla gizleyemiyordu. Önder-
liğin esaretiyle birlikte Kadın Hareketi'nin vardığı noktayı arkadaşlar 
da değerlendirdiler. Ben de o değerlendirmelere katılıyorum. Bir 
emeksizliği yaşıyoruz. Ciddi bir oportünizmi yaşıyoruz. Ben bunu 
kendi şahsımda da gördüm. Önderliğin söylediği şeyleri tekrarlıy-
oruz. Düşünsel anlamda bir üretim yaratabilmek için emek harcamı-
yoruz. Bu noktada ciddi yetersizliklerimiz var. Bizi bu noktaya 
getiren nedenlerden biri de budur. Bu süreci yaşadığımızda acaba bu 
tasfiyecilere karşı duracak kimse yok muydu diye düşünüyordum. 
Tarihte yaşanan bu tür tasfiyeler karşısında her zaman birileri kendil-
erini feda etmiştir. Önderlik genel hareket için de yiğit kimse yok 
muydu diyor. Öncülük yapacak, süreci kurtaracak kimse yok mu 
gerçekten. Kadın Hareketinde de genelde bu tür sorunlar yaşanmış. 
Özellikle Irak sahası için diyorum. Narin arkadaş onlar değer-
lendirdiler. Bizi nasıl parçaladıklarını, denetim altına almaya çalıştık-
larını yine kullanmak istediklerini değerlendirmek istemiyorum. Her 
ne kadar kendimizi kurtarsak da, tasfiye olan bir sistem içinde 
yaşadık. Bir çok yerde işlevsiz kaldık. Bireysel duruşlar olsa da diğer 
biçimiyle tasfiye çizginin hizmetçisi olduk. Arkadaşlar değerlendirdi. 
Kendi durumumuza bakalım. Buraya gelen arkadaşlar dışında 2-3 
arkadaş mevcut durumda oradalar. O kadar kadro gitti. Biz ne yaptık 
orada. Her zaman “Güney Devrim Kadın Devrimidir” diyorduk. Biz 
buna ne kadar sahip çıktık. Ne kadar ilkel milliyetçilikten kendimizi 
kurtardık. Ne kadar birlik olduk. Diğer parçalar için ne kadar 
öncülük ettik. Bellidir, çünkü pratiğimiz tasfiyedir. Ve her birimiz 
bunun hesabını vermeliyiz. İçinde bulunduğumuz durum  çok parlak 
değil. Doğruları böyle bir ortamda itiraf etmek gerekir. Kendim için 
değerlendirmek istiyorum. 3. kongreden sonra yönetimde yerimi 
aldım. Bir çok arkadaş gibi çok uzun bir süre değil ama tecrübe ala-
cağımız şeyler vardı. O süreçte yaşadığımız düşüş ve kalkışları biz 
gördük. Ama tümden kişilik olarak cevap olma, kendi irade ve ayak-
ları üzerinde duran bağımsız bir yönetim tarzını kazanma gibi bir 
arayış içerisine girme durumu belki de çabası oldu. Kadronun içind-
eyken, merkezileşmemek için yapının içine giriyordum. Yönetim 
olgusunda kaybolan insani özellikleri kaybetmemek için gücümü 
yapıdan aldım. İnkar etmiyorum, cevap olmak için çaba harcadım. 
Halk çalışmalarında merkezileşmemek için halkın içine iniyordum, 
bu benim açımdan bir tedbirdi. Yöneticilik yaptığımız süreçler de 
Irak sahasını değerlendirebilir. Bir yandan halkla uğraşıyordum diğer 
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yandan da kadronun durumuyla. Yönetim tarzımda tahribat yaratan 
yanlarım ortaya çıktı. Genel yönetim ne kadar çabalasa da kendini 
bireysel tarzdan kurtaramıyordum. Benimde tarzım buydu, özellikle 
son Irak sahasında çalışmalardayken bunu fark ettim. Mesela Irak 
sahasında boşluk vardı, onun için oradan kaçtım ve PÇDK’ye gittim. 
Çünkü orası doğru çizgiye daha hakim diye düşünüyordum. Sonuna 
kadar bireysel bir yaklaşım. Öncülük etmeden ziyade kendini 
düşünme. O kadar arkadaş gitti. Hepsinde  Önderliğin müthiş emeği 
vardı ve onları kazanabilirdik, ama öyle bir durumdaydık ki kendi 
derdimize düşmüştük. KONGRA GEL’den sonra, Irak sahasında 
yaşayanlarda güvensizlik kesinlikle oluşmuştur. Düşünsel bir emek 
harcayıp insanları o durumdan kurtarma çabası olmadı. Militan 
olarak görevlerimizi yerine getirmedik. Yönetim anlamda hiçbir 
yetki kalmamıştı. Irak sahasında ben bir militan olarak görevlerimi 
yerine getirmeye çalıştım. Ama sonuç olarak yapamadım. Mücadele-
deki hantallık, her şeyini örgüte dayatan, düşünsel üretimi olmayan 
yaklaşımlar bende açığa çıktı. Bir süreye kadar kendimle mücadele 
verdim, ama bir süreden sonra durdurdum. Bir militan olarak 
öncülük yapma, radikal bir duruşu sağlama noktasında zayıf kaldım. 
Daha çok dogmatik hatta gölgem karşısında bile çelişki yaşıyordum. 
Ama son durum için şunu söyleyebilirim ki, bende liberalizm gelişti. 
Bunu da özgürlük ısrarlı olmamaya bağlıyorum. Kısaca şunu 
söyleyebilirim. Bundan öncede tutumumuzu PJA meclisinde belir-
lemiştik. Onlar bir umuttur. Önderlik savunmasında insan tekrar 
kendini gözden geçireceğim. Özellikle burada vereceğim karar, 
yöneticilikte değil bir PJA militanı olma yönündedir. Böyle bir karar 
verebilirim.  

Kawenda ark: Genel tartışmalara katıldığım ve katılmadığım nok-
talar var. İçine girmeyeceğim. Kısa ve birkaç şey için bir şeylere 
vurgu yapmak istiyor ve tutumumu belirlemek istiyorum. Belki 
arkadaşlar belirttiler, ama bende önemli bulduğumdan  belirtmek 
istiyorum. Önderliğin bir görüşme notunda “sorunlarını savunmamın 
ışığında çözümlemiyorlar mı” diyordu. Bunu çok önemli buluyorum. 
Özellikle bu süreçte daha önemli buluyorum. Savunmayı esas alarak 
sorunlarını yorumlama yine ideolojik ve felsefik bir çerçevede 
çözüm arayışını geliştirme önemlidir. Bunun için tarihsel boyutuyla 
birlikte yaşadığımız çağı yine geleceğimizi diyalektik bir biçimde ele 
almak başarılı sonuçlara ulaşmak açısından önemlidir. Aynı zamanda 
Önderliğin başka bir belirlemesi var, diyor ki;” burada çözümlenen 
an değil tarih, kişi değil toplumdur” Özellikle böylesi bir süreçte bu 



 284 

şiar çok önemlidir. Bu noktayı vurgulamak istiyordum. Pratik ve 
bireyleri bu aydınlıkta ele alma ve inceleme sonuçları belirleyecektir. 
Bunu söylemek istiyorum. Başka bir konu ise, her arkadaş konuşma-
larında şunu söylediler; Önderlik örgütü değil de yeni bir örgütleme 
sistemi oluşturduklarını belirttiler. Bunun sonucu ise bir enkaz olarak 
değerlendiriliyor. Bende bu görüşe katılıyorum. Bu Önderliğin 
yaratmak istediği bir örgüt değil, bir grup yada yönetimin oluştur-
duğu bir yapılanmadır. Bu hepimizin ürünüdür. Bu enkazı atlatma, 
kalkma, düzeltme ve kazanım zemini yapma bence Önderliğimize, 
şehitlerimize ve tarihe karşı olan borcumuzdur. Hepimiz bu yükün 
altına girip kaldırmalıyız. Bu yükün altına girmeyip kaldırmayanlar 
bu değerler karşısında suçludur. Kadının beş bin yıllık yazılmamış 
tarihi var diyoruz. Kadın Hareketi olarak 15 yıldır yürüttüğümüz bu 
mücadele, kadın tarihini yaratma çabasıdır ki, bu çabanın içerisinde 
baştan beridir varız. Bu ordulaşma süreciyle başladı. Hafızamız her 
zamankinden daha fazla bu gün canlı olmalı. Yaşadığımız acıları 
unutmayalım. Bu acıyı niye çektik? Hiç unutmayalım. Bana göre 
acıları unutmak, insanlığını unutmaktır. Bu acılarla biz ne değerler 
yarattık. Yarattıklarımıza sahip çıkmak önemlidir. Saygımızı, 
maneviyatımızı bu  tartışmaların zeminde yapmayı yanlış buluy-
orum. Tartışmalarımızı bir rotaya sokmak gerekir. Siyasal gündemi 
takip ettiğim kadarıyla uluslar arası komplo bir hamle içerisindedir. 
Bunu da çok inceltiyor. Bunun karşısında çok uyanık olmamız gere-
kir. Bu gündemi görmek gerekir. Derin, örgütlü ve hızlı bir biçimde 
boşa çıkarmak için karşı hamleye geçmek gerekir. O kadar zaman 
harcayamayız. Bizim için ölüm kalım meselesidir. Diyorlar ya, gemi 
batarsa hepimiz içindeyiz. En çok sorunlarımızın içinde boğulduğu-
muz süreçler de komplolar hamle yapmıştır. Onun için bunu görmek 
gerekiyor. Kendim için söyleyeceklerim ise; 3. kongrede yönetime 
seçildim. 13 yıldır mücadele içinde yerimi alıyorum. Özgürlük 
isteyen bir birey olarak, son 4 yılda yaşadıklarımla kendimi ele almı-
yorum. Her ne kadar bilinçli veya bilinçsizce de olsa, özgürlük is-
temiyle katıldım. Ama bu gün, ne kadar amaçlarıma göre yaşadığımı 
yine katıldığımı sorguluyorum. Sadece 4 yıllık meclis pratiğiyle ele 
almıyorum. Bana göre; bir insan bireysel amaçlarından uzaklaştı mı, 
onun kimseye hayrı olmaz. Bunu çok önemli buluyorum. Önderlik 
her halde yaşadıklarımızı anladı ki, çocukluk hayallerinize dönün 
dedi. Arkadaşlar Önderliğin özgürlük hayallerinin çocukluktan ba-
şladığını biliyorlar. Bunun için özgürlük hayallerimiz, çocukluğumuz 
ve bu günkü duruşumuzu kimse yargılamadan, suçlamadan biz 
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kendimiz sorgulayıp ele almalıyız. Bunda ikna olunursa, her şeyden 
önce kendisiyle Önderlikle, kadınla ve erkekle de doğru bir arka-
daşlık yapabilir. Bunu hem kendim hem de genel için söylüyorum. 
Görev aldıktan sonra ayrıntılara girmek istemiyorum. Raporda da, 
tartışmalarda geçti. Meclis içinde yetkili ama etkisiz bir konumda 
yerimi aldım. Bir eleştiri geldi, bende görüyorum. Karşımı suçlamak-
tan ziyade, ben niye  çalışmaların içine girmedim, cesaretli yönet-
medim, köşede kaldım. Tabii bu aynı zamanda kendini genel hareket 
karşısında sorumlu görmeme de oluyor. Sonuçları ortaya çıkınca da 
aynı yaklşıla ele alma yaşanabiliyor. Büyük eksikliğimi burada 
görüyorum. Görev ve sorumluluklarımı bırakmadım, ama hiçbir 
zaman içini doldurmamışım ve hakkını vermemişim. Ne zaman 
daraldıysam, hemen istifayı düşünmüşüm. Diğer bir şey de, bir bütün 
olarak samimi, dürüst, açık olmak gerekirse, kendimi geliştirmeliyim 
diyorum. Aydınlanma gelişmeden bana göre bu kavramda yerini 
bulmuyor. İdeolojik ve felsefik anlamda kendimi derinleştirme, 
özgürlük çizgisi karşısında samimi ve büyük bir emek sahibi olmak 
istiyorum. Bize bu sürçte Sema Yüce arkadaşın bilgisi ve cesareti 
gerekiyor. Onun bilgisi kadar kendimizi araştırmak ve onun cesareti 
kadar itiraf gerekmektedir. Değerlendirmemi böyle geliştiriyorum. 
Son olarak coşkumdan, umudumdan moral olarak etkilendim, ama 
kırılmadım. Bu sorunlar beni etkiledi, acıttı, ama yine de kırılmadım. 
Kırılmamak için büyük bir mücadele verdim. Belki bireysel bir yak-
laşımdır bu, ki tek başına yetmiyor. Bundan sonra her şeyden önce 
Önderliğin düşüncelerinde derinleşmek istiyorum. İdeolojik, felsefik 
ve çözümleyici olmak istiyorum. İddiamın da bununla bağlantılı 
daha da büyüyeceğine inanıyorum. Buna ağırlık vererek özgürlük 
mücadelesinin bir işçisi olacağım. Görev veya görevsiz olma boyu-
tunda değerlendirme yapmak istemiyorum. Büyük bir hizmet için 
hazır olduğumu belirtmek istiyorum. Tutumumu ve değerlendir-
melerimi bu biçimiyle izah edebilirim.  

      Roza ark: Arkadaşların uyarılarını da dikkate alarak kısaca 
düşüncelerimi belirtmek istiyorum. Yapılan değerlendirmelere ilişkin 
hiçbir şey belirtmiyorum. Katıldığım, katılmadığım yanlar var. 
Bence biz kendi durumuzu, duruşumuzu ve kendi gerçekliğimizi ele 
alırken hala çok aşırı niyetlerle ele alıyoruz. Kendi gerçekliğimizi 
bilimsel, felsefik bir temele oturtmadan ele alıyoruz. Bunun içinde 
karşılıklı olarak sorunlarımız gelip bireyselleştiriliyor. Bunun için de 
fazla sonuç alamadığımızı düşünüyorum. Biz geçmiş süreçte de 
Kadın Hareketi olarak yaşadığımız sorunları Önderliğe aktarırken 
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hep bir cevap bekliyorduk. Bence bu cevabı, hep farklı bekledik. 
Yaşadığımız sorunları, içinde bulunduğumuz durumları yine kendi 
gerçekliğimizi önemli oranda Önderliğe de onaylatmak istedik. 
Önderlikten beklediğimiz cevapta hep bu oldu. Ama önderlik hiçbir 
zaman içinde bulunduğumuz gerçekliğimizi kabul etmedi, 
onaylamadı. Tersinden bize adres olarak savunmaları gösterdi. Şimdi 
gelinen aşamada bakıyoruz savunmalar bir kenarda, kendimiz bir 
kenardayız. Yani iki yıldır savunmalarda hepimiz derinleştik, yo-
ğunlaştık, çok etkilendik çok duygulandık diyorduk. Ama gelinen 
aşamada çok fazla içselleştirmediğimiz ortaya çıkıyor. Bu bir al-
datma ve yanıltmadır.  Aynı zamanda Önderlik karşısında da bir al-
datmayı yaşamadır. Belki özgürlük çizgisine yaptığımız en büyük 
hakarette, buradan geliyor. Bizi belirleyen, duruşlarımızı, 
katılımımızı belirleyen savunmalar olmadı. Önderliğin tahlili olmadı. 
Yada bilimsel, felsefik tahlillerimiz olmadı. Bizim psikolojik ruh 
hallerimiz her şeyi belirledi. Birbirimizi ele alışımızda da hala bunun 
geçerli olduğu kanısındayım. Her birimizin kendimize göre haklı 
yanları olabilir. Her birimiz haksızlığa uğramış olabiliriz. Hepimiz 
başından günümüze kadar ele alsak, mutlaka hepimiz şu veya bu 
şekilde haksızlığa uğramışızdır. Her birimizin kendine göre haklı 
payları vardır. Ama buradan yola çıkarak kendi gerçekliğimizi ele 
alırsak çok fazla bir sonuca ulaşacağımıza da inanmıyorum. Tersin-
den çok daha farklı biçimlerle, yeniden bir sapmayı yaşayacağımızı 
düşünüyorum. Çünkü kaç gündür her arkadaş kalkıp değerlendiriyor, 
ama okları bir diğerine atıyor. Her birimiz topu alıp başkasının üz-
erine atıyoruz. Şimdi Sema arkadaşın bir değerlendirmesi vardı. 
Önderliği her şeyin merkezine alarak o merkezin içinde, onun etraf-
ında kendisini ele alıp çözümlediğini dile getiriyordu. Şimdi bunun 
karşısında kendimize baktığımızda, biz Önderliği bir merkez olarak 
ele almadık. Tam tersine kendi bireysel kaprislerimizi merkeze koy-
duk. Bireysel hesaplarımızı merkeze yerleştirdik ve bunun etrafında 
dönüp dolandık. Gelinen noktada özgürlük çizgisinden çok ciddi bir 
kopuşu yaşadığımıza bende katılıyorum. Bu kopuş beraberinde 
yaşamdan da ciddi bir kopuşu gerçekleştirmiştir. Bu kopuşla birlikte 
tabi ki artık daha farklı şeyler kendini konuşturur. Bireysel 
kaprislerimiz, hesaplarımız, kariyerlerimiz, bireysel amaç ve hede-
flerimiz özellikle de bireysel arayışlarımız artık tümden devreye 
girmiş durumda. Bunu sadece mevcut durumlar açısından belirtmiy-
orum. Bu bir sonuçtur, ama uzun bir süredir devam ediyor. Önderlik 
en son savunmasından analitik zeka ile duygusal zekanın birbiriyle 
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olan bağlantısını koyuyor. Bunun  üzerinden kendimizi ele almamız, 
çözümlememiz gerektiğini düşünüyorum. Duygusal zeka yaşamdan 
kopmayan zekadır. Analitik zeka daha çok düşüncede yoğrulmuş, 
ideolojik anlamda donanmış olmak demektir. Önderlik "ideolojik, 
felsefik, bilimsel tahlillere dayalı bir analitik zekanın, duyguları da 
yönlendirdiğini" ortaya koyuyor. İnsana yön veriyor. O seni 
götürüyor, yürütüyor. Şimdi her ikisinin bağlantısın kopar, birisinin 
bir diğerinden kopuşunun da çok farklı tehlikelerini beraberinde geti-
receğini de ayrıca belirtiyor. Ve bizim bu iki noktada kaybettiğimizi 
düşünüyorum. Belki çok derin ele alamıyorum, çözümleyemiyorum. 
Dediğim gibi çok yoğunlaştığım bir husus değil. Önderlik bir yerde 
şunu söylüyor, "Analitik zeka duygusal zekadan koptuğu anda sınıf  
zekası devreye girer" diyor. Bizim gerçekliğimize bakıyorum, kaç 
yıldır savunmaları okuyoruz, belki derinleşen arkadaşlar oldu, bunu 
inkar etmemek gerekiyor. Belki felsefik, bilimsel bazı düşünceler 
dile getirdik ve önemli oranda bir gelişmeyi de kaydettiğimize inanı-
yorum. Bunu hiçbir şekilde ret etmiyorum. Ama tüm bunlar duygu-
larımıza yön vermedi. Bunun üzerinden hep hesaplar yaptık. Aslında 
kendimizi geliştirdiğimiz oranda, kendimizi kamufle de ettik. İşte 
düşünce bazında dile getirdiklerimiz aslında hep kendi gerçeklik-
lerimizi  kamufle etmeydi. Bizde hakim olan analitik zeka ile duy-
gusal zekayı birbirinden ayırt etmekti. Yani teorik olarak güçlendik, 
ama bu düşüncelerimizi çok felsefik temellere oturtamadık. Bu arada 
sınıf zekası gündeme girince tamamen küçük burjuvazinin ne kadar 
hastalığı varsa, biz bunları hep konuşturduk. Önderlik "basık ve 
sömürüye dayalı sınıf zekası artık ortaya çıkar" diyordu. Belki 
Önderlik o süreçler açısından bunları değerlendiriyor, dile getiriyor. 
Ama mevcut gerçekliğimizi ele aldığımızda ben buna çok fazla uzak 
olduğumuzu görmüyorum. Yani küçük burjuvazinin en bencil, en 
kariyerist, en kendini beğenmiş, ben merkezci, kendisini üstte gören, 
her şeyin merkezine kendisini koyan bir sınıf zekası hep içimizde 
gelişti,ve oturdu. Kişiliklerimizde de oturdu ve bu birden bire oturan 
bir şey değildi. Bunun toplum, aile ve sistem şekillenmesi ile bağlan-
tısı var. Nitekim Önderlik bunun tarihsel, toplumsal temellerini or-
taya koyarak günümüze kadar getiriyor. Ama bizde bu çok hakim 
oldu. Mevcut durumda birbirimize tahammül edemeyişimiz, bir-
birimizi kabul edemeyişimizin altında yatan biraz da budur. Onun 
için ben kendi açımdan belirteyim. Özellikle bu iki nokta da çok 
güçlü derin yoğunlaşmam gerektiğine  ben inanıyorum ve tüm arka-
daşlar açısından bunu belirtiyorum. Kısaca bunları belirttikten sonra 
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kendime ilişkin bazı noktaları belirmek istiyorum. Gelinen aşamada 
artık birey olarak kendimin çok daha geçmişe gidip oradan kendimi 
ele alıp günümüze kadar getirme ihtiyacını çok derinden hissettiğimi 
belirtmek istiyorum. Yani kimim, neyim, duruşum neydi gibisinden 
çıkan sonuçlar üzerinden ele almak istemiyorum. Yani sonuçta ben 
böyle oldum demekte istemiyorum. Çünkü bireyi bu sonuçlara kadar 
getiren temel nedenler var. Temel hususlar var. Birden bire böyle 
olmadık. Birden bire açığa çıkan hususlar değil. Yani köle izlerini 
çok derinden yaşıyoruz ve taşıyoruz. Belki bir çok yönelim acı vere-
bilir, ama çok derin bir kölelik düzeyi var. Ama biz bunlar karşısında 
hiçbir zaman itiraf etme gereğini bile duymadık. Bunun için özgür-
lük çizgisi karşısında kendimizi ele alış değil, birbirimiz karşısında 
ele alışlar yaşanıyor. Yaklaşık iki aydır Suriye sahasından gelmişim. 
Gelene kadarda çok dolmuştum. Bu anlamıyla kongreyi bekliyor-
dum. Kongreye katılırsam söyleyeceğimi biliyorum diyordum. 
Çünkü gerçekten çok dolmuştum. Yani içimde ne varsa ortaya koyup 
kurtulmak istiyordum. Gelirken böyle bir hazırlıkla geldiğimi 
söyleyebilirim. Şimdi kaç gündür dinliyorsun, halkın yaşadığı san-
cılara bakıyorsun, analarımızın dile getirdiği hususlara bakıyorsun, 
yaşadığı sancılar yani tüm bunlar karşısında şunu soruyorsun 
kendime. İnsan bu kadar acımasız olur mu? Bu halk karşısında ben 
şuna inanıyorum; toplumda bir kadının yaşadığı sancılar kadar bizim 
yaşadığımıza inanmıyorum. Günlük olarak 24 saat tecavüze uğrayan 
bir kadının yaşadığı acı ve sancıları bizim derinden yaşadığımıza 
inanmıyorum, çünkü hissetmiyoruz. Hislerimiz bile çok zayıflamış 
durumda. Özgürlük olayına yaklaşımımız da biraz böyle diye 
düşünüyorum. Özgürlük bizim açımızdan temel bir ihtiyaç, hissedil-
mesi gereken bir olgudur, ama biz böyle yaklaşmadık, ele almadık. 
Ben başta kendi açımdan şunu belirtiyorum; hep bir zorunlulukmuş 
gibi ele aldım. Zordur, zorlukları var. Yine sadece duygusal temelde 
ele alıyor ve vicdanlı olmak gerekir diyorsun. Ancak özgürlüğü bir 
ihtiyaç değil de, bir zorunluluk olarak ele aldığımız sürece özgürlük 
çizgisine de kendimizi yatıramıyoruz. Ben bunları belirtirken kendim 
açımdan belirtiyorum. Şimdi zorunluluk olayı ayrı, gönüllük olayı 
apayrı şeyler.  Zorunlu olduğun sürece, istediğin gibi kendini 
katamazsın. Sevemez, zorunluluktan, mecburiyetten yaparsan; insan 
kolay kolay katılım sağlayamaz, istekli, zevkli yaklaşamaz ve onu 
hissedemez. Ama gönüllük olunca, canla başla dört elle sarılarak 
götürürsün ve kendini yatırırsın. Ben bunları yaşadım, belki hala 
günümüze kadar da bunu yaşıyorum. Bunun için özgürlük çizgisine 
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girip girmeme noktasında, kendini yatırıp yatırmama noktasında hep 
bir bocalamayı yaşama durumum da var. Bu bocalamayı da yaşadım. 
Gireyim mi, girmeyeyim mi? Yani sanki girdiğimde bir çok şeyimi 
kaybedecekmişim gibi hep hissettim. Girersem, sımsıkı sarıldığım ve 
kendime göre belirlediğim ilkelerimi, doğrularımı kaybedecekmişim 
gibi hep bir korkuyu yaşadım. Onun için özgürlük çizgisinin hep 
kenarında, köşesinde durdum. Girmedim içine. Ve bu tabi ki insanın 
mücadele tarzını belirliyor. Bir yere kadar mücadele edip ondan 
sonra vazgeçen, hatta mücadele ederken bocalayan bir biçime so-
kabiliyor. Yada mücadele edersem hedef olurumun psikolojisi insanı 
sürekli savunma da tutuyor. Ben bunları yaşadım. Ben şuna da inanı-
yorum; gelinen noktada dediğim gibi özgürlük çizgisine, Önderlik 
gerçekliğine gerçekten isteyerek, gönülden katılacak mıyız, katılma-
yacak mıyız? Bence bu temel bir soru olarak karşımızda duruyor. 
Ben bunu kendime çok soruyorum; girecek miyim, girmeyecek mi-
yim? Çünkü çoğu zaman ben şunu düşünüyorum; öyle bir noktaya 
gelmişim ki, adeta iş yapmak bir namus meselesi gibi olmuş. Artık 
bulaşmışsın bu işe, götür götürebildiğin kadar. Ve bir çoğumuzun da 
böyle yaşadığını düşünüyorum. Bizim açımızdan bir namus meselesi 
olmuş. Namus meselesi olan bir özgürlük çizgisi, ilkesi acaba 
gerçekten ne kadar başarıya götürebilir diye soruyorum ve hayır diy-
orum. Yenilgidir, teslimiyettir başka bir şey değil. Yani benim bir 
bütün olarak, örgüte katılımdan günümüze kadar kendim açımdan 
çıkardığım  sonuçlardır ve tüm bunlarda derinleşmem gerektiğini de 
düşünüyorum. Daha da yoğunlaşmam gerektiği ve çözümlemem 
gerektiğine inanıyorum. Yani hep ortada duran bir kişi konumunda 
kaldım. Buna küçük burjuva, orta yolcu bir duruş, kişilik de demek 
mümkün. Şimdi yönetim içerisindeki duruşumu da bu şekilde ifade 
edebilirim. Şu boyutta var; örgüte katıldığımda birey olarak önüme 
koyduğum bir amaç ve hedefim yoktu. Yani şöyle büyüyeceğim, 
böyle yükseleceğim, şurada yer alacağım gibisinden hesaplarım ol-
madı, bırak hesapları hiç aklımın ucundan bile geçmedi. Sadece 
gelmişim insani görevimi yapacağım, hizmet edeceğim bu benim 
için temel bir ilkeydi ve hep bu ilkeme de bağlı kalmaya çalıştım. 
Yine yönetim olgusuna her zaman tepki duydum ve nefret ettim. Aile 
içindeki şekillenmem yine yaşadığımız ortamdaki şekillenmenin üze-
rimde belirleyiciliği var. Yönetimlerde peş peşe yaşanan tasfiyecilik-
lerden sonra, ben kendime bir söz verdim. Örgüte katıldığım günden 
itibaren şunu diyordum; yönetim demek eşitsizlik demektir. Bana 
göre yönetim demek, adaletsizlik demektir. Bana göre yönetim de-
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mek, her türlü haksızlığın olduğu bir yer demekti. Bunun için hep 
nefret ettim yönetim olgusundan ve hep kaçtım. Şu da vardı, on yedi 
yılım bu örgütte tamamlandı. İlk defa Önderlik Roma sürecindeyken, 
kendisinin beklentisi karşısında verdiğim bir söz vardı ve o temelde 
2000 yılında PJA meclis üyesi oldum. O zamana kadar ciddi bir şe-
kilde yönetimlerde yer almadım, hep uzak durdum ve hep kaçtım. 
Yani bu örgüt içerisinde olacaksam bir hamal gibi olayım, bu benim 
için gurur verici bir şeydir. Bir hamal gibi çalışmak bile bana zevk 
veriyordu. Halende öyleyimdir. Tabi şu yönü de vardı. Önderlik 
zaman zaman şunu dile getiriyordu " bir insanı çözmek istiyorsan, 
bir insanın kendi gerçekliğiyle buluşmasını istiyorsan, koy yönetime 
gerçekliği açığa çıksın, yüz yüze gelsin" diyordu. Benim yönetim 
olgusundan kaçışımın bir diğer nedeni de budur. Korktum aslında. 
Yönetim olgusunda yer alırsam gerçekliğim açığa çıkacak ve bu 
gerçekliğimle mücadele etmek, boğuşmak durumda kalacağım. 
Bunun karşısında en iyisi ben ne boğuşayım nede yönetime gireyim 
mantığıyla uzak durdum. Bu belki bir çok arkadaş açısından sorum-
luluktan kaçıştı, ama benim açımdan temel olarak kendi gerçek-
liğimden kaçıştı. Bu iki boyut çok etkiledi. Yönetim olgusuna yak-
laşımımı yada yönetimdeki duruşumu belirleyen yan bu oldu. Kendi 
gerçekliğimden bir kaçış, ona göre bir katılım, kendisini koruyan, 
birşeylere bulaşmak istemeyen ama bunu yaparken tabii varolan 
dengeleri de  mevcut duruşuyla besleyen bir kişilik duruşunu 
yaşadım. Bu gerçeklik yaşamıma hep damgasını vurdu. Şimdi bu 
yaklaşımlarım, PJA yönetimi içerisinde yer alırken de belirgin oldu 
diye düşünüyorum. Meclis üyesiydim, ama hep bir köşesinden 
yürüdüm. Tam girmedim içine. Yani yürütülen siyaseti gördükçe 
nefret ettim. Birbirimizi ele alış tarzımı çok acımasız bir şekilde ele 
aldım ve bunu gördükçe ürktüm. Bunun için kendi kendime; bu tür 
şeylere bulaşma, en iyisi kendini uzak tut diyordum. Onun için hep 
kenarından yürüdüm. Girmedim işin içine. Pratik anlamda her şeyin 
içine girdim, ama düşünce boyutunda, mücadele etme boyutunda 
bazı şeyleri sorgulama boyutunda girmedim. Çünkü bazı şeyler bana 
bulaşacakmış gibi geldi. Bunu sadece PJA meclis süreci açısından  
belirtmiyorum. Yani yönetim olgusunda olmak bana hep şunu 
düşündürtüyordu; sanki kendim olmaktan çıkacakmışım gibi geliy-
ordu yada hep birilerine göre olmak zorundaymışım gibi geliyordu. 
Bunun karşısında bende kendime göre olduğuma göre kesinlikle bir-
ilerine göre olmayacağım, bir şeylere göre olmayacağım diyordum. 
Buda ancak yönetim dışında olmakla olurdu. Yani  kendi içerisinde 
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çok birbiriyle çelişki arz eden hususlarda var. Yönetim dışında 
olduğum sürece hep yönetime karşı gizli bir muhalif, onunla 
bütünleşmeyen  duruşum hep egemen oldu. Şimdi bunların bana ka-
zandırdıkları, kaybettirdikleri oldu mu olmadı mı? Oldu tabi ki. Kay-
bettiğim yanlar çok oldu. Belki kendim açımdan kazandığım 
yanlarda oldu, ancak gelinen aşamada kendisini koruyan, yer yer 
mücadele edipte sonuç almadığı zaman çok çabuk mücadele zeminin 
terk eden aslında teslimiyet bayrağını çeken bir duruşta açığa çıktı 
diyebilirim.  Tüm bunlardan çok ciddi bir şekilde arınmam gerek-
tiğine de inanıyorum. Çünkü bunu çok derinden hissediyorum. Her 
şeyden önce özgürlük çizgisine inanç boyutunda bir kararlılık 
gücünün derinleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben bunu kendi 
açımdan belirtiyorum. İnançta bir kırılma değil, ama özgürlük 
çizgisine inancımda zaman zaman böyle dalgalı gidip gelen yanlar 
oldu. O açıdan son savunmalarla birlikte tekrar tekrar kendimi 
yeniden ele alarak bir bütün savunmanın çizgisine vurarak, inancımı, 
kararlılığımı, iddiamı, her anlamıyla yenilenme ihtiyacını hisset-
tiğimi belirtmek istiyorum. Bunu belirtirken şunun şöyle anlaşılma-
sını istemiyorum; yani acaba kararsız mıdır? Hayır. Niyetim çok 
dürüst ve iyide olabilir, ama bunlar benim için çok fazla bir anlam 
ifade etmiyor. Nitekim burada bulanan her arkadaşın iyi niyetli 
olduğuna da inanıyorum. Her arkadaşın bu dava uğruna yürüye-
ceğine de inanıyorum, ama dediğim gibi sorun niyetlerimiz değil. 
Ben bunları belirtebilirim. Yeniden yapılanma sürecine girerken de 
kadın çalışmalarımızın kapsamı genişliyor, büyüyor. O açıdan bu 
çalışmalarda çok farklı ihtiyaçlar da açığa çıkacak.  Bu temelde ben, 
yeniden yapılandırma sürecinde yönetim çalışmalarında yer almak 
istemediğimi belirtmek istiyorum. Bunu belirtirken; şu veya bu tep-
kilerden, rahatsızlıklardan, yada kaygılardan kaynaklı bir gerekçem 
söz konusu değil.  Bir şeylerin üzerinden, bir tepkinin üzerinden 
böyle bir karar verdiğim biçiminde anlaşılmamalıdır.  Uzun yıllara 
dayalı tecrübelerim, deneyimlerim var. Tüm bu tecrübe ve deneyim-
lerimi siyasal alana kanalize etmek istiyorum. Daha çok siyasal 
alanda, daha güçlü aktif bir giriş yapmak istiyorum. Orada tecrübel-
erimi yeteneklerimi kullanmak istiyorum. O anlamda bir katılım 
sağlamak istiyorum. Onun için yeni dönem yapılanmasında, yeniden 
seçilecek yönetime o anlamda kendimi aday görmüyorum. Bunu be-
lirtirken iddiamda bir şeyler yitirdiğim anlamına gelmiyor. Böyle 
anlaşılmasını da istemiyorum. Tam tersine bu sorunları dinledikçe, 
birbirimize yaklaşımlarımızı dinledikçe, yapımızın beklentilerini 
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dinledikçe, duydukça çok tersinden bir cesaret verdiğine inanıyorum. 
Bunu belirtmek istiyorum. Yani bir cesaret veriyor. Bir çok şeye el 
atma, bir çok ihtiyacı giderme noktasında büyük bir heyecan ve ce-
saret  verdiğini belirtmek istiyorum. Bunları belirtebilirim. 

 Zeynep ark: Arkadaşların yürüttüğü bir çok tartışmaya katılıy-
orum. Daha çok kendimi özeleştiri biçiminde ele almak istiyorum. 
Yönetime girişim 3. kadın kongresinde oldu. Tabi ondan önce PKK 
7. kongresinde de yerimi aldım. İlk başta şunu söylemek istiyorum. 
Görev aldığımda hiç hazır değildim. İlk defa o düzeyde görev aldım. 
Onun öncesi farklı düzeyde görev yapmadım. Sadece manga komu-
tanlığını yapmıştım. Görev yapmam aslında biraz zorunluydu. O 
süreçte geri çekilmeler çok oldu, hatta benim için boşluklardan 
yararlandı dediler. Onun için hiçbir zaman benim hakkımdı 
demedim. Böyle bir görev bana verilmemeliydi. Benim açımdan ilk 
hataydı. Çünkü yeni ülkeye gelmiştim. Benim için bir tecrübe gere-
kiyordu, yapıyı tanımam, örgütü tanımam gerekiyordu. Ama ona 
rağmen görevi aldım. Belki ilk başta ciddiyetinde olmadığım için 
zorlandım, ancak ciddiyetine vardığımda ise daha çok zorlandım. 
Bunun bende yarattığı tahribatlarda oldu. Kişilikte olumsuz değişim-
ler yarattı. Bunu söylemek istiyorum, çok şey kaybettim. Başta kişi 
olarak arkadaşlarla, kadınla alıp verme noktasında çok zorlandım. 
Arkadalar biliyor; yönetim olmak için bazı özellikler gerekiyor. Cid-
diyeti, ideolojik boyutu, cesareti ve kendine güveni gerektirir. 
Samimi söyleyeyim bu yaklaşımların hiç biri bende yoktu. Aslında 
kör bir yaklaşım vardı. Her zaman bu sancıyı da çektim. Öyle bir 
düzeydeydi ki, yapıyla doğal ilişkilenemiyordum. Şöyle bir baskı 
altındaydım; yönetim nasıl olmalı? Zayıflıklarımı da kapatmak için 
arkadaşlarla arama mesafe koydum. Kadroyla aramdaki mesafe, işte 
kendime güveniyorum, muhatap almıyorum biçimindeydi. Öyle 
değildi, çünkü zayıflıklarımı saklamaya çalışıyordum. Bilinçsizce 
oldu, ancak bu sonra bilince dönüştü. Başta eğilim ve örgüt dışı çizgi 
karşısında mücadele etmek için ideolojik bir güç gerekir. Önderlik 
"ideolojide zayıf olan pratikte zengin olmaz" diyordu. Bu bende 
vardı. Karşı durursan eğer, ideolojik gücü göstermen gerekir, buda 
mücadeledir, savaştır. Ben kendimde o gücü görmedim. Ne kadın 
karşısında nede erkek karşısında bu gücü kendimde görmedim. Ka-
bul etmeme durumu olsa da, geri adım attım ve çabuk teslim oldum. 
Varolan gerçekliğimi korumak için mücadelem olmadı. O gücüm 
yoktu. Dogmatik bir yaklaşımım vardı. Bu örgüttür, örgüt ne derse o 
biçimiyle yaparım. Aynı zamanda bir gerçekliğim var ki, geldiğim 
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ortamdan aldıklarım oldu. Hem çok rahat, oportünist hem de 
mücadeleden uzak bir ortamdan geldim. Arkadaşlar Küçük Güney 
kişiliğini özellikle Afrin'nin özelliklerini biliyorlar. Bunları bilince 
çıkarmam için bir zaman gerekliydi. Ama Dolakoke halk hareketinde 
elimden geldiğince bir köşede kalmak istemedim. Önüme geleni 
yapmak istedim. Yanlış yaptım. Bazı şeylerde, bazı kararlarda yerimi 
aldım. Bazı görüşmelerde gidiş-gelişim oldu. Fakat ben düşündüğüm 
ve hissettiğim gibi kendimi temsil etmedim. Senin hissettiğin, yanlış 
gördüğün ve örgütün doğru gördükleri var. Hiçbir zaman örgütün 
önüne geçmemen gerekiyor. Bu bir doğru, ama bazı şeyleri yaparken 
de ikna değilsin. Yönetimde olan arkadaşların bir çoğu ikna olmadığı 
halde yaptı. En son, Irak'ta olan durum bir müdahale değildi. Bazı 
görüşmeler vardı; gittik görüştük, ki sonuçları görüldü. Onu da arka-
daşlar değerlendirdi. Kadın olarak sorumluluklarımızı ne kadar bu 
yönetimde temsil ettik bilemiyorum. Bu görevi kendin için kullanma 
hakkın var ve başkaları için kullanma hakkın da var. Bizim sorunu-
muz bu. Hak elimizde var, ama ne sahip çıkıyoruz ne de kullanıy-
oruz. Önderliğin geniş bir çözümlemesi var; "Ben sana yetki verdim, 
neden sen sahip çıkmadın" diyordu. Ben, esasta kendim için söylüy-
orum. Ben seyirci değildim, bu biçimiyle ifade edemem, ama içind-
eydim. İçinde yer aldım. Ama nasıl; aktif miydim, pasif miydim onu 
söyleyemem. Yönetim sorunlarımızdan en tehlikelisi seyircilikti ve 
en değerlendirilmesi gereken husustur. Onun dışında o kararlar 
içinde onlara sahip çıkmada cesaretsiz davrandık. Bana bir dönem 
ciddi bir eğitim gerekiyor, yoğunlaşma, kendini tanıma gerekiyor. 
Dört yıldır görev içindeyim, onları değerlendirip bilince çıkarmalı-
yım. Kaybettiklerimi ele almalıyım. İlk defa Akademide kendi 
doğama geri döndüm. Çok fazla olmasa da, normal bir insan olarak 
hareket etmede bazı adımlar attım. Arkadaşlarla ilişkileniyorum. 
Onun için istenen hesabı platformda da verebilirim. Yaşadığımız 
kopukluklar açısından yaşadıklarımız halka ve Önderliğe karşı büyük 
bir suçtur. Arkadaşlar çizgiden kopmuşuz dediler; bu durum çok 
ciddi. Kongrede de çok ciddi üzerine duruldu. Kadın olarak, Önder-
liğe yaklaşımımız buydu. Hep Önderlik dedik, ama öyle bir mesafe 
oluşmuş ki, acil kendimizi toparlamasak kimse bizi kurtaramaz. Bu-
rada şu fazla yaptı, bu az yaptı demiyorum. Bütün PJA yönetimi, 
nerede olursa olsun, kimse Önderlik çizgisine sahip çıkmadı. Örgüt 
anlayışının bittiği yerde kadın da kalmaz. Meclis toplantısında 
söylemiştim, Önderlik yakalanmadan önce Önderlikle bir telefon 
görüşmesi yapmıştık; Önderlik, "Eğer güç olmak istiyorsanız, örgüt 
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olmalısınız. Ben bundan sonra yokum, ama siz varsınız, siz örgüt 
olmalısınız." demişti. Örgütün adı var, ama ruhu yok. Bunu çok teh-
likeli görüyorum. Kendi payımı da orada görüyorum. Pasifliğimle, 
cesaretsizliğimle, kendini eğitmeme ile payımı oynadım. Kendimi 
merkezleştirmiyorum, abartmak da istemiyorum. Ciddi bir topar-
lanma yapmak istiyorsak, örgütlemeliyiz kendimizi. Nerede olursa 
olsun, kadın neredeyse dıştan eğilim ve saldırılara karşı örgütlü bir 
karşı koyuşu göstermeli. Arkadaşlar 2. Kadın Kongresi için söyle-
diler, orada bir ruh vardı. Bazıları için kalkıp bir tutum sergiledik, bir 
refleksimiz, bir örgütlülüğümüz, yaklaşımımız, ruhumuz vardı. Bu 
gene bize gerekiyor. Diğer bir şey, kopuş teorisi. Erkekten kopuş var. 
Biz bunu tamamlamadık, yarım kalmış. Bunu bir çok yerde gördüm. 
Erkek arkadaşlar toplantıda, "Bizim bayanlar iyidir, diğer bayanlar 
böyledir" dediklerinde, bayan arkadaşlar tutum belirlemediklerinde 
düşündüm. Biz örgüt olarak bir olduk, ama kadın olarak birbirimiz-
den koptuk. Meclis toplantısında bu sonuç açığa çıktı. Kopuş teoris-
ini yeniden ele almalıyız. Kavratma yöntemini esas almalıyız. Daha 
köklü yaklaşmalıyız. Kadın yapısında toparlanma yaratmak istiyor-
sak, bir dille konuşursak, herkes aynı iddiayla kongreden çıkarsa 
kadın yapısını toparlayabiliriz. Kopuş teorisini tekrar gündemleştir-
meli ve üzerine eğitim görmeliyiz. Yoksa çok farklı bir duruma gire-
riz. Kısaca bunu söyleyebilirim. Derin olmasa da özeleştiri olarak 
bunu söyleyebilirim. Görev için Roza arkadaş bir şey söyledi; ben de 
öyle düşünüyorum. Ben de yapmayacağım demeyi düşünüyordum, 
ama şunu söylemek istiyorum; burada söylemek istediklerim emir 
vaki olarak anlaşılmasın, arkadaşlar ihtiyacımı biliyorlar, ona göre 
karar verebilirler. Bunu kongre delegelerine bırakıyorum. Nasıl uy-
gun görürseler öyle katılırım. Gene söylüyorum bana ciddi bir 
çözümleme düzeyi gerekiyor, ki daha düzgün çalışmalara katı-
labileyim. Ben bunları söylüyorum.  

Zelal Serdat ark: (Arkadaş tutumunu yazılı sunmuştur) PJA 5. 
Kongresi'ne bireysel tutumumdur. Hareketimizin yaşadığı sorunların 
kaynak ve sonuçlarıyla ele alındığı bu kongrede kendimi duruş ve 
açığa çıkan kaybettirici pratikte ele alma ihtiyacını derin hissetmek-
teyim. Sürdürülen tartışmalara birebir katılıp dinleyemezsem de 
geçmiş sürecin her anlamda ele alındığı kanısını taşımaktayım. Birey 
olarak yaşanan pratikte duruşumun ve kişiliğimin payının olduğunu 
bilerek kongre platformuna tutumu belirtmek istiyorum. '99 yılında 
yapılan 2. PJKK Kongresiyle birlikte meclis düzeyinde görev aldım. 
7. Kongrede yaşanan geri çekilmelerde ben de yer aldım. Ve soruş-
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turma sürecinde kaldım. PJA 4. Kongresi'yle birlikte yeniden PJA 
meclis görevine seçildim. İki yıldır bu görevi yürütmekteyim. Özel-
likle yönetim düzeyinde aldığım görevden kaynaklı olarak, birey 
olarak Kadın Kurtuluş İdeolojisi ve özgürlük çizgisi karşısında 
yaşadığım yetersizliklerimin yönetici kimliğimden kaynaklı olarak 
şahsımla sınırlı olmadığı bilincindeyim. Kendimi bu anlamda derin 
sorgulama ihtiyacını hissetmekteyim. Kadın özgürlük çizgisi karşıs-
ında yaşadığım net olmayan duruşumu, yaşadığım pratiklerin 
sonuçlarında daha iyi görmekteyim. Bilinçli ve iradeli bir katılımı 
sağlayamadığımdan kişilik özelliklerimin yönetim tarzıma yansıdığı 
bir gerçektir. Kişiliğimde sürekli varolan liberalizm, yönetim çalış-
malarında idareci, dengeci bir biçimde yansımıştır. Özgürlük 
çizgisine tümden bir katılımı sağlayamadığımı belirtebilirim. Bu, 
özellikle cins ve sınıf mücadelesine katılımıma yansımış, iddiasız bir 
duruşu ve yüzeysel bir yoğunlaşma ve katılımı şahsımda açığa çı-
karmıştır. Kişiliğimde hem geçmiş pratiklerde ve süreçlerde 
yaşadığım kırılma ve savrulmalardan kaynaklı hem de kendimde 
sınıf ve cins savaşımını iç içe vererek bunun gelişim diyalektiğini 
oturtamamaktan kaynaklı olarak niyet ve duygulardan bağımsız 
açığa çıkan değişime karşı inançsızlık olmuştur. Küçük burjuvanın 
liberal, kendine göreci, sadece kendi doğrularını esas alan, bireyci 
yaklaşımı, yönetim, duruş ve çalışmalarıma damgasını vurdu. 
Mevcut sistemimizin bütün yönlerini içselleştirmesem de, bu du-
ruşumla sistemi aşan değil, bu sistemin bir uygulayıcı haline 
geldiğimi net olarak görmekteyim. Bu anlamda, katılım tarzımla çal-
ışmaları geliştiren, güçlendiren, toparlayan değil de, varolanla sürük-
lenen bir tarzın sahibi oldum. Kadın Hareketi'nin uğradığı alt-üst 
oluşun ve parçalı duruşunda iktidara yaklaşımın belirleyici olduğu 
açıktır. Asıl sapmayı burada yaşadığımızı düşünüyorum. Birey 
olarak ben de her ne kadar iktidara katılımda büyük tutkularım, 
hırslarım olmazsa da yönetim çalışmalarında yer almamdan kaynaklı 
iktidar hastalığından birey olarak etkilendim. Yetkinin gücü doğru 
kavranıp kullanılmadığında bireyi kendi amaçlarından uzaklaştıracak 
düzeye getirmektedir. Bu konuda kadro yapısına yaklaşımda 
elitleşme, üstte kalma gelişirken, yapı ve yönetimin eşitlendiği, yap-
ının iradesini açığa çıkartan özgürlükçü bir tarzı kendi şahsımda gel-
iştiremediğim gibi Kadın Hareketi'nin özsel amaçlarına denk bir zi-
hinsel değişimi, dönüşümü pratiğimde belirginleştiremedim. Yine 
genel örgütümüzde ve Kadın Hareketi'nde bir realite olarak açığa 
çıkan politize olmuş ortamlardan kaçış, birey olarak örgütten ve ör-
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güte karşı sorumluluklarımdan kaçışa yol açmıştır. Bu yaklaşım, 
kadın özgürlük çizgisi karşısında da sorumsuzluğu ve yüzeyselliği 
beraberinde getirmiştir. Hareket içinde uzun yıllar yaşadığım halde 
edindiğim tecrübelere rağmen yaşadığım mücadelesizlik oportünist 
bir duruşu beraberinde getirmiştir. Mevcut gerçekliğimiz karşısında 
çizgi mücadelecisi değil de sessiz kalan, içine çekilen, katılımını 
sınırlandıran, protestocu duruş şahsımda belirginleşti. Kendi 
şahsımda yenilenmeyi ve kendimi yeniden yaratmayı köklü 
sağlayamadım. Kendini tekrarı aşmayan değişim ve dönüşümü bir 
süreçten sonra donduran, duşunu teorize eden yaklaşımlarımla kendi 
zayıf ve yetmez yanlarımı örgütle, çevreyle izah eden yaklaşımlara 
girdim. Ayrıca temel yanılgılarımdan biri de kendimi yaşanan süreç 
ve pratiklerin dışında görmemdi. Bu, kendine karşı mücadelesizliği 
getirdiği gibi örgüte ve yaşamın ağır sorunları karşısında sorum-
suzluğu da getirmiştir. Tutumumda özeleştiri olarak kısmi de olsa 
koymaya çalıştığım gerçeklik Önderlik çizgisinden uzaklaşmanın, 
çizgiyi doğru kavrayamamanın göstergesidir. Önderlik savunmaları-
yla birlikte çok derinlikli olmasa da benim açımdan önemli bul-
duğum yoğunlaşma ve iç muhasebelerim oldu ve devam ediyor. 
Kendimde kadın olarak yaşadığım kendi özü ve gerçeğinden uzak-
laşmanın ağır vicdani muhasebesini ve utancını yaşıyorum. Hem 
kadın olarak hem de örgüt olarak kişilikte yaşadığımız parçalan-
manın beni, başta kendime karşı ne kadar yabancılaştırdığını, yal-
nızlaştırdığını çok derin görerek hem hissediyor hem sorguluyorum. 
İnsan cins, erkek, yaşam karşısındaki duruşumu tekrar tekrar sorgu-
layıp Önderliğin ortaya koyduğu özeleştiri çerçevesinde gücümü 
zorlayarak ele alıp, kendimi yeniden yaratmanın çözüm yolunun 
arayışı içerisindeyim. Önderliğin “Devrimciliğimi utancıma borçlu-
yum” belirlemesi yeni zihniyeti kendimde yaratmak açısından çok 
büyük bir önem taşımaktadır. İleriki süreç açısından benim için en 
temel olan şey, temel değerler karşısındaki yetersiz, hatta gerici du-
ruşuma son vermek, başta Önderlik ve halka cevap olmak olacaktır. 
Bu temelde yeni sürece hizmet anlayışıyla katılabilirim.  

Hatice ark: Genel değerlendirmeler oldu. Genel kadın hareketinin 
yaşadığı sorunlar ve yapılan tespitler çok oldu, ben tekrarlamak is-
temiyorum. Ama bazı vurguları yapmayı da önemli buluyorum. Bazı 
noktaları değerlendirip geçeceğim. Bir genel yapılan değerlendirme-
ler katılıyorum, ama bu platformumuzda özellikle meclis tutumunu 
belirlemeye başladıktan sonra iki arkadaşın görüşünü sürece ters 
gördüm. Ve sunni noktalara çekme olarak değerlendiriyorum. Bunu 
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eleştirmek istiyorum. Bu değerlendirmeleri platformumuz böyle ka-
bul ederse, tehlikeli görüyorum. Özellikle değerlendirmelerde, içine 
girdiğimiz hataların eleştiri ve özeleştirisini ortaya koyarken, bu 
konuda herkesin kendi payı üzerinden özeleştiri vermesini önemli 
buluyorum. Önemli ve tarihsel bir süreçten geçiyoruz. Genel Kürt 
halkının ve Ortadoğu mücadelesinin belirlendiği bir dönemde, 
umutsuzluğu gündemleştirmek, bunu imzalamak çok tehlikelidir. 
Bazı değerlendirmeler bu biçimiyle oldu. Önderliğin bu süreçte 
Kadın Hareketi ve HPG’ye biçtiği misyon ve görevler üzerine gölge 
çekilmeye çalışıldı. Ve bu çerçevede bazı değerlendirmeleri hazım 
etmede ve kabul etmede çok zorlanıyorum. Çok dürüst ve açık 
söylemek istiyorum ne kaldırabiliyorum ve ne de kabul ediyorum. 
Özellikle bir arkadaşın değerlendirmesi oldu. YJA veya HPG 
genelde Önderlik çizgisine karşı direnen ve kurumlaşan alandır dedi. 
Ben bu değerlendirmeyi Önderliğin bu süreçte yaptığı değerlendir-
meye karşı olarak görüyorum. Onun için tehlikelidir ve yanlış oy-
nanıyor. Bu görüş çizgi değil, ama anlayıştır. Önü alınmazsa bana 
göre KONGRA GEL'den sonra ne kadar hareketimiz paramparça 
olduysa, bu anlayış karşısında biz şimdiye kadar parça değildik, ama 
bundan sonra parçalayacak. Bunu söylemek istiyorum, ateşle oy-
nanıyor. Bazı arkadaşlar ateşle oynuyorlar. Lütfen bu yapılmasın, 
şimdiye kadar yapıldı bundan sonra yapılmasın. Burada şunu tartışı-
yoruz; geleceğimiz için garanti olama anlayış ve duruşunu açığa çı-
karmaya çalışıyoruz. Maalesef tersi yaklaşımlar var. Diğer türlür 
değerlendirmeleri mümkün değil, kabul edemiyorum. Ne kendi 
adıma nede PJA akademi çalışmaları adına. Bazı Erkekler "bazı kiş-
iler PJA’nın alternatifini geliştirdiler"diyorlar.  Bu değerlendirme 
genişlemiş mücadelemizin inkarıdır. Nuda arkadaş çok açık sözlerle 
dile getirdi. Hareketin büyümesinden korkmadır ve elimizden çıkıyor 
kaygısıdır. Bu noktadan çıkmalıyız. Çünkü öyle bir süreçteyiz ki, 
hareket kendisini yayacak. Tek Ortadoğu da, Kürdistanda değil, dün-
yada evrenselleşme amacıyla yola çıkıyoruz. Böyle bir misyonla yol 
çıkıyoruz ve onu tartışıyoruz. Onun için bu değerlendirmeleri çok 
yanlış görüyorum. Alternatif kaygısını çok fazla yaşıyoruz, onun için 
bize çok kaybettirdi. Aslında görüşüme göre; alternatiflerimiz oluş-
madığı için bu gün bu konumdayız. Bunları böyle değerlendiriy-
orum. Yerinde bulmuyorum. Diğer şey de, yapımızın ve kadromuzun 
durumu o kadar karışık değil, karışık olan meclistir dedi. Bence bu 
tespit yerindedir. Mevcut yönetim sorunlarımız çok ciddidir. Ve 
harekete mal olmuş durumda. Yarattığımız kişilikler ve sistem bu 
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düzeye getiriyor. Bundan kaçamayız. İçinde bulunduğum çalışmaları 
değerlendirmek istiyorum. Başta şunu söyleyeyim; 3. kongreden 
sonra ben de bu yönetim çalışmalarına katıldım. Onun öncesi de 
görev yapmıştım. Bazı arkadaşların dediği gibi, benim de ilk değildi. 
Fakat ilk defa o düzeyde görev aldık. Ondan sonraki süreçte ise, 
sadece 6 ay PJA Akademesininde kaldım. Ondan sonra HPG ve 
pratik çalışmalarda kaldım. Onun için HPG ve onun çalışmalarına 
tanık olan en yakın kişiyim. Onun için sağlıklı değerlendirmek istiy-
orum. Aslında bazı değerlendirmeler tahrik edici olmasaydı, yo-
ğunlaşmam daha derin olacaktı. Yani, YJA kadın çalışmalarının nasıl 
sürdürüldüğünü, genel harekete nasıl mal olduğunu değerlendirmek 
istiyordum, ama bazı değerlendirmeler tahrik ettiğinden gündemden 
çıkıldı. Onun için sağlıklı düşünmede bir zorlanmayı yaşıyorum. 
Bunu da söylemek istiyorum. HPG çalışmalarımız yalnız bu süreçte 
değil, her süreçte PKK gerçekliğinin sürekli yer bulduğu bir alandı. 
PKK denildiğinde hepimiz biliyoruz ki, gerilla ve ordu deniliyordu. 
Bu gerçeklik daha aşınmamış. Bu zahniyet hala yaşanıyor. Bazı 
arkadaşlar değerlendirdiği gibi hiyerarşik sorunları aşmakla mesele 
hal olmuyor. HPG ordusu emirsiz, komutasız kalırsa kendisini tasfi-
yeyle yüz yüze getirir. Bu gerçeklik görülmeli. Çünkü bazı değer-
lendirmeler öyleydi. Mücadele verdiğimiz gerçeklik, düşman gerçek-
liği, bu gün yaşadığımız gerçeklikten çok uzak. Çok hayali, bizim 
gerçekliğimizden çok uzak ele alınıyor. Sanki demokratik sürece 
girmişiz, devlet çözüm geliştirmiş. Maalesef öyle değil. Sanki bu 
güce ihtiyaç yok gibi değerlendirildi ve bunu hedef görüyorum. 30 
yıllık mücadele sorunlarımız, sınıf hastalıklarımız yine birey-toplum 
ve bu çerçevede açığa çıkan cins sorunlarımız hala çözümlenmemiş. 
Hareketin genel yaşadığı sorunlarda buradan kaynaklıdır. 
Yaşadığımız ve zorlandığımız sorunlardır. Erkek egemen sistemin 
kendisini kurumlaştırmaya çalıştığı çalışma, YJA çalışmalarıdır. Ve 
zaten maalesef bazı arkadaşlarımız mütevazılık gösterip kendilerini 
geri çektiler. Öyle değil, çünkü artık orası iktidar gücü olarak görül-
mediği için geri çekildiler. Onun için farklı yerlere çekilmesin. Ege-
men gerçekle her gün yüzyüze kalındığı alandır. Onun için bazı 
arkadaşlar belki çok uzak kalmışlar, insan bazı şeyleri hikaye gibi 
anlatmak istiyor, ama zaman yok, arkadaşları rahatsız etmek istemi-
yorum. Çünkü, bazı arkadaşlar ciddi bir uzaklaşmadanda öte akıl-
larında bile değil. İşte sadece böyle günlerde belki akıllarına geliyor, 
yorumlayıp, eleştirmek için. O çalışmalarımızda ciddi bir mücadele 
yürütülüyor. Geçmiş 4 yılda da bu noktada çok ciddi mücadele 



PJA  5.  Kongre Tartışmaları 

 299 

yürütüldü. Bir arkadaş konuşmalarında hedef almışlar; maalesef 99-
2000’de de hedef alınmıştı. Ordu; en fazla 300-400 yada en fazla 500 
düzeyinde kalınsın, onun dışında çıkarılsın deniliyordu. Mevcut du-
rumda aynı zihniyet değişik bir biçimde kendisini ince bir şekilde 
ifade ediyor. Biz kendimizi toparladık, 2000’de ki gibi değiliz. Ordu 
ve örgüt çalışmalarımız 2000’de ki gibi değil. Kaos olarak ad-
landırdığımız sorunlarımız değişim sorunlarıdır. Derin kalmış yara-
larımızın kangrene dönüşmesinin patlağıdır. Bu şimdi çözümleniyor. 
Ama ben 99-2000'de ki gibi durumumuzu görmüyorum. YJA Star'ın 
çalışmalarını da yeni bir döneme girdiğini görüyorum. Yeniden yapı-
lanma orada da tartışıyor. Birey olarak, yönetim olarakta şöyle bir 
sorun yaşıyoruz. Her anlamda değişim ve dönüşüme cevap olmada 
bir zorlanmayı yaşıyoruz. Çünkü kişiliklerimizde de ciddi kaoslar 
var. Bu anlamda, değişim gerçeğinden ve acılarından uzak değiliz. 
Bazı değerlendirmeleri bu gerçekten o kadar kopuk ele almıyorum ve 
öyle değerlendirmeleri yanlış görüyorum. Tıpa tıp her çalışmaya 
benzemiyor. Tıpa tıp Irak, tıpa tıp Süriye çalışmaları değil. Bu 
oradaki yönetimin yada Hatice'nin büyüklüğü de değil. Bana göre 
Önderliğin gücüdür. Bu gün hala Önderliğin bütün güçlerin üstünde 
tutması, en çok politika yapan, siyaset yürüten çalışmalarından biri 
HPG’dir. Bütün değerlendirmelere bakalım öyledir. Bu Önderliğin 
gücüdür, bizim değerlerlerimizin gücüdür. Ve orada savunuluyor, 
onun için öyle olması çok doğaldır. Öyle olmasaydı yanlıştır. Dağıl-
saydı, biz yok olurduk. Onun için bir dağılma yada dağılmaya açık 
bir zeminmiş gibi değerlendirilmesi yanılgılı oluyor. Kendini 
kandırmadır, kimsenin gözü öyle HPG dağılcak gibi bakmasın. Tabi 
ciddi sorunlarımızda var. HPG’de sorunlarımızdan biri doğru meşru 
savunma çizgisine girmedir. Çünkü stratejik bir çalışmadır. Stratejik 
ve ideolojik olarak HPG ve YJA Strar'ın birinci görevi budur. Meşru 
savunma çizgisinde Özgür Kadın kişiliğini yaratma temel perspekti-
fidir. Bu çerçevede yaşanan sorunlar var. Meşru savunma çizgisine 
ulaşmada sorunlar var. Birde özgür kişilik, demokratik kişilik ve 
çağa göre yeni bir zihniyeti kaznmada yaşanan zorluklar var tabii. 
Hatta yönetim olarak yaşadığımız ciddi sorunlar da var. Tarz ve du-
ruş olarak bugün de ortaya çıkıyor. Dün değil, ondan önceki gece 
haberlerde arkadaşlar dinlendi. Bir eylem de 6 arkadaşımız şehit 
düştü. Bu anlamda mücadele tarzımızdan kaynaklı hala bedel ödüy-
oruz. Bazı arkadaşların dediği gibi utanılacak, saklanılacak yada ka-
palı kutu gibi saklama gereği duymuyorum. Çünkü ne benimdir nede 
başkasınındır, bu mücadelenindir. Bazı arkadaşlar böyle değer-
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lendirmek istedi. Belki çok cevap oluyor, ama böyle bir cevapta 
vermek istiyorum. Yine önemli bulduğum diğer bir nokta, YJA 
yönetimi olarak çok dile gelen, son aylarda ki sağ duyudan uzak yak-
laşımlarımızdı. Ama meclis toplantısından sonra bütün çabamız bu 
duyarsız yaklaşımı bertaraf etmekti. Ama buradaki bazı yaklaşımlar 
bunu ısrarla dayatırlarsa, bu sağ duyuyu kırma yönelimleriyle de kar-
şılaşırız. Bu son aylarda da bu yaklaşımı görüyorum. Genel hareket 
içerisinde son olarak duruşumu da ifade etmek istiyorum. Bu 
mücadele ve yönetim içerisinde, her arkadaş kendini bir biçimde ad-
landırdı. Bende kısaca kendimi adlandırmak istiyorum. Ben çok 
iradesiz ve bir şey görmüyor, anlamıyor biçiminde yürüdüm gibi 
görmüyorum. Ama varolan sistemin hem içinde hem de dışında 
olduğum şeyler var. Onun için çok kabul ettiğim ve şimdide savun-
duğum şeyler var. Çalışmalarda, kararlarda hatta tarzda olabilir 
eskidende benimsiyordum, şimdide benimsiyorum. Onunla da 
yürümüşüm. İkna olmadığım, uydu olduğum, kullanıldım, iradesiz 
olduğum için değil. Öyle inandım öyle yürüdüm. Fakat, o dönemde 
de tavrımı bazı yerlerde koymuşum. Şunu söylemek istiyorum; 
sürekli pratik bir yoğunluk kişiliğimde verimsizliği ortaya çıkardı. 
Bu günden bahsetmiyorum. Beraber çalıştığım bir çok arkadaşlarda 
da bu var. Nasıl bir verimsizlik; yenilemeyen, çalışan ama yenile-
meyen, ilerlemeyen, ciddi bir sıçrama yapmayan bir tarz olarak çal-
ışmalarımda olduğu gibi kişiliğimde de boy vermiştir. Özellikle son 
yıllarda yaklaşımlarımı Kadın Hareketinden ele alıyorum. YJA çal-
ışmalarının ayrışmasıyla birlikte aslında benim kişiliğimde de bir 
ayrışma yaşandı. Aslında önceden de böyle bir ayrışma vardı. 
Kendimi çok sorumlu görmüyordum. Bu genel bir sorumluluktur 
diye kendimi kandırıyordum. Fakat son dönemde bu gerçeklikte daha 
da derinleştim. Artık tercih olarak bunu ortaya koydum. Bu yönetim-
ten, bu anlayıştan ne umudum var nede onunla yürüyebilirim. Bu 
temelde dokunma, eleştirme gereksinimi hissetmeme yaklaşımını bir 
eğilim olarak yaşadım. Birey olarak böyle kendimi sınırladım. 
Çünkü beni bu yaklaşıma götüren çok gerekçe var, ama ben 
gerekçelendirmek istemiyorum. Şunu gördüm; bu yönetimle artık 
yürünmez, yürünse de hareket olarak başaramayız. Bu noktada bir 
ikna yaşadım. Bir kandırmada olabilir, ama böyle inandım. Belki sol 
eğilim olarak adlandırılıyoruz. Belki burada sözlü söylenmedi. Ama 
ben biliyorum son 5-6 ayda yapılan spekülasyonlar, yapılan konuş-
malar esas bu duruşumuzdan kaynaklıydı. Kişisel olarak benim için 
söyleniyordu. Bende o değerlendirmeyi burada imzalıyorum. Ben sol 
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çizgiye tümden karşı değildim. Anlayış, yaklaşım olarak eleştirdiğim 
çok şey vardı, ama karşı değildim. En kritik dönemde bazı arka-
daşların yaklaşımlarını doğru bulduğum ve kabul ettiğim için o yak-
laşımı destekleyen düzeyde tavrımı belirledim. Meclis toplantısında 
da söyledim. Sol yaklaşımlarının hepsini, sağ çizgi gibi görmüy-
orum. Çünkü eğilim olarak bende soldum. Sadece sol değil, anlayış 
olarak ilkel milliyetçiyim. Bu bende hakimdir. Onun için yaklaşım 
olarak kabul ediyordum. Belki bizi tasfiyeye, kaybetmeye hatta 
bütün değerlerimizi oyun aracı haline getiriyor olabilir, ama tüm ek-
sik ve yetmezliklere rağmen ben tavırları aynı bulmadım. O 
dönemde birey olarak yanlış görmüyordum. Ama bu gün ben farklı 
değerlendiriyorum. Özellikle Önderliğin savunmalarından sonra, 
kimse beni ikna etmedi. Meclis toplantımızda da ikna olmadığımız 
için ondan sonra bazı şeyler derinleşti. Çünkü herkes kendi çizgisini 
hakim kılmak istedi. Zaten o meclis toplantısında da adlandırıldı, sol 
çizginin etkisi altında yapıldı. O da öyle damgalandı. Ama tespitleri 
doğruydu. Kısaca yaklaşımımı böyle değerlendiriyorum. Bu 
çerçevede kendini sorgulama ve savunmalar ekseninde kendimi 
yeniden ele almayı önemli ve acil bir durum olarak değerlendiriy-
orum ve üyle de ele alacağım. İçinde bulunduğumuz çalışmada 
zorunluluklar daha ön planda. Zorunluluklar birey ihtiyacının önüne 
çıkmış. Bu süreçte bunlar benim için daha ön plandaydı. Onun için 
bazı şeylerin üzerinden atlamışız. Ordu çok kritik bir süreçten geçiy-
ordu, eğer muğlak, ikirciklikli bir şekilde gündem meşgul edilseydi 
kesinlikle bu gün savaş kararını alamazdık. Bunu çok yüksek bir 
sesle söylüyorum. Savaşamazdık. Bu gün bir cephemiz bu gündem-
den etkilendi ve şu an cephe pozisyonu yok orada. Ordu adına hiçbir 
şey yok. Diğer cephelerimiz böyle olsaydı, bir militanımız yüzünü 
ölüme her gün çevirmezdi. Yani bu gün baharın başından bu yana 
500 arkadaş kuzeye gitmezdi. Fedaice gitmiş ve savaşacaksa bu bir 
berraklık üzerinden gelişir. Eğer net olmasaydı, gitmezdi. Bunun için 
bu çerçevede özeleştirimi veriyorum. Önderlik çizgisine girmede 
yaşanan yetersizliklere cevap olmak için, bir militan gibi iddiamın 
bedeli ne olursa olsun, bunu ödemede kendimi hazır görüyorum. Bu 
esas üzerinden YJA militanı olarak, PJA çizgisi üzerinde yürümeyi 
tek seçenek, tek iddia olarak görüyorum. Bende tutumumu böyle 
belirliyorum. Tutumum için eleştiride gelebilir, onlara da hazırım.    
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Amacımız Kongremizi Çözüm Kongresi Yapmaktır 
Hatice ark: Değerlendirmeler, yorumlar çok yapıldı. Bir tehdit 

olarak algılandı. Bazı söylemlere cevap verdim. Fakat platforma, 
genel görüşlere ve değerlendirmelere herhangi bir cevap verme du-
rumum olmadı. Bazı değerlendirmelerde yanlışlık gördüm, o yüzden 
cevap verdim. Bunun platform tarafından bir tehdit olarak algılanma-
sını istemem. Öyle algılanmışsa da özür diliyorum. Sağ çizgiye 
yönelik olarak savunmacı bir değerlendirme yapılmış denildi, öyle 
değil. Savunma yoğunlaşması ekseninde kişiliğimi sorgulayıp ele 
aldığımda, bu yönlü tarzımı ele aldığımda, eğilimimi, bakış açımı o 
çizgide gördüğüm için özeleştirimi o çerçevede verdim. O çizgiye 
karşı eleştiri, değerlendirme şimdiye kadar hep gelişti, bundan sonra 
da o tutumum bir kişilik mücadelesi olarak da devam edecektir. 
Onun özeleştirisini veriyorum. Öyle anlaşılmasını istiyorum. Öyle 
anlaşılıyor ki bazı şeyler yanlış anlaşıldı. Bu temelde özeleştirimi bir 
kez daha tekrarlıyorum. Bir bütün mücadele içerisindeki duruşumu 
savunmalar ekseninde ele alacağımı ve o temelde kendimi sorgu-
lamaya tabii tuttuğumu belirtiyorum. Önümüzdeki süreçte yo-
ğunlaşmalarım ve sorgulamalarım bu temelde devam edecektir. Ben 
tutumumu bu biçimde tamamlamak istiyorum. Tutumum üzerine çok 
fazla değerlendirme yapıldığı için izah yapma gereği duydum. 
Devam ediyoruz.  

Binevş ark: Tartışmalar yapıldı. Tartışmalarda yapılan tespitler 
önemliydi. Kadın Hareketinin içerisinden geçtiği süreç bakımından 
önemli bir adımdır yapılan tespitler. Onları tekrar etmeyeceğim. 
Fakat yapılan özeleştirilere ilişkin bir-iki nokta belirtmek istiyorum. 
Bana göre yapılan özeleştiriler, çok fazla bir özeleştiri zihniyetiyle 
yapılmadı. Bu zihniyetten çok uzaktı. Kendini çok fazla gerçek-
lendirme, sorunun etrafında dönüp dolaşma vardı. Farklı farklı izah-
lar yapıldı. Bundan dolayı da meclis üyesi olup da özeleştiri veren 
arkadaşların, Önderliğin savunmalarda verdiği özeleştiriyi defalarca 
okuyup, o yönlü bir yoğunlaşma yaşayıp bu temelde kendilerini ele 
almaları gerekiyordu. İnsan bundan bir uzaklık görüyor. Verilen öze-
leştirilerde çok fazla kadın rengini görmedim. Devlet ve iktidar 
zihniyetini mahkum ettik. Ama kadın renginde, bir kadın olarak 
kendimizi ne kadar ele aldık ve özeleştiri verdik? Biraz önemli olan 
buydu. Verilen özeleştirilerde bazı arkadaşlar biraz farklarını koydu-
lar. Fakat kadının psikolojisi neydi, neden kadın bu zihniyetle ikti-
dara yaklaştı, geleneksel, köle yönleri nelerdi, önünde engel olan 
yönler nelerdi? Bu yönlü bir yetersizlik gördüm. Yani ben arka-
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daşlara çok inançsız yaklaşmak istemiyorum. Fakat verilen özeleştir-
iler gerçekten insanı çok fazla doyurmuyor. Çok normal bir süreçten 
geçmiyoruz. Özgürlük çizgisi karşısında her kadının duruşu nasıldı? 
Bunun sorgulanması gerekiyor. Birçok tahribat yaratıldı. Birlik ilkesi 
diyoruz, birlik ilkesi temelinde birleşelim diyoruz, eğer bu biçimde 
bir yaklaşım olmuş olsaydı, birlik olacaktı. Bu bir nokta. Yine bir-
birine yaklaşım önemli. Fakat hala iktidar yaklaşımları, kendini 
merkezde görme, yapının iradesini tanımama yaklaşımları bu or-
tamda net bir biçimde bize dayatılıyor. Büyük bir sabırla dinledik 
arkadaşları. Yoldaşlığa olan saygı gereği dinledik. İnsan bu yapının 
iradesini hiçleştiremez. Yani yetkilisin diye örgütün sahibi olmuş 
olmuyorsun. Bu bir özgürlük ölçüsü de olamaz. Kadın kendisini bu 
zihniyetten arındırmalı. Bu bence bir erkek zihniyetidir ve bize bir 
şey kazandırmaz. Eğer gerçekten adım atmak istiyorsak, bu da 
önemli bir noktadır. Farklı farklı değerlendirmeler yapıldı. Resmi-
yette değerlendirmeler yapılmadıkça, bu değerlendirmeleri çok fazla 
gündemimize almayacağız. Örnek vermek istiyorum, Özgür Kadın 
Akademisi’nin KONGRE  GEL yönetiminde yer alan bayan arka-
daşlara işbirlikçi denildiği söylendi. Bu meşru bir şey değil. Ben 
Akademi üyesi olarak böyle bir şeye tanık olmadım. Bu değer-
lendirmenin tutanaktan çıkmasını öneriyorum. İnsanı zan altında bı-
rakan bir değerlendirmedir. Bunun eleştirisine girmek istemiyorum. 
Fakat tutanaklardan çıkmasını öneriyorum. Diğer bir nokta ise YJA, 
PJA arasındaki çelişkiler ve yaşadığı sorunlar ortaya konulmuştu. 
YJA ile PJA arasında çelişki var denildi, bence bu bazı bireylerin 
kuruntularıdır. Bunun da tutanaklardan çıkmasını öneriyorum. 
Gerçekten eğer birlik istiyorsak, birbirimize parçalanmayı dayatma-
yalım. İnsan çok fazla değerlendirmek istemiyor, çünkü gerçekten 
çok ağır geliyor. Başkalarının diliyle konuşmayalım. Madem birlik 
istiyoruz diyorsak, o zaman bu tür şeyleri birbirimize dayatmayalım. 
Biz gerilla gerçekliği içerisinde kendimizi tanımaya başladık. Hepi-
miz bu gelenekten geldik. Şimdi kalkıp bu biçimde değerlendirme 
yapmak çok fazla sağlıklı olmaz. Yapı olarak gerçekten arkadaşlara 
rica ediyoruz, artık bu tür şeyleri bize dayatmasınlar. Yani artık 
hesap, tasarruf yapmayı bırakalım. Gerçekten eğer bu süreçte biraz 
vicdanımız sızlıyorsa, vicdanımızın sesini dinleyebiliyorsak, bıraka-
lım bu tür şeyleri. Bu süreçte adım atmak istiyoruz. Bu tür yaklaşım-
lara girmeyelim. Birey olarak her ne kadar zorlansak da, kendimiz-
den ziyade biraz halkı ve Önderliği düşünelim. Kısaca bunları be-
lirtmek istedim.  
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Peyman Devrim ark: Gerçekten doğruyu söylemek gerekirse, ben 
hiçbir zaman düşüncelerime açıklık getirmeyi sevmedim. Bu demok-
ratik bir platformdur. Herkes düşüncesini söylüyor. Her düşüncenin 
de mutlak kabul edilmesi gerekmiyor. Bu temelde bir izahın gerek-
mediğini de düşündüm. Eğer doğruysa bu platform zaten kabul eder, 
eğer yanlışsa da kabul etmez. Değerlendirme yaparken farklı bir ni-
yetle değerlendirme yapmamıştım. Fakat gördüm ki, kadın ilişkiler-
inde olmaması gereken hassasiyetler var. Bundan dolayı da kendimi 
bu yönlü sorumlu görüp değerlendirmelerin doğru anlaşılmasını 
sağlayacağım. Bu temelde düşüncelerimi izah edeceğim. Kişiliğime 
yönelik olarak bazı değerlendirmeler yapıldı, ben onlara cevap ver-
meyeceğim. Öyle de olabilir. Yani insan, özellikle de kadın kendisini 
nerede sorgulamaya kapalı tutarsa, orada mutlaka gerileme olacaktır. 
Bu temelde doğru veya yanlış kişiliğime yönelik değerlendirmeler 
yapıldı, ben bunlara cevap verme ihtiyacı duymuyorum. Çünkü her 
zaman şu ihtimali koyuyorum; yani kişiliğimizde çözümle-
mediğimiz, görmediğimiz yanlar olabilir, bunlar üzerinde yoğunlaş-
mak, düşünmek insana bir şey kaybettirmez. Birey için olduğu kadar 
PJA’nın her zemini için de geçerlidir bu. İlk başta bunu belirtmek 
istedim. YJA çalışmaları içerisinde yer alıyorum. O çalışma zeminini 
hiçbir zaman PJA’dan kopuk ele almadım. Son yaşanan tasfiyeye 
karşı HPG’nin bir tutumu vardı. Özellikle de kadın gücünün tutumu 
vardı. ben de sonunu kadar gösterilen tutum ve tavrı destekledim. Bu 
süreçte kendi tutumumu bu biçimde ortaya koydum. Hiçbir zaman da 
bu tutumu bireylere veya zeminlere ait gören değerlendirmeleri de 
kabul etmedim. Bu yönlü HPG, YJA bir çizgidir. Yani onun içeris-
inde yer alan insanlar bir çizgidedir. Bunun üzerine tasarrufun 
yapılmaması gerekiyor. Önemli olan da budur. Burası bir kadın kon-
gresi, kadının bulunduğu her zemini sorgulama inisiyatifi vardır. Ben 
de geldiğim zeminde tehlikeli gördüğüm, aşılmasını gerekli 
gördüğüm, yine sorgulanmasını gerekli gördüğüm yanları dile getir-
mek istedim. Bu çerçevede bazı değerlendirmelerim yanlış 
anlaşılmış. Ya da dile getirişimde yanlışlıklar olabilir, yine tam 
olarak iyi tahlil etmemiş de olabilirim. Fakat sonuçta o değerlendir-
mem, belirttiğim kaygılardan ileri geldi. Kongre kadın hareketinin 
nerede dağılma ve çözülmeyi yaşadığını tespit etti. Kadın Hareketi 
olarak çok tehlikeli bir süreçteyiz. Sağ çizgi dağıtmak istedi. Fakat 
sonuçta başaramadı. Örgüt mantığımız Önderliğinkine ters, biz yak-
laşımlarımızla Önderliğe ters düşüyoruz tespitini kongre yaptı. Şimdi 
ben bu tehlikenin HPG’de de, YJA’da da olduğunu söyledim. Eğer 
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kendimizi doğru bir biçimde tahlil etmezsek, bizlerin de aynı teh-
likelerle yüz yüze kalacağını belirttim. HPG bu hareketin en önemli 
mevzisi. En sağlam dokularla örgütlenen HPG’dir. Yani böyle ol-
ması da gerekiyor. Fakat aynı zamanda şunu görmemiz gerekiyor; 
zihniyetimiz de bu örgüt anlayışıyla şekillendi. Bunu tahlil ede-
mezsek, biz de mutlaka aynı tehlikelerle yüz yüze geleceğiz. Fakat 
ben şöyle bir söz kullandım, eğer bu gerçekliği kendi gerçek-
liğimizde de tahlil edemezsek, yani sadece sonuca bakıp çözülmenin 
yaşandığı yerlerde sorunu görürsek, o zaman kendi gerçekliğimizi 
aşamayız anlamında, eğer bu gerçekliği görmezsek birkaç yıl sonra 
biz de aynı dağılmayla, çözülmeyle yüz yüze kalırız dedim. Arka-
daşlar “değerlendirmen HPG’nin de birkaç yıl sonra tasfiye olacağı 
biçiminde anlaşıldı” dediler. Benim öyle bir görüşüm yok. HPG’de 
iken de şunu hep söyledim; yani sağ eğilim hiçbir zaman bu zeminde 
başarı elde edemez. Çünkü sağlam bir zemini vardı. bu yönlü hem 
HPG’ye hem de PJA’ya dair olan inancımı koruyordum. Her ne ka-
dar yönetim düzeyinde çözülmeler olmuşsa da, fakat ben hiçbir 
zaman HPG ve PJA zeminine olan inancımı yitirmedim. Gösterilen 
tavırları buna bağlıyordum. Fakat diğer yönüyle de HPG’de de bu 
boyutta mantıkta aşılması gereken şeyler var. Bu da bir kongre or-
tamı. Bu kongreye geldiğimde de YJA konumu itibariyle hassas 
konumda, değerlendirmeye tabi olmayacak diye bir düşünceye 
kapılmadım. En önemli zeminimiz HPG’dir, YJA’dır. Neden değer-
lendirmeyelim ki, neden hassasiyetler oluşsun ki? Gerçekten hala da 
kadın zemininde bu hassasiyetleri gözeterek konuşmayı öğrene-
medim. Ama anlaşılıyor ki bundan sonra öğrenmem gerekiyor. De-
ğerlendirmelerim üzerine oluşan bu hassasiyeti ortadan kaldırmak 
için ne yapabilirim diye düşünürken şu sonuca ulaştım, yani izah 
yapmam gerektiği sonuca ulaştım. Yani tekrar özür diliyorum, bu 
bizim yarattığımız bir sonuçtur. Bu temelde platformdan özür diliy-
orum. Yani eğer değerlendirmelerim öyle anlaşılmışsa, o değer-
lendirmelerimi geri çekiyorum. Kaldı ki ben değerlendirmelerimde 
HPG’nin birkaç yıl sonra dağılacağını belirtmedim. Fakat öyle 
anlaşılmışsa düzeltiyorum. Benim dile getirdiğim şeyler YJA kon-
feransında tartışıldı. Ben ondan güç alarak burada değerlendirme 
yaptım. 3. kongreye yönelik olarak yapmış olduğum değerlendirmeyi 
de izah etmek istiyorum. Nuda arkadaş bu yönlü bir değerlendirme 
yaptı ben kesinlikle katılıyorum. Ben bu mantık dışında bir değer-
lendirme yapmadım. Ben şimdi bu kongre bileşimi, bu arkadaşlar 
Önderlikten uzaklaşmadık, fakat Önderlikle karşı karşıya geldik diy-
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orlar dedim. Yaşanan sapmalar, cins mücadelesinin durumu, erkek 
mantığıyla denge yaratıp örgütü yürütmek, yöneticilikte böyle bir 
sapma yaşanmış. Bunu da kongre tespit ediyor. Yani bunu sadece 
ben söylemiyorum. Tabii benim de düşüncem o yönlüdür. Fakat 
bunun sonradan gelişen bir şey olmadığını söyledim. 3. kongrede 
şüphesiz çok önemli şeyler tartışıldı. Bunları ben de biliyorum. Yine 
stratejileri, programları Önderliğin savunmaları temelindeydi. 
Örneğin 7. kongre, bugün en fazla eleştirdiğimiz kongredir de, fakat 
gidip belgelerini açıp okuyun, hepsi Önderliğin savunmaları te-
melinde hazırlanmış, içerisinde hiçbir yanlışlığı göremeyiz. Ama 
mantık olarak yönetimde, özellikle cins mücadelesi ekseninde 
sorunlarını ele alma yönündeki sapma mantığı orada başladı. Benim 
kast ettiğim buydu. Çünkü kadın sorunlarını tartıştı, önemli sonuçlar 
açığa çıkardı, bir moral düzeyi yarattı ve bir kararlaşmaya gitti. Ama 
mantıkta böylesi bir yanlışlık olduğu için alınan kararlar üzerinden 
bir gelişim sağlanamadı. Yani böylesi bir mantık olduğu için uygu-
lama da kongrede alınan kararlar üzerinden olmadı. Bu temelde ben 
sapmanın oradan başladığını söyledim. Zaten mümkün mü ki o kadar 
komplo baskısı altında kalan bir ortamın, o gerçekliği hala tam tahlil 
edememiş, kadın hareketinin yaşadığı çözümsüzlüğü de hala tam 
olarak tahlil edememiş, bütün bunlara rağmen kalkıp başarılı bir 
kongre yaptım, daha sonra sapmayı yaşadım. Bu bilimsel olarak da 
mümkün değil. Kaldı ki ben konuşmalarımda şunu da söyledim, eğer 
o kongreden sonra bir çözümsüzlük yaşanmışsa, o çözümsüzlükten 
sonra bir sapma yaşanmışsa bunun bir nedeni de benim. Çünkü ben 
çözümsüzlük sınırında bir hareketin bütün sorunlarını bir yönetime 
teslim ettim. Ben bunun sorumluluğunu hissediyorum. Yönetim bu 
çözümsüzlük içerisinde bir çözüm yolunu kendine göre buldu ve o 
yola girdi. Yüzde yüz iktidar amaçlı bu yola girdiğini de iddia ede-
mem. Çözüm arayışlarından, bir çıkış yapma isteminden dolayı buna 
gidildi. Kendimde bu yönlü bir sonuca girdim, kongrede görev alan 
yönetimde o sonuca gitti. Ama zamanla insan hangi maddi zemin 
üzerinden hareket ederse, o maddi zemin üzerinden duygu, düşünce, 
iktidar anlayışı, yönetim anlayışı, yapı anlayışı şekilleniyor. Zamanla 
da o şekilleniş bir karakter, çizgi oluyor. Ben bu çerçevede belirtiy-
orum. Yoksa Önderlik diyor, yani kadın erkeğin zemininde olmazsa 
hiçbir zaman tek başına kirlenmez, yanlışlık yapmaz. Bu anlamda 
çözümsüzlük koşullarında erkeğin egemenliğinde bir çözüm olarak 
görüldü. O baskı altında bir çözüm bulundu, tam doğru olmayabilir, 
mantığında yanlışlıklar vardı ve bu yanlışlık sonuçta kendisini bir 
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çizgi haline getirdi erkeğin dengeleri üzerinden. Ben hiçbir zaman 
iktidar anlayışıyla o sürece girildiğine inanmadım. 3. kongre için de 
bunu izah edebilirim. Bunları belirtmek istedim.  

Feride ark: Ben ilk başta bir şey belirtmek istiyorum. Arkadaşlar 
izah getirdiler. İki gündür de arkadaşları dinliyoruz. Yani kongre 
resmi olarak içerde mi, yoksa dışarıda mı yürütülüyor, onu netleştir-
memiz gerekiyor. Bu çok doğru bir şey değildir. Dün meclisteki 
arkadaşlar tutumlarını bitirdiler, daha arkadaşlar resmi ortamda bunu 
değerlendirmemişler. Kongre delegeleri olarak bu yönlü ne 
düşündüğümüzü, görüşümüzün ne olduğunu bilmiyor arkadaşlar. 
Fakat arkadaşların çok tartıştıklarını söylüyorlar o yüzden de izah 
yapma gereği duyduklarını söylüyorlar. Bu çok doğru bir şey 
değildir. Kongre resmi ortamda yürütülmeli. Bu mekanda yürütül-
meli. Dışarıda yapılanlar çok doğru değil. Bu kongrenin bir usulü var 
ve bu temelde yürütülmeli ve buna dikkat edilmelidir. Ben bunu 
önemli buluyorum ve her arkadaşın buna dikkat etmesi gerekiyor. 
Örgütsel gündemdeyiz, kadro arkadaşlar görüşlerini dile getirdiler, 
meclis üyeleri görüşlerini dile getirdiler, biri konuştu, diğeri cevap 
verdi, biz sadece dinledik bir şey yapmadık. Bu da doğru bir şey 
değildi. Demokratik bir ortamdır. Arkadaşlar konuşmalarını bitirene 
kadar da biz bir şey söylemedik. Ama bizim onların değerlendir-
meleri karşısındaki tutumumuz nedir, onu belirtelim ondan sonra 
arkadaşlar açıklama ya da izah gereği duyuyorlarsa yaparlar. Usul 
açısından bunu belirtmek istedim. Niyetlerimizde her ne kadar bir 
şey yoksa da, niyetlerimiz ideolojimiz ve örgütlülüğümüze dönük 
olsa da önünü alamayacağımız farklı şeyleri çıkarır kendisiyle bir-
likte. Ben bu noktayı önemli görüyorum. Her ne kadar arkadaşlar 
izahlarını yapsalar da, ben bir PJA ve KONGRA GEL üyesi olarak 
iki gündür dinliyorum, fakat son gelinen noktayı çok tehlikeli görüy-
orum. Ben bir öneri getireceğim o yüzden gerekçelerini koymak isti-
yorum. Biz son bir yıldır olağanüstü bir süreç yaşadık, az daha bu 
hareket tasfiye olacaktı, tasfiye hareketi Önderlikle halk arasında 
çelişki yaratmak istedi. Parçalamak istedi. Amed’de Feridun Çelik 
adaydır hem de Önderliğin adayıdır dediler, bununla Önderlikle 
hareketi karşı karşıya getirmek istediler. Bütün parçalar arasında 
çelişkiler yaratmak istediler. Yani her dört parçayı içerisinde bulun-
dukları devletlere satsak bile elimize ne geçer. Bunların hepsi tartış-
ıldı ve netleştirildi KONGRA GEL’de. Bilindiği gibi bir haftadır 
bitmiş. Her ne kadar niyetlerde bir şey yoksa da, fakat benim burada 
gördüğüm bir şey var, hareketi parçalamak isteyen yaklaşımlar var. 
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bunu çok tehlikeli görüyorum. Burası siyasal ve politik bir ortamdır. 
Her birimiz on yılını geçirdi bu hareket içerisinde. Bu ortamda bulu-
nan her arkadaş politik ve siyasidir. Her arkadaş siyasal ve ideolojik 
olarak düşünebilir. Ortaya çıkan şeylerin yalnızca konuşmaların geri 
çekilmesiyle yada konuşmalara izah getirilerek çözülebileceğini 
sanmıyorum. Hareketimi parçalamak isteyen yaklaşımların etkilerini 
ortamımızda görüyorum. Bunu çok tehlikeli görüyorum ve kongre 
delegeleri tarafından bağımsız bir soruşturma komisyonun oluşturu-
lup bu konuyu ele almasını öneriyorum. Kendimizi yeni bir ör-
gütlülüğe kavuşturmamız gerekirken, yine çözüm bulmamız gereken 
birçok şey varken, neden tartışmaların yönü YJA Star’la PJA arasına 
çekiliyor. Bu kaynağını nereden alıyor, kongrede neden böyle bir 
düzeye ulaştığının araştırılması gerekiyor. Bu gündemi de çok fazla 
uzatmadan bu konuyu soruşturma komisyonuna bırakalım. Bunu çok 
önemli görüyorum.  

Derya Koçgiri ark: Ben o önerinin oylanmasına katılmıyorum. 
Çünkü son iki gündür gerçekten tutum adı altında önemli değer-
lendirmeler yapıldı ve bizim de bunları değerlendirme hakkımız var. 
Değerlendirmeler sonuçlandıktan sonra arkadaşlar ele alabilirler. 
Şirin Soran ark: Ben de bu öneriyi uygun görmüyorum. Arka-

daşların da düşüncelerini büyük bir sabırla dinledik. Yapının da de-
ğerlendirmeleri var, görüşleri var. Burada bulunan yapının bir iradesi 
var ve değerlendirme yapabilecek güçtedir de. Meclis üyesi arka-
daşların değerlendirmelerinden her birimizin rahatsızlıkları olmuş 
olabilir, ikna olmamış olabiliriz, fakat bu şu anlama gelmez; daha 
fazla yanlışa götürebilecek bir yolla çözüm bulma anlamına gelmez. 
Ben bu öneriyi yanlış buluyorum. Arkadaş görüşlerinde özgür ola-
bilir. Ben buna asla müdahale etmem. Fakat ortamımız için kendi-
mizi buna müdahale etmekte zorunlu gördük. Arkadaş bazı bireylerin 
görüşleridir dedi, meclis içerisinde de çelişkileri olabilir, farklı birey-
sel görüşleri olabilir. Bu süreç öyle kolay bir süreç değildi. Bu ne-
denle de benim bireysel olarak bir kaygım yok, yani her birimiz altı 
yedi yıl askeri çalışmalarda kaldık. Şimdi parti hangimize askeri çal-
ışmalara gidin derse, kimsenin itiraz edeceğini sanmıyorum. Bazı 
yanlışlar yanlışla tamamlandığını görüyorum. Bu nedenle bu 
önerinin oylamaya konulmasına katılmıyorum.  

Bahar Pazarcık ark: Ben arkadaşın önerisine bir şey belirtmiy-
orum. Fakat ben bu öneriye katılmıyorum. Çünkü böyle bir çelişki 
yok ortada. Yani arkadaşlar değerlendirme yaparken, suni çelişki 
olarak değerlendirdiler. Bence bir gündem saptırmasıdır. Bence biz 
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bu oyuna gelmemeliyiz. Öneri için bir şey söylemiyorum. Arkadaş 
çok iyi niyetle öyle bir öneri yapmış olabilir, fakat ben bir gündem 
saptırması olarak ele alıyorum ve bence kapatılmalıdır. Yani insana 
çok anlamlı gelmiyor. Biz hepimiz PJA’lıyız, kimliğimiz PJA’dır, 
böyle bir şeyi tartışmak gerçekten bence artık bize yakışmıyor. Onun 
için ben bu öneriye katılmıyorum.  

Elif Pazarcık ark: Yani bu konu tartışılmadan biraz gerçekten ele 
alınması gerekiyor. Ondan önce oylamaya geçilmesini ben sağlıklı 
bulmuyorum. Yani usul olarak da ters bir şeydir. Yani bir öneri geli-
yor arkadaşlar değerlendirmelerini yapar, bittiği zaman usul olarak 
öneri sunar, kabul edilir, reddedilir o ayrı bir şey. Ama ben 
konuşurken açık söyleyeyim zorlanıyorum. Yani bir kongrede dört-
beş gün tartış, geleceğe yönelik bu yetersizliklerin birinci derecede 
sahipleri olan arkadaşlar tutumunu koyarken, iyi-kötü, olumlu-
olumsuz ama en azından bu kadın yapısına güven veren, kendi içeris-
inde gerçekten bunu taşıyan yaklaşımlar çok öne çıktı. çok anlamlı-
ydı. Ama bunun sonunda divanda en son Hatice arkadaşın yaptığı 
konuşma bunların hepsini gerçekten nereye koydu ben anlayamadım. 
Şimdi kongremiz açısından çok büyük bir şansızlık oldu bu 
konuşma. Ben bunu açık söylemek istiyorum. Şimdi yıllardır Önder-
liğin bize karşı, bizim özelliklerimize karşı ilkel milliyetçiliğimizden 
tutalım, sağ sol çizgide ayrışan şeylere karşı müthiş bir savaş açtı, 
dün arkadaş bunun altını kendi adına imzaladığını söyledi, yani ilkel 
milliyetçiliği. Sarf edilen şeyleri, arkadaş özür diledi ya da geri çeki-
yorum, yanlış anlaşıldı dedi, şimdi divanda bir arkadaşın bu konuş-
mayı yapması öyle basit değil. ben bunu bir tepki, bir duyguyla yapı-
lan bir değerlendirme olarak şey yapmıyorum. Gündemimize çok 
kapsamlı alıp şöyle böyle yapalım anlamında da demiyorum, ama 
dün sarf edilen şeyler öyle basit değildi. Ben açık söyleyeyim kork-
tum. Bir kadın olarak, bir kadının yaptığı bu konuşmadan açık 
söyleyeyim korktum her şeyden bağımsız ve ilk konuşmamda ben 
şunu demiştim; dedim ki eğer bu çelişki bu isim altında böyle tartış-
ılırsa, bu bir tuzak olur. Arkadaşlar suni çelişki dedi. Ben buna önce 
katılıyordum. Gerçekten Hatice arkadaşın konuşmasına kadar öyle 
düşünüyordum, ama öyle olmadığını gördüm. Arkadaş bunu net 
koydu. Kendi adına şimdi arkadaş dün “kimse ateşle oynamasın” 
PJA’dan en son kendi çizgisini ya da bu yönetimden kendi çizgisini 
ayrıştırdığını söylüyor, bunu resmileştirmiyor bu yönetimde. Kon-
grede açıyor. Şimdi eğer bir yönetim yetersizlik içindeyse ben sor-
mak istiyorum; yani bu PJA’nın yürütmesindeydi Hatice arkadaş. 
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Eğer bu yönetim böyledir, ben kendi yolumu ayrıştırmışım diyorsa. o 
zaman meclisin bunu kendi içinde farklı ele alması gerekiyor, ya da 
bunu arkadaşın resmi bildirmesi gerekiyor. Bu bir örgüt usulüdür, 
örgüt işleyişidir. Yani sarf edilen bazı şeylerin. gerçekten ben şunu 
açık söyleyeyim, ilkel milliyetçiliğin bizi götüreceği noktayı, yani bu 
hareketin oluşumundan günümüze kadar Önderlik çözümlüyor, bunu 
bizim nereye götürdüğünü ortaya koyuyor. Bunun sonuçlarını hepi-
miz çok iyi biliyoruz ve özelde de son üç aydır  Ferhat’ın ve bunun 
çizgisinin şahsında Önderlik çok çözümleme yaptı. Yani net koydu. 
Bu ne anlama geliyor, burada bunun altını imzalamak, bu ne anlama 
gelir? Farkında olmadan yapılan bir konuşma değil, hesaplanmadan 
yapılan bir konuşma değil. O açıdan Hatice arkadaşın biraz önce 
söylediği şeyi ben anlamsız bulmuyorum kendi açısından, ama içsel 
olarak buna ikna olduğu konusunda da net değilim. Öyle geriye, ya 
da gelinen düzeyi şey yapmak açısından da şey yapmıyorum. Önemli 
bir düzey çıktı tartışmalarımızda ben bunu çok anlamlı buluyorum, 
başta Sewra arkadaş şey demişti belki olağanüstü bir kongre değil, 
ama olağanüstü bir süreçten geçiyoruz, gerçekten ben şunu sormak 
istiyorum Hatice arkadaşa; bunun ne kadar farkında? Çok önemli bir 
gücümüzün, bileşimin sorumluluğunda olan bir arkadaş bunun ne 
kadar farkında? Ve her delege arkadaş burada meclis konuşurken 
birçok şeyi belki içinde onaylamadı, ama sorumluluğu gereği dinledi. 
Aşmak için bunun gerekli olduğuna inandığı için dinledi. Ama en 
son arkadaşın yaptığı konuşma gerçekten bir kongre midir, demok-
ratik bir ortam mıdır, bir kongrede bu cümle sarf edilirken sonucu 
nereye gider, bu ne anlama gelir. İnsanların düşüncesinde neyi 
yaratır? Güven olgusunu bu konuşma oluşturur mu, zedeler mi? 
Bunlar gerçekten hiç hesaplanmadan yapılan bir konuşma. O açıdan 
ben gerçekten büyük bir şansızlık olarak gördüm bu konuşmayı. 
Bunu ben özellikle vurgulamak istedim. Diğer bir yön de daha önce 
genişletilmiş meclis toplantısı oldu vb. şeyler yani az çok bir-
birimizin düşüncesini biliyoruz, bunlar bilinen şeyler. Ama mümkün 
olduğu kadar bu düşüncelerimizi gidermeyi, ikinci plana iterek, esas 
kadının bu süreçte neye ihtiyacı var, biz onu esas alamaz mıyız? 
Bunun duyarlılığını, sorumluluğunu taşıyamaz mıyız? Ben önce 
gerçekten arkadaşın bunu taşımasının çok gerekli olduğunu 
düşünüyorum. Eğer bu şey olmazsa çok tehlikeli görüyorum. Bunu 
açıkça vurgulamak istiyorum. Şimdi burada bir görüş, arkadaşların 
koyduğu görüşler oldu. Çizgiye çok ters de olabilir. Çizgi karşıtlığı 
bir konuşma da olabilir. Ama bunun değerlendirilmesi, ele alma tarzı 
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böyle olamaz. Somut önerisi varsa, tutum istenebilir, kongredir öneri 
yapılabilir, uygulama istenebilir, somutta bu, budur, bu bu anlama 
geliyor diye insan somut yaptırım da önerebilir. Burası bir kongre 
ortamıdır istenebilir. Yani birçok şeyi insan değerlendirebilir. Arka-
daşın yaptığı her açıklamayı, her değerlendirmeyi cümle cümle ele 
aldığında ben açık söyleyeyim gerçekten insan kaldıramaz. O açıdan 
sağ duyulu olmayı kendi açımdan esas alacağım. Benim kalkış ama-
cım da şuydu gerçekten; bu bir kongredir, eğer bu konuşmayı yapan 
divandan bir arkadaşsa, bu kongreyi götürüyorsa, sağlıklı sonuçlan-
ması açısından bireysel olan bazı şeyleri gerçekten gerektiğinde bu 
hareketin birliği açısından yutabilmelidir. Ben de o zaman söylerim, 
heval her birimiz öyle süreçlerden geçtik, şimdi burası oranın yeri 
değildir. Kongre onun yeri değildir. bu kadın hareketinin sağlıklı 
yürümesi açısından, bu kongrenin sağlıklı yürümesi açısından, 
KONGRA GEL’de bir arkadaş diyordu zehir de olsa içerim, gere-
kirse biz bunu yapabilmeliyiz. Ama bunun gidişatı bu doğrultu-
dayken, heval Hatice bunu zedeledi konuşmasıyla. Çok zedeledi 
gerçekten. Ve birey olarak dünden beri deniliyor dışarıda tartışılıyor, 
bu doğru değil. Ama o zemin öyle bir hazırlandı ki doğru değildi bu. 
Ben şunu önermek istiyorum; bu gündem tartışması bittiği zaman 
arkadaşlar meclisteki arkadaşların tutumlarını yeterli görüp gör-
mediğini orada, yani bu gündemde önerebilirler. Sonuçta orada ele 
alınsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Arkadaş bir öneri yaptı, o 
öneriye karşılık meclisteki arkadaşların tutumlarını dinleyip tutum-
ları yeterli görülürse gerek yok, yeterli görülmezse de platforma çıkı-
labilir, ya da tutum istenebilir. Orada ele alınmasını ben daha doğru 
görüyorum.  

Mizgin Rus ark: Arkadaşlar da görüşlerini dile getirdiler. Ben de 
görüşlerimi dile getirmek istiyorum. Kaç gündür kongre başlamış, 
aslında her geçen gün farklı şeyler çıkıyordu ve derinleşiyordu. Ek-
siklikleri ve yetersizlikleri olsa bile bazı arkadaşlar da derinleşme-
sine dönük değerlendirmeler yapıyorlardı. Arkadaşlar kalkıp öze-
leştirilerini de verdiler. Bu kongre anaların çağrılarıyla açıldı. Benim 
de umudum anaların çağrıları gibiydi. Bu kongrede bütün arka-
daşların, özellikle de meclisteki arkadaşların yaşanan sorunlar karşıs-
ındaki duruşlarını mütevazı bir şekilde ele alacaklarını ve sadece 
özeleştirilerini vereceklerini düşünüyordum. Fakat maalesef bireysel 
olarak kendi adıma bunu görmediğimi belirtebilirim. Arkadaşlar tam 
tersine her kongre ve konferansımızda olduğu gibi çok klasik ve dar 
bir mantıkla sorunu ele aldılar ve özeleştirilerini verdiler. Sorunun 
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esasına inmeme oldu, tam tersine sorunun etrafında gidip gelme 
oldu. Bazı arkadaşların tutumlarını dinlerken bireysel olarak zor-
landığımı belirtebilirim. Yani gerçekten biz birbirimize ne vermişiz 
de alamıyoruz. Birbirimize verip de almak istediğimiz tek şey ola-
bilir, o da özgürlük çizgisidir. Neden bunu birbirimizle doğru pay-
laştıramıyoruz ki. Bakıyorsun bir arkadaş farklı bir şey koyuyor, bir 
başkası kalkıyor daha fazla parçalıyor. Gerçekten korkunç bir şey. 
Anaların çağrıları karşısında bu değerlendirmeler insana umut ver-
miyor. Gelecekte bu yükü nasıl kaldırabileceğimizi düşünüyorum. 
Nasıl çalışacağız? Gerçekten bunlar düşündürüyor insanı. Feride 
arkadaş da bazı şeyleri dile getirdi. Şimdi bu demokratik bir plat-
form. Herkes düşüncelerini iradesine dayanarak ortaya koyabilir. 
Fakat maalesef bu yönlü de bir baskı vardı. Bütün arkadaşlara söz 
hakkı verilmeli. Dün ortaya koymak istediğim bazı şeyler vardı. ama 
arkadaşlar gerçekten her zaman bir biçimde ortaya koydular. Burada 
da hiyerarşik yaklaşım ortaya çıktı. ben bunu çok fazla doğru bul-
muyorum. Burası demokratik bir ortam, bir delege olarak 
görüşlerimi dile getirmeye hakkım var. Fakat ben bu yaklaşımı çok 
fazla göremedim. Bu yönlü de gerçekten çok zorlandım. Dışarıda 
belki arkadaşlarla tartıştık, fakat bazı şeyleri zamanında dile getirdin 
mi anlamlı olur. Zamanı geçtikten sonra dile getirilmesi artık bir 
anlam ifade etmez. İnsanlarda her zaman iki yön ön plana çıkar, bu 
olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Kürt toplumunu ele 
aldığımızda, zaten tahrik edilen bir toplumsal gerçekliğimiz var. 
sadece olumsuz yönlerden yola çıkılarak değerlendirmelere gidilirse, 
olumlu yönler de çok fazla görülmez. Ben her şeye rağmen her arka-
daş tutumunu ortaya koyduğunda olumlu yönlerini de görmeye çalış-
tım. Söylemek istediğim nedir; birbirimizi çok fazla incitmeyelim. 
Neden bu kadar birbirimizi incittiğimizi hala anlamış değilim. Yap-
mamız gereken bir sürü çalışma olmasına rağmen, bunları bir köşeye 
bırakıp her birimiz kendimizi esas aldık. Özeleştiri vermemiz gere-
kirken, daha çok eleştirdik. Meclis olarak bazı şeyler zamanında 
yapılmadı, şimdi bunları kalkıp tekrardan dile getirmek çok fazla bir 
şey anlam ifade etmiyor. Ancak bunun özeleştirisini verebilirsin, 
eleştirini yapmak hiçbir şeyi geri getirmez. Bazı tutumlar, 
görüşlerde, tavırlarda geç kalındık. Fakat her şeye rağmen arkadaşlar 
dile getirdiler. Bizim arkadaşlardan ricamız, sevgi saygı boyutu üz-
erine biraz yoğunlaşmalarıdır. Ben bireysel olarak arkadaşların bir-
birine yaklaşımlarından çok inciniyorum. Birbirlerini o kadar incit-
melerine rağmen, aralarda hiçbir şey olmamış gibi birbiriyle 
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gülüşüyorlar, ben bunu bir samimiyetsizlik olarak görüyorum. Arka-
daşlardan isteğim, birbirlerine karşı biraz samimi ve açık olsunlar. 
Biz arkadaşlardan çok fazla bir şey istemiyoruz. Biz burada kimseyi 
asma kesme amacını taşımıyoruz. Tek amacımız varsa, o da kon-
gremizi bir çözüm kongresi yapıp sürece cevap olmasını sağlamaktır. 
Hatice arkadaşın yapmış olduğu değerlendirme gerçekten çok zor-
ladı. Kimsenin bazı esas noktalarda vurmaya hakkı yok. Devrimin 
bir ayağı kırıldı mı, diğeriyle sadece yürüyemez. Kimsenin bunu 
yapmaya hakkı yok. Meclis düzeyinde dile getirilen şeyler gerçekten 
korkunçtu. Yani belki ben dile getirmiş olsaydım çok fazla etkili ol-
mayacaktı, çünkü ben yeni katılan bir arkadaşım. Fakat arkadaşların 
bunu dile getirmeleri, insanı düşündürüyor. Yani geleceğin yüklediği 
sorumluluk nasıl yüklenecek. PJA da YJA da hepimizin ortak yuva-
sıdır. Partiye katıldığımda ilk önce PJA’ya gelmedim, YJA’ya gittim. 
Hepimizin yuvasıdır. Kimse bizi yuvadan alıkoyamaz. Varsa bir 
gücümüz onu da oradan aldık. Bazı arkadaşlar var, ’88 katılımlı. 
Bugün Irak’a gidip çalışma yürütüyorlar, kurumlarda yer alıyorlar. 
Yüzlerce gerilla şehit düşmüş, bunun bir o kadarı yaralanmış, 
gözünü, ayağını, elini vermiş. Yani bu kadar bireyselleştirilip mülk-
leştirilebilir mi? Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Dediğim gibi 
‘89’da katılan arkadaşlar var ve onların yuvasıydı. Yani belki şu an 
PJA’da olabilirim, fakat yüreğim YJA’yla. Benim için fark etmedi. 
Bir gün olsun bilmem PJA böyle, YJA böyledir demedim. Yani 
sonuçta benim kimliğimdir. Nasıl kimliğime ihanet edebilir, ona 
karşı vicdansızlık içerisine girebilirim. Hatice arkadaş gerçekten 
konuşmasında, arkadaşın kendisi de belki bana karşı önyargılar var 
dedi. Ben açık belirteyim erkek tarzıdır, erkek mantığıdır. Erkek de 
özgürlük çizgisine saldırmak istedi. Bu da özgürlük çizgisine bir 
saldırıdır. Arkadaşın zoruna da gidebilir. Fakat gerçeği budur. Teh-
likelidir, çelişki yaratır, insanı öfkelendirir, uzaklaştırır, incitir. Ben 
artık hayal bile etmek istemiyorum. Artık hayallerimizden bile 
korkuyoruz. Bazı arkadaşların kalkıp konuşmalarını hayal ediyorduk. 
Fakat özeleştiri vereceklerine, saldırdılar. Bazı arkadaşlara dönük 
olan hayallerim kırıldı. Bunun için de lütfen diyorum, bu kongre 
çözüm kongresi olsun. Halkın acıları çok derin, yarası çok derin, 
şimdi biz kalkıp sadece bu düzeyde tartışırsak, beklentilere cevap 
olamayız. Ne kadar bunun içerisine girersek o kadar içinde boğulu-
ruz. Bunun dışında kendimize esas alıp tartışmamız gereken birçok 
şey var.  
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Rozerin ark: Üç gündür bu gündeme ilişkin tartışmalar devam 
ediyor. Feride arkadaş da değerlendirdi. Biz kongreyi esas olarak 
burada yapıyoruz, fakat bir tehlike olarak gördüğüm bir şey var, 
dışarıda duvarların önünde gruplar arasında çok fazla tartışma 
yapılıyor. Tahrik ediliyor. Birbirini tahriklere çekme var. Bu çok 
tehlikeli bir yaklaşım. Böyle devam edersek birbirimizin tepkilerini, 
duygularını daha fazla sivriltiriz ve bu gündemi derinleştiririz. On yıl 
daha bu salonda arkadaşları dinleyebilirim, fakat arkadaşları dışarıda 
dinlemeye tahammülüm yok. Çünkü dışarıda birbirini tahriklere 
çekme var. ben bu yaklaşımı çok tehlikeli görüyorum ve başta bu 
noktada uyarı yapmak istedim. Ben esas olarak sorunu bir noktada 
görüyorum, arkadaşlar sistem sorununu dile getirdiler. Şimdi üze-
rimize yürütülen politikaların, sistemin çok fazla bilincinde değiliz. 
Günlük uygulamalarını çok fazla fark edemiyoruz. Birçok kez de 
onun oyununa geliyoruz. Arkadaşlar sistem kavramını ağızlarına 
almışlar, fakat sistemin içeriği nedir, sistem gerçekliği nedir, bunu 
çok fazla hala derinlikli anlamış değiliz. Önderlik üç yıldır bu sis-
temin bilincine varmamız için, yine Kadın Özgürlük Hareketi olarak 
gerçekliğimizi, kadına beş bin yıl boyunca uygulanan iradesizliği 
görmemiz için çaba harcadı ve biz bunu gördük. Bu noktadan hiç 
kuşkum yok. Belki bu süreçten biraz uzak kaldık. Bizim bir taburu-
muz vardı, yol üstündeydik. Yaşanan gelişmeleri, bütün gerginlik-
lerin hepsinden haberdardık. Kıştan bu yana bu sorunları tartışıyoruz. 
Fakat arkadaşlar inanç sorununu tartışmaya koyuyorlar, altı aylık, iki 
aylık katılan arkadaşlar vardı. kadın yapımızın hepsi yönetim hariç 
yeni. Fakat şunu açık vurgulamak istiyorum, kadın yapısı içerisinde 
herhangi bir inançsızlık yok. Yani bir moral ve iddia düzeyi varsa, 
bunların tümünü Önderlik yarattı. Ben burada şu noktaya ulaştım; 
PJA, yani biz bu süreçte kadın olarak Önderlikle yirmi dört saat 
yaşamamız gerekirken, biz böyle bir şeyi gündemimize koyduk. 
Yirmi dört saat Önderlik bizim için çalıştı, fakat biz bir örgüt olmak 
için çok fazla çalışmadık. Bu somut ortada olan bir gerçekliğimizdir. 
Öncülük meselesine gelince, bizim çok ciddi öncülük sorunlarımız 
var. Biz bir sisteme karşı savaştık, fakat kendi içimizde de bir sistem 
yarattık. yönetim gerçekliğimiz içerisinde yaratıcılığı öldüren bir 
sistem yaratıldı. Kadında böyle bir tehlike var. belki arkadaşlar 
zihniyet, iktidar ve devlet boyutunu değerlendirdiler. Yetkide yöneti-
cilerimiz bir düzeye geldikten sonra o yöneticimizde yaratıcılık çok 
fazla gelişmez. O yetki üzerinde oturmak var. geleceği yaratmada, 
yine gündem belirlemede çok ciddi sorunlar görüyorum. Gerçekten 
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ben on yıldır bu örgüt içerisindeyim, şu ana kadar görev yapan arka-
daşlarımızın hepsi bir yere kadar yapmış, ondan sonra tıkanma 
yaşamışlardır. Bu kongreden sonra bu sorunumuzu somutlaştırıp 
çözmemiz lazım. Arkadaşlar erkek egemen sistemini, onun çık-
mazlarını değerlendirdiler, fakat biz her gün yeni açılımlar yapabile-
cek karakterdeyiz. Fakat arkadaşlar değerlendirme yaparken öyle bir 
tablo ortaya koydular ki sanki sorunlarımız kördüğüm olmuş da 
çözemiyoruz. Önderlik savunmalarında en fazla kaos ve bunalımı 
yaşayan sistemi, erkek egemenlikli devlet sistemi olarak değer-
lendirdi. Bu bir çözülmeye doğru gidiyor. Belki arkadaşlar fazla 
takip etmiyor, ama mücadele ettiğimiz ideoloji çerçevesinde şimdi 
dünyadaki bütün demokrat kesimler bu zihniyete girmişler. Fakat biz 
hala bu zihniyete girmemişiz. Arkadaşlar dört dörtlük koymamış 
olabilirler, birçok kez duygularına göre, anladıkları kadarıyla tutum-
larını koydular. Önderliğin en son bir perspektifini okumuştuk. 
Gerçekten beni etkileyen bir yön vardı, yani önderlik çocukluğunda 
öldürdüğü kuşlardan bile özeleştiri veriyor. Biz hala bunu yapamıy-
orsak, bu bizim için büyük bir ayıptır. Arkadaşlar belki özeleştir-
ilerini verdiler, tutumlarını ortaya koydular, fakat yeterli değildi. 
Daha derinlikli, daha mütevazı bir yaklaşım içerisine girebilirlerdi. 
Arkadaşların dört dörtlük tutumlarını ortaya koymaları ve bizi ikna 
etmelerini de çok fazla beklemiyordum. Fakat bu noktada bir öneri 
yapmak istiyorum, belki bu yeniden yapılanma konusudur da, bütün 
PJA yönetimimizin KADEK yürütmesi gibi raporla değil, pratikle 
altı ay özeleştiri sürecine alınmalarını öneriyorum. Arkadaşlar 
görevsizlendirilsin öyle özeleştirileri alınsın anlamında demiyorum, 
pratik içerisinde özeleştirel yaklaşım içerisine girmeliler. Arka-
daşların her biri kadın hareketi içerisine hangi sistemi yarattık, 
yöntemlerimiz nelerdi, Önderlik bize ne verdi biz Önderliğe neler 
verdik, bu yönlü bir derinleşmenin, yoğunlaşmanın sağlanması gere-
kiyor. Çok fazla uzatmak istemiyorum, belki bazı arkadaşların plat-
formları da yapılacak. O arkadaşlardan ciddi hesap da istenecek. Ben 
Jiyan Deniz arkadaşın şu ana kadar duruşunu da çok fazla bilmiy-
orum, sadece bildiğim tek şey var, bir-iki yıl görevde kaldı, fakat 
dört-beş yıldır bozmak için müthiş çaba harcıyor. Jiyan arkadaş gibi 
yöneticileri biz artık hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz kesinlikle. 
Birçok kadın yoldaşımız koynumuzdan çıkıp, Ferhat ve Botan’ın 
koynuna girdiler. Bizim bunda kendimizi çok ciddi bir biçimde gör-
memiz gerekiyor. Eğer hareket olarak örgütlü olmuş olsaydık, net 
olmuş olsaydık, bu süreçte hareket olarak tavrımız net olmuş olsaydı, 
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Sakine, Dilar gibileri rahat bir şekilde gidip Ferhat ve Botan’ın ku-
cağına atlamazdı. Bizim incindiğimiz nokta budur. Önderliğin bizim 
için yarattığı bir yaşam vardı, koymuş olduğu ilke ve ölçüler vardı. 
tehlikeli gördüğüm bir nokta daha var, tercih meselesi, yani PKK 
hareketi sürekli insanlara iradesine demokrat yaklaşmıştır, belki bi-
reyler kendilerine göre tarzlar yürütmüşlerdir, insanların iradesini 
kırmışlardır, fakat tercih meselesinde yani bugün köle bir insan sava-
şıyorsa, tek tercihi olabilir, o da özgürlük. Fakat bu süreçte bir kesim 
köleydi, tercihlerini yine kölelikten yana yaptılar. Köleliğe karşı 
sürekli tercihimiz özgürlüktür. Bu noktada kendimiz için doğru tes-
pitler yapmalıyız. Belirttiğim noktalardan kendimi çok bağımsız ele 
almıyorum. Bir kadro olarak bu süreçte çıkan sorunlarda daha fazla 
tavır sahibi olabilirdim. Birey olarak bu konuda yoğunlaşıyorum.  

Asya Ana: Şehit anaları adına bütün kadınlara çağrı yapıyorum. 
Bu Kongre birlik kongresi olmalı, ittifak kongresi olmalı. Gerçekten 
de kadının geldiği bu durumda yine de biz umutluyuz, ki bütün 
alanlardan arkadaşlar gelmiş ve her biri Önderliğin militanlarıdır. 
Hiç bir zaman umutsuz değiliz. Biz ki, Önderliğimizle, şehit-
lerimizle, kadın yapımızla kendimizi dünyaya ispatlamış bir hareket 
olarak gerçekten de bu hale gelmeye layık değiliz. Biz hepimiz tarihe 
borçluyuz; şehitlere, Önderliğe, halka borçluyuz. Birbirimizden ne 
istiyoruz heval? Herkes kendisi için bu dağlara gelmiş, o kadar yıl-
larını vermiş, neden kendimizi netleştirmiyoruz? Her gün arka-
daşlarımız şehit düşüyor, onlar da insan değiller mi? Eğer bu Kongre 
birlik ve ittifak üzerine değilse, birbirinize yaklaşımlarınız eğer böyle 
olursa, biz tahammül edemiyoruz heval. Biz geldik ki, sıcak bir 
ruhla, adalet ruhuyla tartışalım. Eğer KONGRA GEL'de bir çelişki 
varsa, kadın bu çelişkiyi ortadan kaldırsın. Tamam belki yönetim 
arasında çelişki var, yöneticilik yapmış, emeği var, sonuna kadar 
saygılıyız, ama biraz tarzda hata var. Yani her arkadaş kendi açısın-
dan düzeltirse, çözüm üretirse daha önemlidir. Biz yokluğun bir 
parçasıyız. Herkes bu süreç için hazır olmalı. Biz hakkımızı alana 
kadar hazır olmalıyız. Teslimiyet de nereden çıktı, nasıl kabul ediy-
orsun? Ya hakkımızı alacağız yada öleceğiz. 40 milyon Kürt bizi 
bekliyor, onların temsilini böyle mi yapıyorsun? Demiyoruz şu yada 
bu şahıs bu kadar sorundan sorumludur; bence herkes kendi açısın-
dan ele alsın. Yani idare etmede biraz sorun çıkmıştır. Bu sorunu 
düzeltmek için Önderliğin binlerce militanı var; onları da bırak, be-
şikteki çocuklar da kalsa, Önderlik çizgisinin başarıya ulaşması için 
mücadele edilir, bırakılmaz. Fakat bizim yüreğimiz arkadaşların 
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emeğinde, harcadıkları yaşamlarında, canından parça verenlerde. 
Yani şehit annelerini düşünün, gazileri düşünün, Maxmur'da ki 
binlerce arkadaşı düşünün, halkı düşünün ve sahip çıkın, yapınızı 
toplayın. Tamam, yine bütün arkadaşlara saygı duyuyoruz, ama 
arkadaşlar da kendilerine saygılı olsunlar, kendi hakları için hazır 
olsunlar, bunları belirtiyorum.  

Öğretmen Cihan: Büyük bir umutla ve güçle geldik, ama şimdi 
önümüzde duran tabloya bakıyoruz, şaşırıyorum. Neden geldik, 
neyle karşılaştık? Biz halkın gücü adına, Önderliğin gücü ve Partinin 
gücü adına geldik. Biz Partinin bu gücünü görmeye geldik ki, bunu 
halka taşıralım ve Kongrenin doğru çizgisi budur diyebilelim. Ama 
gerçekten böyle bir tabloyu görmek aklımızın ucundan bile geçmiy-
ordu. Sizin içinizdeki çelişkileri bu kadar saat dinlemek zorunda 
değiliz. Bizim gelişimiz Partinin doğru temelde koyacağı çizgisini, 
koyacağı çözümleri görelim ve bunu alalım, halka taşıralım diyedir. 
Her bir arkadaş yıllardır Parti içersindedir; çizgi ve gerçekler hak-
kında her biriniz saatlerce konuşabilir, değerlendirme yapabilir. Çal-
ışmalarda çıkan sorunları insan  çalışma içerisinde çözebilir, hallede-
bilir, fakat yeri burası değildir. Biz ancak gerçeği ve çözümü ortaya 
koyabiliriz. Yani sorunları iç içe bu kadar körüklemeyelim. Birbir-
inizin üzerine de o kadar gitmeyin, yönelmeyin yada kendinizi 
gizlemeyin, farklı farklı yaklaşım çıkmasın. Her şeyden önce bir-
birimize, kendimize, Önderlik çizgisine, Partiye karşı samimi olun. 
Şu çağrıda bulunmak istiyorum; eğer samimi olmaya gücünüz yet-
miyorsa ve buna göre çözümü geliştiremiyorsanız ve çıkış yapamıy-
orsanız; o zaman bunu itiraf etmenizi umuyoruz. "Yapamıyoruz, ar-
tık yapamayız" deyin; o zaman bu görevi biz kendi omuzlarımıza 
alırız, yürütürüz, başarıya da götürürüz. Son olarak da burada Önder-
lik çizgisiyle, şehitlerin çizgisi ve değerlerimizle oynanıyor; bu 
konuda duyarlı olmalıyız. Bu duruma izin vermemeliyiz. Konuşmam 
biraz sert yansıdı, gördüklerim karşısındaki şaşkınlıktandır, affet-
menizi dilerim.  

Nalin Afrin ark: Yapıdan biri olarak değerlendirme yapmak istiy-
orum; bizden istenen Kongreyi başarıyla sonuçlandırmaktır. Bu 
biçimde kongre ciddi tehlikelere giriyor. Birçok yerde 'kongreyi pro-
testo edip çıkalım' değerlendirmeleri yapılıyor. Eğer bu düzede de-
ğerlendirmeler yapılıyorsa, o zaman bizim de daha sorumlu bir yak-
laşım gösterip Kongreye daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor. 
Önderlik çizgisi temelinde bu sorunları çözebilecek güç, kadro yapıs-
ıdır. Bizler arkadaşların değerlendirmelerini, özeleştirilerini dinledik. 
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Arkadaşlardan tabii ki beklentilerimiz vardı. En azından sorunlara 
daha çözümleyici yaklaşacaklarını bekliyorduk. Ama maalesef o 
sorumluluk düzeyi yok denecek kadar az. Herkes birbirine düşmüş; 
birbirlerini daha fazla nasıl hiçleştirebileceklerini hesaplıyorlar. 
Kadın yapısı içerisinde böylesi yaklaşımlar baş gösterdi mi, bir daha 
geriye dönüş olmuyor ve gerçekten kimse bir şeyleri kurtarma der-
dine düşmüyor. Resmen savaş açılıyor. Yani bu biçimde yaklaş-
makla da çözüme ulaşılmaz. Eğer yapı olarak Kongreyi böyle bir 
durumdan çıkarmak istiyorsak, biraz daha bağımsız düşünmemiz 
gerekiyor. Herkes değerlendirme yaptı, az da olsa burada bulunan 
yapı hangi değerlendirmenin nasıl bir anlam taşıdığını biliyor. 
Önderliği düşünerek, hissederek değerlendirme yapamazsak, bunları 
bir kenara bırakıp onun bunun tahriklerine gelirsek, bu kongreyi göl-
gelemiş oluruz. Ben bunu çok önemli görüyorum. Verilen özeleştir-
ilere ilişkin olarak değerlendirmelerimi yapmak istiyorum; geçen 
süreçte yaşanan bazı şeyler oldu. Arkadaşların buna göre yaklaşma-
ları ve değerlendirmelerini o eksene oturtup yapmaları gerekirdi. 
Özgürlük çizgisinden uzaklaşma var. Geriye, eskiye dönüş var. PJA 
bünyesinde bazı kurumlaşmalara gidilmesi gerekiyordu, fakat bu 
yapılmadı. HPG'de yer alan arkadaşlara yaklaşım, eleştiri konusudur. 
Ben ona ilişkin bir şey belirtmeyeceğim. Fakat bu güçle istenilen 
düzeyde ilgilenme, bu güce perspektif sunma olmadı. Bu sorumlu-
luğu alan her arkadaşın özeleştirisini vermesi gerekirdi. Öyle olsaydı 
böyle bir tablo ortaya çıkmazdı. Bu tabloya neden olan tüm yönetim-
lerin; HPG yönetimi olsun, PJA yönetimi olsun özeleştirilerini ver-
meleri gerekiyordu. HPG gücünün de PJA'ya karşı yetersizlikleri var. 
PJA yönetiminde bulanan arkadaşların da birbirlerine karşı eksiklik-
leri ve yetersizlikleri var. Bunlar farklı şeylere dönüşürse, yapı aras-
ındaki çelişkilere dönüşürse çok olumlu sonuçları beraberinde getir-
mez. Biz yirmi dört saat birlikte yaşıyoruz, kimin ne olduğunu çok 
iyi biliyoruz. Bu anlamda birbirimize tavır koyma gücümüz de var. 
Kimsenin suni gündem yaratmaya hakkı yok. Bunlar dışında bizim 
parça çalışmalarımız vardı. Bu çalışmalara gerçekten sorumlu bir 
yaklaşım gösterilmedi. Yeni örgütlenmelere gidildi, fakat bunları 
kendi dışında görme yaklaşımları vardı. Yönetimimiz şahsında 
bunların sonuçları güçlü değerlendirilemedi. Bunlar yapılmadığı için 
de insana çok fazla güven veremiyor yönetimimiz. Bu olmadığı için 
de insan bu yönetimimiz kadın hareketinin birliğini koruyacak di-
yemiyor. Yani birlik derken de şunu kastetmiyorum; eskisi gibi ger-
iliklerimiz temelinde birleşelim anlamında demiyorum. Yeni çalışma 
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tarzımızda herkesin kendi rengiyle katılması gerekiyor. Yani 
HPG'nin de kendi rengiyle kadın ideolojisi temelinde çalışmaları 
katılması gerekiyor. Kimse "hayır sen bu çalışmada değilsin, sen bu 
çalışmaya katılamazsın" diyemez. Kendi rengiyle katılmak zorunda. 
Mücadelede birlik olursa, hiçbir sorun çıkmayacak. Biz arkadaşların 
hareketin sorunlarını kapsamlı ele alacaklarını düşünüyorduk, fakat 
maalesef böyle olmadı. Biz erkeğin kadına dönük politikalarını 
sürekli ortaya koyuyoruz. Fakat buna rağmen kendi yaptıklarımızla 
kendimizi erkeğin tuzağına düşürüyoruz. Tekrardan belirtmek istiy-
orum; biz arkadaşların daha sorumlu yaklaşacaklarını düşünüyorduk. 
Fakat bu sorumlu yaklaşım gösterilmedi. Arkadaşlar, bazı arka-
daşların platforma kalkmalarını önerdiler. Bana göre de bazı arka-
daşlar şanslarını kaybetti. Bir kez daha bu arkadaşlara inanç biraz zor 
gelişir. Fakat her şeye rağmen analar kalkıp mesajlarını, birliğe, 
çözüme davet eden mesajlarını sundular. Yapıda birçok kırılma 
yaşanmasına rağmen, dürüstlük ve sadelik olursa biz bir kez daha 
arkadaşları öncü olarak kabul ederiz. Yani şu ana kadar örgüt gerçek-
liğimiz içersinde hiçbir insan kolay kolay gözden çıkarılmamış. Yani 
yetersizliklere giren arkadaşlara, her zaman belli bir eleştiri özeleştiri 
sürecinden sonra tekrardan güven verilmiştir. Bu süreçte de böyle. 
Örgütün geçirmiş olduğu bu süreç, öyle hafife alınacak bir süreç 
değil. Hala da tehlikeleri var. Sürecin hassasiyetini bilmemize rağ-
men, yine Önderliğin bizden beklentilerini bilmemize rağmen neden 
ısrarla parçalılığı dayatıp bunu da kongreye onaylatmak istiyoruz? 
Bu anlamda yapının ciddi bir biçimde duyarlı olması gerekiyor. Ben 
kısaca bunları belirtmek istedim.  

Arin ark: Son çıkan değerlendirme ve tutumlara katılıyorum. Her 
parçadan ve her çalışma sahasından temsilci olarak buraya; birincisi, 
süreç açısından; ikincisi örgütü toparlamak; üçüncüsü ise pratik sa-
haya buradan çıkacak perspektif ve kararları götürmek için to-
plandık. Buraya ne iç sorunları ne de hikaye dinlemeye geldik. Yani 
gerçekten bazı şeyler var ki, hikaye demek daha doğrudur. Diğer bir 
nokta; meclis adına platforma bir rapor sunulmuş, fakat arkadaşların 
tavır ve tutumlarında da bu rapora sahip çıkan olmadı. Peki bu 
raporu yazan arkadaş kimdir? Arkadaşlar az çok raporu değer-
lendirdi, tamam, ama insan en azından tutumunda sahip çıkar. 
Stratejik sorunlarımız var; nedir bunlar? Birincisi, Önderliğin du-
rumu; diğeri örgütün ve halkın  durumudur. Bizi bağlayan esas nok-
talar bunlardır. Yoksa bizden biri gitmiş, gelmiş, görev almış veya 
bırakmış; bunlar geçicidir. Zaten yaşam sürüp gidiyor, yoksa tarihin 
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ve yaşamın diyalektiği nasıl yazılırdı? Demek ki insan öyle gitmeli-
ydi mantığını çok yanlış buluyorum. 5-6 kişi, 5-6 gündür 
gündemimizi işgal etmişler, gündemi kendilerine bağlamışlar, herke-
sin dikkatini kendilerinde merkezileştirmişler, kendileriyle uğraştırı-
yorlar ve maalesef bir birey olarak bu arkadaşların bir kaç kelimeleri 
dışında anlatmak istediklerini anlamak istemedim, anlamadım da. 
Neden; çünkü konuşmalarının içeriği yok, konuşmaların içeriği 
hangi yıl ne yaptık, ne yapmadık yada nasıl oldu şeklindeydi. Yeni 
kavramlar çıkarıp, kendilerine göre yürütüyorlar; bu doğru değildir 
heval. Burada Önderliğin yarattığı değere saygı gereklidir. Ben say-
gısızlık görüyorum. Bütün Parti gücü, kadro, kurum ve kuruluşları, 
siyasi ve askeri çalışmalar emekle oluşturuldu. Bu emek,  Önderliğin 
emeğidir, şehitlerin emeğidir. Eğer bu süreçlerde özlü yaklaşmamış-
larsa, özlü yaşamamışlarsa, lütfen tekrardan bunu yaşasınlar. Büyük 
bir emekle hazırlanmış şeyler karşısında biraz saygılı olsunlar. 
Zaman bizim için çok değerli. 10 gündür tartışılmasını doğru bul-
muyorum. Bir arkadaşın burada kalkıp bir buçuk saat konuşmasını 
doğru bulmuyorum. Bir buçuk saat konuşuyorlar, ama bir kaç kelime 
özeleştiri de vermiyorlar. Yapı olarak bu özeleştiriyi kabul etmiy-
orum. Örgütün toparlanması adına bunları dinlemişiz. Yoksa biz bu-
rada 2 saat bir arkadaşın tutumunu dinleyemeyiz. Arkadaşlar görüyor 
da; yapı isyan ediyor, kimse onları dinlemiyor, ama ısrarla da devam 
ediyorlar. Diğer taraftan; halk karşısında, merkez karşısında utanıy-
orum. Kendime de dönüyorum; bu merkezi nasıl bu hale getirdik, 
bizim eksikliklerimiz de var. Bu noktada özeleştiri veriyorum. Bizim 
de çıkardığımız tecrübeler oldu. Ama insan böyle bir tablonun ortaya 
çıkmasını da istemiyor. Biraz arkadaşlar birbirini sevsinler; 
merkezde birbirini sevme yok. Biri konuşuyor, diğeri nasıl boşa çıka-
racağını düşünüyor; diğeri konuşuyor, öbürü onu boş çıkarıyor. 
Arkadaşlar konuşurken, bu yapıyı nasıl kazanırım diye düşünüyor. 
Yapı böyle kazanılmaz. Arkadaşlar dediler ya, söz anlamını yitirmiş, 
doğrudur. Pratik diyorlar, ama en büyük pratik de şu anda Kongre 
platformudur. Ne pratiği? Kongre başlangıcından bu yana, 5 merkezi 
arkadaşın birbirlerine samimi yaklaşımlarını görmedik, arkadaşının 
eleştirisi karşısında bir özeleştiri görmedik. Belki hoş da değil, ama 
2-3 kişi bir tarafta, diğer 2-3 kişinin farklı bir tutumu var. Doğru 
değil. Mesela Nalin arkadaş bir nokta belirtti, katılıyorum. Yani 
Kongrenin gidişatı bu şekilde tehlikeye giriyor. İnsan biraz yapının 
gerçekliğini düşünmeli, genel sorunları düşünmeli, Önderliği 
düşünmeli, ki iki haftadır Önderlikle görüşme olmamış. Arkadaşlar 
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zihniyetten bahsediyorlar, doğrudur, fakat bazı şeylerin de pratikleş-
mesi lazım. Bizimle saatlerce konuşulmasına muhtaç değiliz, arka-
daşlarımızla arkadaşlık yapmaya muhtacız. Arkadaşlar birbirlerine 
biraz dürüst yaklaşsınlar, bu temelde adım atsınlar, gerçekten bir-
birlerinin zayıf noktalarını birbirlerine karşı kullanmasınlar, küçük 
şeyleri büyütmesinler, bu noktaları körüklemesinler. Bazı arkadaşlar 
var, burada o kanaate vardım, gerçekten gidişatı nereye götürmek 
istiyorlar ve ne yapmak istiyorlar bu konu beni düşündürüyor. İnan-
çsızlık anlamında değil, Önderliğe ve bu halka sonuna kadar inanıy-
orum.Belki önceden gerilla içersindeydim, şöyle diyordum; eğer şu 
arkadaş olmazsa, eğer gerilla olmazsa yapamayız. Ama şimdi tam 
tersi bir kanaate ulaştım; aslında ne kadar alternatifleri arttırırsak, ne 
kadar yayılırsak, çalışmalarımız, örgütlemememiz yaygınlaşırsa, ne 
kadar halka insiyatif verirsek o kadar da başarılı oluruz. Bana göre 
en doğrusu, en sağlıklısı da budur. Birbirimizi körüklememize gerek 
yok. Tartışmalar yürütüldü ve az çok herkes anladı. Şu an, kararlaş-
mamız gerekir diyoruz, ama arkadaşlar niye bunda ısrar ediyorlar? 
Yani 8 gündür buradayız, Kongre devam ediyor, bir karar almamışız. 
Peki o zaman bizim tavrımız nedir? Mesela siyasal gelişmeler değer-
lendirildi; 5 dakika değerlendirme yapamadık, bir parça çalışması 
dahi değerlendirilmedi, ama arkadaşlar saatlerce izahat üzerine iza-
hat yapıyorlar. Bazıları iki kere üst üste söz hakkı istiyor. Bazıları da 
ben merkezci ve egemen zihniyeti değerlendirdiler; en somut olarak 
Kongrede görüldü bunlar. Bunun için de diyorum ki, bunları 
mahkum etmeliyiz. 1,5 saat konuşma hakkını kendinde buluyorsun, 
ama yapının 5 dakikalık konuşmasına tahammül edemiyorsun. Biraz 
da yapıyı dinleyin. Diğer temel bir nokta, güvenme ve güven ver-
medir. Yani kadroya güven verme, halka güven verme önemlidir. 
Kendine güvenen bir insan, hiçbir zaman çevresine güvensiz yak-
laşmaz; tersine güven verir. Mesela eskiden bir çok zaman yıllarca 
tek başımıza, örgütten uzak çalışma yürütmüşüz. Hangi temelde; 
örgüte güven üzerindendi. Çalışmalardayken örgütün arkanda 
olduğunu bilmek, güçlü olduğunu bilmek sana güven veriyordu. 
Sana güven vardı ve sen de bu güvene sahip çıkmak istiyordun. 
Kadroya yaklaşım bir bütünen burada gözden geçirilmelidir, yak-
laşım düzeltilmelidir. Özellikle de gazi arkadaşlara karşı olan yak-
laşımı doğru bulmuyorum. Çok şey söyleniyor, tekrar etmek istemi-
yorum, ama örgütün, Partinin bir değeridirler. İnsan yetmezlikler 
üzerinde durur, ama yaklaşımların düzeltilmesi gerekir. Platformlara 
ilişkin; birey olarak ne platformlarla zamanı fazla geçirmek istiy-
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orum ne de bireyleri esas gündem yapmak istiyorum. Esas sorunu-
muz budur. Mesela bazı arkadaşların platforma ihtiyaçları olduğu 
söyleniyor; ben buna katılmıyorum. Bence arkadaşların yoğunlaş-
maya ihtiyaçları var. Önderlik görüşme notlarından birinde, "Bayan 
ve erkek arkadaşlara özgün yoğunlaşma yerleri hazırlayın, yo-
ğunlaşsınlar" diyordu. Bence arkadaşların ciddi yoğunlaşmaya, tek-
rardan Önderlikle, halkla bütünleşmeye ihtiyaçları vardır.  

Diğer bir nokta, gündem belki farklı noktalara kaydı fazla değer-
lendirilemedi, ama parçalar konusu. Bunun üzerine fazla tartışı-
lamadı. Onların sorunlarını genelden ayrı ele almıyorum, ancak 
parçalar da tek başlarına, kendi hallerine, vicdan ve insaflarına kaldı. 
Kısaca bunu belirtmek istiyorum. Ayrıca, kadro politikası net ol-
malıdır. Mesela arkadaşlar bu yıl bir katliam yaptılar, çünkü kadro 
politikaları açık değil. Arkadaşlar kadroya yüzlerce söz veriyorlar ve 
yerine getirmiyorlar. Siyasi anlamda, "Gidin evinize oturun, örgütten 
kopun, dağılın" diyorlar. Somut örnek olarak, tedavi masrafları karşı-
lamadığı için arkadaşlar falanca yere tedaviye gönderiliyor. Bu, 
sorumluluğu üzerinden atma anlamına geliyor. Önümüzdeki süreçte 
bir hukukumuz olmalıdır. Bir sürü şeyimiz var ki, yönetimden yapıya 
kadar insanın vicdanına  kalmış. Bunun için, hukukumuz net ol-
malıdır. Program- tüzüğümüzde kadronun görevleri bellidir, ama 
kadronun hukuku da yer almalıdır. Kadronun hakkı nedir ne değildir, 
yöneticinin hakkı nedir ne değildir, ne kadar yapabilir belli olmalıdır 
bence.  

Bir diğeri, belki bazı şeyler geçmişte olabilir, ama bazı olaylar bu 
son 1-2 yılda çıktı; bu olaylarda PJA'nın tavrı net olmalıdır. Kim 
yapmış, yapmamış bunu iddia etmiyorum, bu şekilde değil, ama 
olaylar çıktığında tavrımız net olmalıdır. Çünkü bunlar ortamı muğ-
laklaştırıyorlar, ortamda inançsızlık, güvensizlik ve korku oluşuyor. 
Bunun için bence PJA pasif bir savunmaya girmek yerine, bu olay-
ları açığa çıkarmak için ısrar etmelidir. Bazılarını beklemeyelim. Bu 
hem kadro olarak bizim görevimizdir hem de ileriki süreçte görev 
alacak arkadaşların ya da yöneticilik yapacakların görevidir. Bu 
yönlü de netliğimiz olmalıdır.  

Zağros ark: Öncelikle tüm arkadaşları, misafirleri ve PJA 5. Kon-
gresi'ne katılmak üzere gelen her dört parçadan anaları selamlıy-
orum. Akademi öğrencilerindenim, kısaca düşüncelerimi dile getir-
mek istiyorum. Belki 7- 8 gündür Kongre devam ediyor. Bazı konu-
larda değerlendirmelerden kopuyoruz, o nedenle tekrar olabilir, şim-
diden özür diliyorum. Son gün ki arkadaşların değerlendirmelerinde 
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özellikle son iki yıldır PJA yönetimindeki arkadaşların özeleştir-
ilerini duyduk ve aldık, bireysel olarak bazı arkadaşların tarzında 
büyük bir moral vardı. Yönetici düzeyde büyük iddialar vardı. Karşı-
larına çıkan engeller karşısında, erkek egemenlikli zihniyet karşıs-
ında hatta bazı yönleriyle örgüt içinde bir sürü mücadele etmişler, iş 
yapmışlar, bir sürü sadakat ve dürüstlük göstermişler. Belki çok ke-
skin eleştiriler de geldi, ama özeleştirilerini de verdiler. Gerçekten 
benim için büyük bir moral kaynağıydı. O kadar hassaslık yok; ki-
misi Kongreden çıkmak istesin, kimisi protesto etsin, rahatsız olsun. 
Meclisteki arkadaşların bazılarının konuşmasında şunu gördüm; 
eskiden bir çok sorunumuzu dışa bağlıyorduk; Türkler yapıyordur, 
KDP'nin, YNK'nin eli var, MİT'in eli vardır. vb. diyorduk. Bu yüz-
den de sorunlarımızı çözemiyorduk. Bu, PJA'da da vardı. Raporda 
böyle bir tespit vardı ve çok yerindeydi. Eğer biz örgütün, PJA'nın 
tüm sorunlarının kaynağını erkek egemenlikli sistemden, örgüt içi 
erkekten aldığını söylersek, demek ki çözümü de onlardan umuyoruz 
demektir. Bu da Hareketin ve içinde yer alan militanların mücadele-
sizliği anlamına gelmektedir. Bana göre, bu düşüncenin manası kal-
mamış, sorunların kaynağını dışarıda görmek çok yerinde değil. 
Belki sorunların kaynağı temel olarak dıştadır, insan onu değerlendi-
rebilir, ama PJA yönetiminin ve yapısının vermesi gereken özeleştiri 
noktaları da kuşkusuz vardır, bunun düzeltilmesi lazım. Arkadaşların 
az da olsa bu çabaları var, ama bazı arkadaşlar ısrarla sistem böyle 
yaptı, erkek böyle dedi, konsey öyle yaptı diyorlar. Bu son altı ayda 
sistem gerçekten de eleştirildi, analizi yapıldı, bir çok noktada da-
ğıtıldı. Bunların bilinmesi gerekiyor. Başkanlık Konseyi gibi bir ku-
rum birçok arkadaş tarafından çok ağır eleştirildi, kabul edilmedi, 
yapı tarafından da kabul edilmedi. Önderlik tarafından ve arkadaşlar 
tarafından eleştiriler geliştirildi, çözümlendi. Artık sorunlarımızı hala 
dışarıyla gerekçelendirirsek, çözümden uzaklaşırız diye düşünüy-
orum. KONGRA GEL gibi bir APOCU hareket, Kadın Hareketi 
sorunların kaynağını kendinde aramalı. Bir erkek arkadaş olarak, 
arkadaşların değerlendirmelerinde samimiyet, dürüstlük gördüm. 
Böyle bir toplantıya katıldık, dinliyoruz, moral aldık. 9 aydır 
Akademideyim, böyle bir toplantıda, böyle büyük bir irade karşıs-
ında insan memnun oluyor. İnsan rahatsızlıklarını dile getirmeli, 
katılmadığı noktaları belirtmelidir. PJA, YJA arasında, insan çok 
açık ve net söylemeli, çok sahte ve çok sunni çelişkiler çıkartılmaya 
çalışılıyor. Rica ediyorum, daha fazla derinleştirilmesi doğru değil, 
sorun varsa tartışalım. Önce olduğu gibi, üstünü örtelim, tabulaştıra-
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lım, üstünden yüzeysel geçelim demiyorum, doğru değil çünkü, ama 
kongre platformu çözümlerin en büyük merkezidir, tartışılması gere-
kir. Daha fazla derinleştirilmesi doğru değil, inkar edilmesi de doğru 
değildir. Gerçekten de insan bu konulara dikkat etmelidir. PJA'daki 
sorunların şimdi tartışılması gerekir. Belki PÇDK, PYD ve diğer 
çalışmalarımıza kadar dağılma yaşandı, PJA akademisi, PJA yada 
Kadın Hareketi'nin yaşadığı dağınıklık da az değildi. Arkadaşlar şu 
anda parçalar hakkında görüş bildiriyorlar, ama 3-4 günlük tartışma-
larda kimse parçaların, parça çalışmalarında yaşanan sorunların kay-
nağını nereden aldığını, buranın yönetimlerinden mi, kadrolarından 
mı, KONGRA GEL'den mi kaynaklandığını tartışmıyor, ihtiyacımız 
olan sorunların kaynağına ilişkin kimse bir şey belirtmiyor, En 
önemli çalışmalarımız sadece Özgür Kadın Akademisi yada YJA 
değildir. Bunu insan farklı da tartışabilir, ama içerisinde büyük rol 
oynamamız gereken pratik sahalarımıza ilişkin hiç tartışma olmadı, 
değerlendirme yapılmadı. Herkes bu Kongreye umut besliyor. Biz de 
bu umutla katılalım. Mesela Doğu çalışmalarında kadın çalışmaları 
var. Tevgera Jına Serbilind'ın çalışmaları oluyordu, ama sanırım fes 
edilmiş, çünkü kongreden sonra Partinin haberi olmadan kurulmuştu, 
içeriği boş bırakılmıştı. Tasfiyeci kişiliklerce daha sonraki bir toplan-
tıda reddedildi. Diğer bir parça çalışması PÇDK; arkadaşlar, bir kaç 
güneyli arkadaş kaldığını söylüyorlardı çalışma yürüten. Bu, güven-
sizliği, rahatsızlığı, kadroda moralsizliği gösteriyor. Küçük Güney'de 
de sanırım sorunlar vardır, ağır sorunlardır da, ama arkadaşlar dile 
getirmiyorlar. Bunu eleştiriyorum. Yönetimlerinin bunu gözden 
geçirmesi gerekir. Gündemimiz sadece YJA, PJA ve Akademi değil. 
Ayrıca sadece yönetimleri burada sorumlu görmenin, çözüm getire-
ceğine inanmıyorum. Raporda tekrar tekrar, paragraf paragraf liber-
alizm üzerine ısrarla durulmuş. Bence PJA koordinasyonu, PJA'nın 
seçilmiş bir kesiminden oluşuyor. Bu, yapıda da görülüyor. Bunu net 
söylemek istiyorum. Liberalizm özünden, gerçekliğinden uzaklaştırı-
yor. Ben kendimi de bu yapı içersinde görüyorum. Böyle bir 
zeminde yönetim, erkekle iktidar konusunda bir dengeye girebilir. 
Bunun zemini yapıdır. Kuşkusuz yönetim hesap verebilmeli, öze-
leştiri verebilmeli, bazı konularda ise gerekli olursa ceza isten-
melidir, fakat eskisi gibi bunların kaynağını sadece yönetimden 
aldığını söyleyerek, bu Partinin yapısını, kadrosunu farklı göstermek 
doğru olmaz. Seçilen yönetimin görevlerinden biri yapıyı eğitmektir, 
ama buna rağmen yapılmadı. Mesela Temmuz toplantısında belirle-
nen hazırlık komitesi tarafından sosyal yaşam projesi hazırlanmıştı. 
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Sanırım yarısı bayan arkadaşlardan oluşuyordu. En büyük yanlışlık, 
ilkelerimize, prensiplerimize en ters şeyler burada yaşandı. Arka-
daşlar da bunun içinde yer aldı ama kimse bunun hesabını vermedi. 
Böyle bir proje PJA tarafından geliştirildi, hazırlık komitesi tarafın-
dan geliştirildi, sonuçta birleştirildi, ama yıllardır bozgunculuk ya-
pan, tasfiyecilik yapanların yıllardır beklediği şeyler, kanuni olarak, 
yasalarla onaylandı. Ama PJA koordinasyonu, yönetimi bunlar kar-
şısında sessiz kaldı. Bence bu çok ciddi bir durumdur, çünkü 
yüzlerce kadromuz bunun içersine girdiler ve koptular. Sadece kadın 
yapısında değil, KONGR GEL yapısında da çok ciddi yaşanıyor. 
Düşman tarafından geliştirilen marjinalleştirme politikasını biz de 
kendi yaklaşımlarımızla, tutumlarımızla destekliyoruz. Eğer biz 
ideolojik anlamda Önderlik çizgisinden koptuğumuzu söylüyorsak, 
yeni yönetimin en büyük görevi, burada olan arkadaşlara ve bu 
çizgide yürümek isteyenlere başlangıç olarak sadece söz vermektir. 
Ben, sözün anlamını yitirdiğine inanmıyorum. Bir insan konuşsun, 
ama pratiği olmazsa, tabii ki konuşmasının da anlamı kalmaz. Ama 
bence konuşmanın anlamı olmalı. İnsan, öncelikle tercihini Özgürlük 
çizgisi temelinde yapmalı; bu önemli bir konudur.  

Diğer bir husus, erkeği dönüştürme projesi. Belki çok fazla tartışı-
lamadı, ama bu konuda bir kaç nokta belirtmek istiyorum. Yaklaşık 9 
aydır Akademideyiz, kısa bir süre eğitim gördük, daha sonra örgüt 
içinde çıkan sorunlardan kaynaklı, çok sistemli eğitim göremedik. 
Ancak öncelikle bu eğitim için gelen arkadaşların, 9 aydan sonra 
bunu belirtiyorum, değişim-dönüşüm ihtiyacı duyuyor olmaları gere-
kir. Karar veren bir insan eski, geri, klasik kişiliğiyle sürece cevap 
veremez. Böylesi bir kişilik örgüt karşısında, Önderlik çizgisi karşıs-
ında ve devrim karşısında engeldir, bunu görmesi ve aşması gerekir. 
Burada istekli olmak gerekir. Bu proje çok önemlidir. Bir devredir 
bu projeye dahil olduğumuz halde, çok ağır, çok geniş bir proje 
olduğunu söylemek istiyorum. Belki eksikleri de olabilir, o başka bir 
tartışma konusu, ama bana göre bu projeye istekli olarak katılım ol-
malı. İstekli olmak önemlidir. Mesela arkadaşlara soruyorduk; bir 
çoğu reform için, restorasyon için ya da ideolojik, siyasi, örgütsel 
yönden kadını tanımak, Kadın Kurtuluş İdeolojisini tanıyarak bunu 
kişiliğinde geliştirmek için gelmişlerdi, ama bu proje dışarıda fazla 
tartışılmıyor. Bu da başlı başına bir eksiklik. Proje kişilik, zihniyet, 
ruh anlamında başlı başına büyük bir devrimdir; tüm yönleriyle 
moral, maneviyat istiyor. Buna rağmen, kendi isteği ile bu projeye 
katılmak istemeyen bir insan içinde yer alamaz. Bu devrede de arka-
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daşların yardımları vardı, insan emekleri inkar da edemez, bir çok 
yaklaşım kazanmak adına, bir çok yaklaşım çözümü bireye bırakmak 
adına gösterildi, ama idareci, liberal yaklaşımlar, insanlara çözüm 
üretmeyen yaklaşımlar çıktı. İçinde bulunduğun proje çok ağır, ama 
sen gelip projeye katıldığın zaman her zaman arayış içerisinde olmal-
ısın, öyle büyük bir arayış olmalı ki, tüm kişiliği göz önüne almal-
ısın. Kuşkusuz bilgisi, tecrübesi, imkanları olanların vermesi gerekir. 
Özellikle koordinasyonun yardımcı olması gerekir, fakat arkadaşların 
tüm emeklerine rağmen, hiç bir zaman inkar etmiyorum, içinde bu-
lundukları durumdan kaynaklı bu projenin sonuçlanmasında yeter-
ince rol sahibi olamadılar. Yeni yönetimin, bu projenin sonuca ulaş-
ması için yeni ve farklı yöntemler kullanacağına, özellikle yeni bir 
eğitim tarzı geliştireceğine  inanıyorum. Son olarak, tekrar tekrar 
söylüyorum; bazı konularda çelişki olabilir, ama parça parça göster-
ilmemeli. YJA, PJA ayrı ele alınmasın;  YJA'ya, HPG'ye her türlü 
sakat yaklaşım Önderliğe yönelik bir yaklaşımdır, meşru savunma ve 
direniş çizgisine yaklaşımdır. Arkadaşlar ortamın hassasiyetini 
gözetmeliler. Ama tabii ki insan sonuna kadar HPG yönetimini, YJA 
yönetimini, hatta yapısını tek tek doğru, samimi, çözüm getiren bir 
temelde eleştirebilir.  

Laleşin ark: Artık tahamülümüz kalmadı gerçekten. Her gün 
onlarca kadına yapılan tecavüz olayını tartışalım, sonra bu çelişkileri 
gündeme getirelim. Önderlik o kadar yalnız olmasına rağmen, Fel-
luci'de ki olayları dakika dakika takip edip, çözümleme yapıyor. Her 
birimiz, aslında yönetimde yer alan arkadaşlarımız bu kadınlar kar-
şısında sorumluluğu zerre kadar hissetmiş olsalardı, günlerce Ameri-
kan askerlerinin tecavüzüne mahruz kalan kadınları çözümlerlerdi. 
Önderlik her halde o kadar çözümlemelerini, erkek karikatürü yöne-
tim tarzını ortaya çıkaralım diye yapmadı. Böyle bir şeyi, Önderliğin 
istediğine inanmıyorum. Eğer zindandaki arkadaşlarımız karşında 
zerre kadar sorumluluk hissediyorsak, biraz daha duyarlı olalım. 
Geldiğimiz alan çok kötü, sistem en çok kadın üzerinde oynuyor, 
günde onlarcası tecavüze uğruyor ve öldürülüyor. Irak en yakın sa-
hamızdır, onun değerlendirilmesi gerekirdi. Perspektif sahibi olmalı 
ve yöneticiliğimizi orada güçlendirmeliydik. Tüm dünya kadınlarına 
samimiyetimizi ve ısrarımızı göstermeli, Önderlik ideolojisini taşır-
malıydık. Ama altı gündür gelmişiz, o kadar vicdansız bir yaklaşım 
var ki, sadece PJA ve YJA arasında sunni çelişkileri oluşturmak isti-
yorlar. Gerçekten artık yeter. Aslında bireylerin çelişkisidir. Yapı 
olarak bizim aramızda çelişkiyi kabul etmiyorum, yoktur. Eğer yöne-
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timin kendi arasında çelişki varsa, netlik yoksa, eğer bu çizgiye inan-
çsızlık varsa lütfen oynamasınlar. Kadın olarak çok zor koşullardan 
geçiyoruz, divandaki arkadaşlar da belirttiler, belki olağanüstü bir 
kongre değil, ama olağanüstü koşullardan geçiyoruz, çünkü Önder-
liğimiz bir çok açıdan daha kapsamlı bir tecritle karşı karşıya. Bizim 
yaklaşımlarımız yüzündendir bu. İkinci olarak, iki güç arasında çal-
ışmalarını daha iyi yürütmek için ikiye ayrılmışlar. Bu yaklaşımları 
gösterirsek, Kongre çalışması bir gölge altına girer. Bilinçli yada 
bilinçsiz Kongrede farklı farklı değerlendirmeler yapmak, erkeğin 
zihniyetinden çok da kopuk değildir. YJA adına kalkıp konuşan 
arkadaşlar PJA ile arasına ayırım koyarak resmen, bilinçli yada 
bilinçsiz erkek çizgisinin temsilini bize dayatmak istiyorlar. Bir kez 
daha o ruhu içimizde yeşertmek istiyorlar. Gerillada aldığımız irad-
eyi, büyük bir direnişle sistem karşısında savunmuşuzdur ve almış 
olduğumuz o ruhu en başta PJA'ya mal etmeliyiz. PJA'yı o sistem 
içinde temsil edelim; bütün çalışmamız, işimiz, çabamız budur. 
Arkadaşlar kusuruma bakmasınlar ilk defa böyle bir kongreye katılı-
yorum, kadın savaşımında bu kadar çirkinlik olduğunu bilmiyordum, 
inanın şok olmuş durumdayım. Kadın bu kadar çirkinliği nasıl kadın 
karşısında kullanabilir? Önderlik kadını o kadar çok değerlendiriyor; 
kadın, özgürlüğü, adaleti, eşitliği temsil etmesine karşın, bu yak-
laşımları gördüğümde çok ciddi zorlanıyorum. Bence bu yaklaşım-
ları ortadan kaldıralım. Fazla uzatmak istemiyorum, çünkü platform 
artık tahammül etmiyor. Bence asıl sorunumuz APOCU ahlaktır. 
Biz, on-on iki yıl ordu içersinde kaldık; bir arkadaşımızın derdi olsa, 
yirmi arkadaş başında toplanırdık. Biz Irak'ta çalıştık, ama sıcak bir 
merhabayı bu arkadaşlardan görmedik. Sadece yönetim değil, 
genelde de bu vardı, fakat özellikle yönetimde böyle oldu. APOCU 
ahlaka bir dönüş yapacağımıza inanıyorum. Biz ne sağ ne de sol 
çizginin zemini olalım; ne sol çizgi bize bir şey veriyor ne de ilkel 
milliyetçilik bize bir şey veriyor. Arkadaşlar kalkıp, büyük bir ce-
saretle tehdit ediyorlar. Bu çizgide olduğumuz için mutluyuz. Yapı 
olarak ne sağ ne de sol çizgiyi doğru bulmuyoruz. Sol çizgi de, sağ 
çizgi de kendisini ortaya koymuştur. Bunların ikisinden de istifade 
etmiyoruz. Kadın olarak, Önderlik etrafında madem söz verdik, o 
zaman ateş çemberi olalım. Önderliği ve kadınlar olarak kendimizi 
bu zorluk ve zahmetlerden çıkaralım. Savunmalarında derinleşmeyi 
esas alalım. Böyle bir platformda vicdanlı bir yaklaşım olursa daha 
iyidir, başkalarının konuşma hakkını yemek doğru değil. Gerçekten-
den yoğunlaşmamız, derinleşmemiz gereken çok şey var. Kadının 
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iktidar konusunda ne kadar çirkin oynandığı üzerine yoğunlaşmak, 
derinleşmek gereklidir. Fakat böyle bir durumda, bu kadar zaman 
kaybedilmesini doğru bulmuyorum.  

Diğer bir konu, PJA yapısı olarak kendimizi PJA'dan kopuk ele 
almıyoruz; ne kadar baskı, zor, zahmet olsa da, yönetimsiz de olsak, 
Önderliğe ve bu platforma söz veriyoruz. Bu sözümüze sahip çık-
malıyız. Gerçekten bu platform bana büyük bir hırs verdi. Bundan 
sonra Önderlik savunmalarını tekrar tekrar okuyacağım. Benim için 
esas olan budur. PJA yönetimi benim için esas değildir, çalışma 
çerçevesini belirleyebilirler o başka bir konu, fakat yönetim benim 
yürüyüşüm için esas değildir. Önderlik çizgisini yaşamsallaştır-
madaki yetersizliklerde kendimizi görerek, şimdiye kadar kendimizi 
alternatif olarak hazırlayamadık, ama bundan sonra sözümüz bu ol-
sun. Irak'ta erkek egemenlikli sistem tarafından dayatılan ne kadar 
zor, zahmet, baskı, şiddet dayatıldıysa, bunun karışsında az da olsa 
direndik. İmkanlarımız dahilinde sonuna kadar daha bilinçlice dire-
neceğiz. Ne kadar yetmezlik olsa da, bu Kongreden güçlü çıkacağız, 
çirkinlikleri arkada bırakacağız, istenen adımları birlik içersinde ata-
cağız. Kendi adıma konuşuyorum, ama inanıyorum tüm delegeler de, 
tabii yönetim dışında, bu düşüncededirler. Adım atmak açısından, 
APOCU ahlaka dönüş bizim için esastır.  

Beritan Lelikan  ark: Arkadaşlar ellerinden geldiği kadar kısa 
konuşurlarsa daha doğru olur. Bir çok görüş oldu, biz de kısaca 
görüşlerimizi belirtmek istiyoruz. Ama "Ey havar nasıl böyle bir de-
ğerlendirme yapıldı, neden bu sorunlar var" şeklinde bir yaklaşım 
gösterirsek doğru olmaz. Başta bunları söylemek istiyorum. Şimdi 
Kongre kendisine yeniden yapılanmayı esas alıyor. Önderliğin sa-
vunmasını politik rapor olarak kabul ettik. Değerlendirmelerimiz de 
bu eksende olsaydı daha güçlü sonuçlar alabilirdik. Bu anlamda, zay-
ıflık vardı, eksiklerimiz, yetmezliklerimiz vardı. Birçok arkadaşın 
dile getirdiği gibi, sorun zihniyettedir, yine ideolojik yaklaşım ve 
tercihlerini belirlemeyle ilgilidir. Bu değerlendirmelere katılıyorum. 
Bu kaostan inançsızlık yerine, tam tersine büyük bir moral, büyük bir 
inanç ile çıkmalıyız. İlk defa bir kadro olarak kendi iradenle bir 
katılım olabilir. Yönetimde çıkan sorunlar neden çalışmalarımızı o 
kadar etkiledi, yapıda o kadar dağılma yarattı, etkiledi; çünkü 
kendimize esas aldığımız sistem, reel sosyalizmin etkileri, Orta-
doğu'nun gelenek görenekleri, dogmatizm anlayışı bunu doğuruyor. 
Bunun üzerine Önderlik o kadar çözümleme yapıyor, eleştiri- öze-
leştiri geliştiriyor. Reel sosyalizmin yaşadıkları biçimsel olarak far-
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klı, ama özü birbirine benziyor. Eğer zihniyette gelişme kaydetmek 
istiyorsak, zayıf kaldığımız noktaların esasta bunlar olduğunu gör-
memiz gerekiyor. Değerlendirmelerde bunu eksik olarak gördüm. 
Özeleştirilerimizde yerini almalıydı. İnkar nerede başladı; inkar, tari-
hte binlerce yıl önce Ana tanrıça kültürünü inkarla başlamıştır diy-
oruz. İnkar, erkek egemenlikli zihniyetin kadın kültürü üzerindeki 
inkarıyla başlıyor, günümüze kadar geliyor. Eğer bugün kadınla bir-
leşemedik diyorsak, eğer bugün sisteminin etkisi yada erkek ege-
menliğinin yöntemlerinin etkisi altındayız diyorsak, kendi karşıtı-
mıza dönüşmüşüzdür, İnkar çizgisine girmişizdir. Biz önceden bunun 
çok dışındaydık, biz önceden çok özgürlük çizgisindeydik, biz önce-
den çok doğruyduk demek de objektif değil, ama bunun mücade-
lesini veriyorduk. Şu anda önemli olan, çözüm projelerinde kendi-
mizi derinleştirmemiz. Devletçi eski mantık, erkek egemenlikli 
zihniyet çok tartışıldı, ama meclisimizin değerlendirmelerinde eksik 
gördüğüm nokta devletçi mantığın tesirleriydi. Eğer bir yönetim 
yapısından kopuksa, o hareket halktan kopar. Bu yüzden, halk içeris-
inden gelen arkadaşların, çıkan tartışma düzeyi karşısında gösterdiği 
reflekse insan anlam verebiliyor. Doğrudur, mesele yapıyı tanıma, 
ihtiyacını tanımada, yapılmak istenenlerin yapılmadığından insan ele 
alırsa bu gerçeklik vardır. Yönetim zihniyetinde bunlar vardı. 
Sonuna kadar bilinçli yapıldı. Bir süreye kadar, bir yere kadar, bir 
çok arkadaşın şahsında farkında olmadan, bunu doğru tanıyıp, doğru 
anlayıp buna göre işleri yürütme vardı. Ama son süreçlerde, mesela 
iktidara katılımda şekli, siyasete şekli katılım değerlendirildi, bilinçli 
kendi bireysel hesaplarına göre şuraya buraya gittiler. Şunu 
söyleyeyim; yapı içersindeydim, benim çelişkim, bulunduğum or-
tamda ne PJA' da vardı, ne de YJA' da vardı. Ben kendim uzun bir 
süreden beridir YJA'daydım da, yanlış bir yaklaşım çıksaydı da 
kalkıp bizim adamımızdır, yanlış görüyoruz deyip kabul etmiyor-
lardı. Arkadaşlar; gündem yada çelişkinin yönetim düzeyinde 
olduğunu söylediler. Yönetimin anlayışında vardır. Bir yandan 
doğrudur, ama öte yandan yapının çözüm konusundaki arayışları 
duvara çarpıp tersine dönmüştür. Ben birey olarak uzun bir süre bu 
çelişkiyi yaşadım. Rapor yoluyla, tartışmalarla, eleştirdiklerimiz 
cevapsız kalıyordu. Şu anda düşünüyorum da, halkların talepleri dev-
let karşısında ne kadar cevapsız kalmışsa, bizimde o kadar cevapsız 
kaldı. Belki ağırda gelebilir, ama böyleydi. Arkadaşlar Dolakoke 
pratiği üzerine değerlendirdiler; Ferhat'ın, Botan'ın şahısında çok şey 
dile getirdiler. Ben çok açık söyleyeyim; kimse bu noktaya gele-
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ceğini bilmiyordu. Biz hepimiz Dolakoke'den neyin kokusunun 
geldiğini biliyorduk, ama çözüm konusunda zihniyetimiz yetmiy-
ordu. Şu anda arkadaşlar tercihtir diyor, mesele artık bu noktaya 
geldi dayandı. Biz ya tercihimizi yapacağız ve bu tercihe göre 
yürüyeceğiz, buna göre zihniyetimizi oluşturacağız, buna göre yak-
laşım belirleyeceğiz yada kendimize ters düşeceğiz. İnkar en fazla 
ahlaki yönde bir çözülme yarattı kendisiyle. Önderlik savunmalarda 
“ahlakı olmayan biri, kaos sürecine girdiğinde kaybolur” diyor. Kay-
bolmamak için, halkların taleplerini sonuca ulaştırmak, bir düzeye 
getirmek için, zihniyet anlamında ele almalıyız. Mesela ben, bilmem 
kim ne kadar bağlı, gelmiş, gitmiş ne bunlarla moralimi bozuyorum 
nede büyük bir moral alıyorum. Aslında Sema Arkadaşın yıllar 
önceki eylemi bugüne bir cevaptır. “iki moral merkez olmaz” diy-
ordu. Yani moral merkezimiz birdir, kendimizi bağlayacağımız 
ideolojik merkez birdir, çok açık bir mesajdı. Mesajı bu süreçte 
yaşadıklarımıza o süreçte  vermişti, ama anlayış düzeyimiz geliş-
memişti, çünkü zihniyet hazır değildi ondan. Ahlaki yönden yaşadık-
larımıza küçük bir örnek vereyim; mesela annem bana bir torba altın 
gönderiyor, ama maxmur gibi bir ortamda bir zinciri boynuma tak-
mayı ahlakım kaldırmıyor. Bazı arkadaşlara ağır gelmesin, yanlışta 
anlamasınlar, ama öyle, ahlaki bir tutum, ahlaki bir tavırdır. Yöneti-
cilik açısından da böyledir, yönetici bir kere olsun yapısını dinlemi-
yor. Her yönetici hele bir düşünsün, yapısıyla oturduğunda nasıl 
konuşuyor, etki, tepki o atmosferde nasıldır? kendi açımdan bu at-
mosferi çok derin yaşadım, görüyorum da halada yaşanıyor, aşıl-
mamış. Şu anda kalkıp, -gerçekten birey olarak tatmin olmuyorum-, 
Sevra arkadaş, Hatice arkadaş, hatalarınız bunlardır desem, hırsımı 
ne kadar bireylerden çıkarsam da  yetmiyor. Bu çözüm değildir. Bir 
taraftan insan hesap ister, ama esas olan Kongrenin doğrultusunu, 
Önderliğin politik raporunda bellidir, buna göre değerlendirme, buna 
göre kendini ele alma olursa daha iyidir. Biz her zaman konuşmanın 
anlamını yitirdiğini söylüyoruz. Arkadaşlar çoğu zaman dile getiriy-
orlar; parti kuruyoruz içi boş, kurumlar açılıyor içi boş, tekrardır.  
Tekrar; kopuştur, süreçten, amaçtan kopuştur, Tekrar cebinde ne olsa 
onu yemen, intihara sürüklenmedir. İnkar intihardır. Bir şeyi inkar 
ettiğinde imha edersin, onun karşısında mücadele edersin. Arkadaşlar 
özgürlük ilkeleri karşısında mücadele etti mi, etmedi mi? objektif 
olarak yaşadıklarımız biraz bunu gösteriyor. Mesajlar çoktu, 
anlamamız gereken mesajları verdi. Örnek olarak; 4. kongre de 
Heval Gulan şahsında yaşanan katliam. Pişmanlık yasası diyorlardı, 
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Kadın Hareketine dayatılan buydu. Bu arkadaşın şahsında özgürlük 
eğilimi olanla bir olmak isteyen, karar düzeyinde kendini güç yap-
mak isteyene karşı bir dayatmaydı. Özü ne kadar içselleştirildi, 
içselleştirilemedi bilmiyorum. Mesela  şu anda da, farklı çalışma-
larda yaşanan sorunları arkadaşlar ele aldılar. Nedenlerini, 
sonuçlarını biraz zihniyet açısından ele alınıyor.  KONGRA 
GEL'den hemen sonra  çıkan çelişkiler karşısında şok olmuştum. Her 
birimiz aşiretlere dönmüştük, herkes bir yerlerden bayrağını kaldırı-
yordu. Kısa bir örnekle konuşmamı tamamlamak istiyorum; şimdi bir 
adamın üç oğlu varmış. Her zaman onları eğitmek istiyormuş. Bir 
gün “gideceğim, bu tavukla, horozu size teslim ediyorum, gelene 
kadar onlara iyi bakın, sahip çıkın” diyor ve gidiyor. Akşama  geli-
yor, bakıyor ki çocuklar oyuna dalmışlar, horoz kaçmış. Babaları 
geliyor, diyorlar “baba horoz kaybolmuş”, babaları, “ne yaparsanız 
yapın bulun, bulmayana kadar da gelmeyin” diyor, gidiyorlar, bu-
lamıyorlar. Ertesi gün babaları onlara, “ben gideceğim ineği size tes-
lim ediyorum, ben gelene kadar iyi bakın”diyor. Gidip, geliyor, ama 
çocuklar bir önceki gibi yaklaşmışlar ve inek ortalarda görünmüyor, 
babalarına söylediklerinde babaları “gidin horozu arayın” diyor. 
Ertesin gün giderken çocuklara evi teslim ediyor ve iyi bakın diyor. 
Nasıl olduysa bir ateş çıkıyor, ev yanıyor. Çocuklar babalarına 
söylediğinde babaları onlara “gidin horozu bulun gelin” diyor. 
Çocuklar artık kızmışlar, diyorlar ki; biz babamıza ev gitti diyoruz, o 
bize gidin horozu bulun diyor. Babaları da onlara, “siz horozu kay-
bettiğinizde siz kaybettiniz” diyor. Bazılarımızın hali de böyle, belki 
ortaya çıkan tablo bize çok ağır geliyor, çok büyük görünüyor, ama 
bizim kaybettiklerimiz en baştaydı. Ama şimdi kalkalım, bütün 
Özgürlük eğilimimizi, taleplerimizi, çabamızı sorgulayalım. Adım 
atmak istedik, baştan sonra inkar ettik. Her zaman sıfırdan başlamak 
istedik. Bu erkek tarzıdır. Nereye giderse, sıfırdan başlamak ister. 
Mesela Avrupa çalışmalarını ele alalım, diğer çalışma sahalarını ele 
alalım, tekrardır. Biz sıfırdan başlayamayız, halk nerede biz ora-
dayız. Emeğimize de sahip çıkalım, yetmezliklerimize, hatalarımıza 
da sahip çıkalım. O zaman diyebiliriz ki başarı bizimdi. Neden kimse 
şu anda çalışmalarımız doğrultuya girmiştir diyemiyor. Biz hata-
larımıza sahip çıkamıyoruz. Bu güç bizde var mı? Şu anda meclis 
şahsında geliştirilen tüm eleştirileri kendi şahsımda görüyorum, hiç 
birinin dışında kendimi görmüyorum. Mesela ben kendimi Asya 
arkadaşın yerine  koymayı düşündüğümde, acaba nasıl bir sonuç 
olurdu? Çok  farklılıklar olsaydı da, sonucun değişeceğine inanmıy-
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orum. Sorun zihniyettir, o zaman zihniyete göre tartışalım, zihniyete 
göre de yaklaşalım. PJA çalışmalarında zihniyet olarak gördüğüm 
ciddi yetersizlikler var. Kısa bir süre akademi de kaldım, çıktığım 
zaman arkadaşlara eleştiri olarak şunu sundum; Önderlik değişim 
dönüşüm stratejisini meşru savunma üzerine oturtmuştu, ama 
akademi de en zayıf yoğunlaşma meşru savunma üzerine oldu, ciddi 
bir yoğunlaşmamız olmadı, eğitimlerde.  Sanırım şu anda bir yo-
ğunlaşma gurubu var. Ama eğer biz meşru savunmayı anlayamazsak, 
bütünü de programlayamayız, çizgiye, doğrultuya giremeyiz. Meşru 
savunma zihniyette bir değişim istiyor, sadece askeri bir olgu değil. 
Bu noktada ki zayıflık, yoğunlaşmalarda yetersizlik böyle sonuçları 
açığa çıkardı. Şu anda çıkan çelişkiler, -arkadaşlar çelişki olarak ele 
almadılar-  bende katılıyorum, nedenini buradan alıyor. Herkesten 
önce kadın meşru savunmayı anlamalıdır. Şiddet en çok kadına 
yönelik kullanılıyor. Neden şehirdeki bir kadın yoğunlaşıyor. Bunlar 
doğru ele alınmadı, imha, inkar çemberine girdiğinde sivilleşmeye 
doğru gidiliyor. İçimizde sivilleşme var, arkadaşlar yanlış anlamasın 
-gömlekle, bilmem küçük şeylerle ele almıyorum-, kendini her alan 
için hazır hissetmeme var, kendini her çalışmaya hazırlamama var. 
Kendi alanında profesyonelleşme doğrudur, ama ruh olarak, psikolo-
jik olarak kendini her alana hazırlamak gereklidir. Şu anda da bu 
kararlılığı ortaya çıkaralım, söylemde olmaz, bu kongre de 
kararımızı alalım, iddia düzeyimizi açığa çıkaralım, pratiğine de 
bakalım. Daha önceki gibi de kendimizi kandırmayalım. Kongremiz 
için belirteceklerim bunlardır. Tekrar söylüyorum, kongremizin 
böyle bir kararlaşmaya gitme imkanları vardır. Kongre platformu bu 
temelde başarılı olabilir.  

Roda ark: Başta şunu söylemek istiyorum, yönetim suçlandı, yapı 
suçlandı. Bence herkes vicdanlı olsun, Başkan APO'nun bir militanı 
olarak Kadın Özgürlük Çizgisi gerçekliği karşısında biz ne yaptık? 
Sorgulama yapmamız gereken nokta budur. Kimseyi suçlamıyorum. 
13 yıl içerisinde, böylesi bir kongrede büyük gelişmeler görüyorum, 
Mesela 91'de çok sorun yoktu, neden 92' de sorunlar çıktı. Yani 
hareket büyüdükçe, ideoloji yaygınlaştıkça, çizgi güçlendikçe, yöne-
tim sorunları da çıkar. Büyük bir başarıda görüyorum, bence herkes 
vicdanlı olsun. Kongrenin başlangıcında savunmalar okundu, bence 
kimse savunmanın dışına çıkmasın. Çizgiye sahiplenme vicdan iş-
idir. Şunu söylemek istiyorum; 3. Kongrede Önderlik “burada an 
değil tarih, birey değil sınıf yargılanıyor” diyor. Bence de bu noktada 
sorgulamalıyız. Gerçekten de ben nasıl bir militanım, önümüzdeki 
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süreçte militan olarak nasıl bir rol oynayacağım, öncü olarak, yöne-
tim olarak önümüzdeki süreçte neler yapacağım? bunlar bizden is-
teniliyor. Bu noktada kimseyi suçlamıyorum, biz hepimiz suçluyuz, 
hesap vermeye de hazırız. kongremize başarılar diliyorum. 

Mizgin Xumaro ark: Fazla uzatmak istemiyorum. Eğer bir insan 
gerçekten anlamak istiyorsa, bir doğru duruş sahibi olmak istiyorsa, 
çalışmalarında ilerlemek istiyorsa, bana göre burada yapılan değer-
lendirmeler, annelerin çağrıları yeterlidir. Saatlerce konuşmaya gerek 
yoktur, yoruma gerek yoktur. Tekrarlamaktan, değerlendirme, yorum 
yapmaktan ziyade, burada yapılan konuşmalar, yapılan çalışmaları, 
her birimiz kendi açımızdan değerlendirip, yoğunlaşmalıyız. Gerçek-
ten ciddi, -yüzeysel, kendine göre değil-, yoğunlaşılsın, kurtaramay-
acağımız, cevap olamayacağımız bir şey olduğuna inanmıyorum. 
Çünkü bir tecrübe, birikim bu bileşimde gelişmiş, bu yönetimde gel-
işmiş. Bence bu platformda yönetim de yapı da nettir. Bu platformda 
tutum belirleyen arkadaşlar kimdir, yaklaşımları nedir, ne yapmak 
istiyor, neyi istemiyor bunlar nettir. Arkadaşların tutumları netti, do-
ğru bir yöneticilik yapmak isteyen, doğru öncülük yapmak isteyen 
arkadaşlar bir iddia sahibi olarak ortaya çıktılar. Kurnazca kendini, 
başta kendini kandırmak isteyen, yapıyı kandırmak isteyen arka-
daşlar da net olarak ortaya çıktılar. Bence bunun daha fazla değer-
lendirilmemesi lazım. Bir eleştiri olarak belirtmek istiyorum. YJA 
yapısında ki arkadaşlar eğer başta değerlendirme yapsalardı, belki de 
bu düzeye gelinmeyebilirdi. Sunni çelişkiler belki de derinleşmezdi. 
Fakat sadece yönetim düzeyinde kaldı, insan salona bakıyor, yıllarca 
birlikte kaldığımız arkadaşlar, ben arkadaşların yaklaşımında böyle 
bir şey görmedim. Aralarda da tartışıyorduk, böyle bir şey gör-
medim. PJA ve YJA  arasında böyle bir çelişki görmedim. Hala ıs-
rarla neden gündemde tutulmaya çalışılıyor. Onun için yapı düzey-
inde katılım olsaydı iyi olurdu. Çünkü, yönetim düzeyindeki arka-
daşlar derinleştirdiler. Meclisteki arkadaşlarda tespit düzeyinde böyle 
bir şey var demişlerdi, aynı zamanda meclis düzeyinde bu şey der-
inleşti. Bu noktayı eleştiriyorum. Bana göre fazla derin bir şeyde 
yok. On iki yıldır partideyim, 11 yıl HPG'de, YJA'da kaldım, bir 
yıldır siyasi çalışmalardayım yani mümkün mü oradan kopmam, 
mümkün değildir. Bir çoğumuz ömrümüzü YJA'da geçirdik, gerçek-
ten böyle bir şeyi nasıl kendimize layık görebiliriz. PJA yalnızca 
akademi olarak görülüyor, YJA askeri güç olarak görülüyor. PJA 
akademisi PJA'nın bir kurumudur, YJA 'da PJA'nın bir kurumudur. 
Neden bunu kendi kendilerine tartışmaya koyuyorlar, gerçekten 
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anlamıyorum. Biz hepimiz PJA'lıyız, akademide PJA'dır, YJA'da 
PJA'dır. Yapılan çağrılar, değerlendirmeler çerçevesinde kendimizi 
ele alıp üzerinde yoğunlaşırsak, inanmıyorum  fazla sonuç ortaya 
çıkar. Sorunlar derinleşti, vb. tartışmalara katılmıyorum. Talihsiz bir 
değerlendirme yapıldı, doğrudur, bir gündem yarattı doğrudur, ama 
Kongre başarılı bir Kongredir. Gerekli tartışmalar yapıldı, gerekli 
sorgulamalar yapıldı, kişilikler görüldü. İnanıyorum, kararım da 
budur. Bulunduğumuz alan en çok sorun yaşanan alandır, çoğu 
zaman şu çelişki kafamda gidip geliyordu, acaba bu hareket neden bu 
kadar dağıldı, neden bu felaketleri geçirdik. Çünkü, yaşadığımız 
alanda gerçekten felaket yaşandı. Fakat bu kongrede cevabımı 
gördüm, merkezimize baktığımda netleştim. Bir hareketin meclisi 
böyle olursa, bu sorunlar yaşanırsa, gücünün bu kadar dağılmaması 
mümkün mü? Erkeğin denetimine girmemesi mümkün mü? Bunun 
için arkadaşlar sorularımızı da, sorunlarımızı da netleştirdiler. Bunun 
için bu konunun tartışılmasını daha fazla gerekli görmüyorum, esas 
konuya dönmemiz olumlu olur.  

Sefkan Afrin ark: Arkadaşların değerlendirmelerini dinliyorum. 
Başta selam saygılarımı sunuyorum. Akademinin bir öğrencisi olarak 
gözlemlerimi dile getirmek istiyorum. Her şeyin kongrede tartışıl-
ması, süni çelişkilerin yada işte bireylere dönmesinin fazla sonuç 
vereceğini düşünmüyorum.  Bizim için tartışma yada sorunları kadın 
zihniyetiyle, kadın bakış açısıyla ele almak daha önemlidir. Yani 
erkek zihniyetini savunuyor demeye gerek yok, sorunlara yaklaşım-
larda bu görülüyor. Kavram olarak ele alırsak bazı kavramlar kadının 
değildir. Kadın kalkıp bu kavramlar benimdir derse, tabi şu anki du-
rumlar yaşanır. Kendi kavramlarına sahip çıkmamanın acısını kadın 
hala çekiyor. Kendi kavramlarına sahiplenmeme nedir? Mesela, 
sorunları kadın bakış açısıyla ele alalım. Bir çok arkadaş özeleştir-
ilerini verdiler, bazıları samimiydi de, suni çelişkiler yoluyla, 
çelişkilerin çıkarılması çözümden ziyade kendisiyle çözümsüzlüğü 
getiriyor. Vicdanlı yaklaşım her zaman insanın aklında olmalı. 
Önderliğin savunmalarında da yer alıyor 'Kendini bil', ama kadın için 
kendini bilmek vicdanlı olmaktır. Kadının karakteri vicdanıdır. Sa-
hiplenecekler için insan şunu söyleye bilir; o senin karakterin değil, 
arkasından gittiğin kavramlar senin değil. Bunun içinde soruna yak-
laşımda daha çok objektif, kendini içinde gören tarzda olmalı. Bir 
çok arkadaşı dinledik. Önderliğin içinde bulunduğu durum, kadının 
içinde bulunduğu durum, buna yaklaşım nasıl olmalı bu önemlidir. 
Eğer böyle devam ederse, daha tehlikeli sonuçlar kendisiyle getirir. 
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Şu anki durum, bir sonuçtur. Bu sonuca gelmenin nedenlerini 
arayalım, neden bu duruma geldik ? Nedenleri bulamazsak, ne kadar 
sorunlar nerden çıktı desek de kendisiyle bir çözüm getirmez. Bunun 
içinde sorunu etrafında aramaktansa, kendinde aramak esastır. Me-
clisteki arkadaşların bir çoğu biliyoruz ki, Önderliğin yanında, 
eğitiminde kalmışlar. Herkes kendine sorsun,  her birinin çalışmalara 
yaklaşımda, kendine yaklaşımda, kendini eleştirmede ne kadar 
vicdan ve samimiyet var. Eğer böyle olursa ortada sorun kalmaz.  

Sofi Serhad ark: Yeni yaşamın nasıl yürütülmesi gerektiği, nasıl 
yaklaşmamız gerektiği konusunda, tutum anlamında özgürlük çizgis-
inde ısrar, bence kararlaştırıldı. Bu açıdan erken değil, yerindedir. Şu 
anda ortaya çıkmış olan tespit ve kararı selamlıyorum. Başka kon-
grelere fazla katılmadım. Bir mantık, yeni bir mantık, belki de doğası 
gereği gelişti. Biz şunu yaşadık; aslında şunu yapabilirdik üzerinden  
tartışmaya fazla girilmedi, bundan dolayı hızla ve erkenden çizgi 
üzerinden tartışmalar yürütüldü ve sonuç alındı. Kongre 
delegelerimizin yaptığı bazı değerlendirmelere katılıyorum. Bir ka-
ralaşma düzeyi yakalanmış. Bunun gerisine düşen üslup, değer-
lendirme ve yaklaşımlara tepki yada ret gelişiyor. Bu da bana göre, 
yeniden yapılanma çalışmalarına giderken ara bir geçiş için nasıl bir 
tutumun, üslubun gerektiği konusunda bir ön karardır. Erken karar 
değil, ön karardır. Son bir noktayı da belirtmek istiyorum. Bence 
açık olmak gerekiyor ve ben bu hoşgörü düzeyini gördüm. Cesaretli 
yapılan eleştiriler, değerlendirmeler var. Bir arkadaşın sadece 
çizgisiz bir değerlendirmesi oldu, buna da bence fazla takılmamak 
gerekiyordu. Arkadaşın görüşüne ben bir şey demiyorum. Ateşle 
oynamak kelimesinin tutanaktan çıkarılmasını, onun taktirine bırakı-
yorum. Fakat genel gidişata ilişkin bazı değerlendirmeler yapıldı. üç 
nokta var. Beritan Arkadaşın durumunu iyi anlamak gerekiyordu. Bir 
uçurum kenarındaydı. Biz anladık, anlamadık. Ama on yıl da geçse 
anlaşıldı sanırım. Uçurumu ortaya koydu, esasında Beritan Arkadaş. 
Bence Ferhat ile KDP arasında bir tercihtir, Özgürlük çizgisidir. Ben 
yönetimin tarihini anlatıyorum, bireysel görüşüm değildir. Hakkım 
da yok bir hareketin adına, o hareketi bireysel olarak yorumlayayım. 
Yorumlayabilirim, ama hareket dışında olursam yorumlayabilirim. 
İkincisi, Zilan Arkadaşın pratiğidir. Bir patlamadır. Ama nerede ve 
niçin patladı. Arkadaşlar biliyorlar, bir zihniyet patlamasıdır. Sema 
arkadaş ise Kadın Hareketinin ulaştığı ideolojik zirvedir. Bu savun-
malar işte onun içeriğidir. Dolayısıyla PJA'nın ideolojik karar düzeyi 
budur, bence bu da kanıtlanmıştır.  
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Zılar ark: Başta böyle gecikmeli söz hakkının verilmesi, insanın 
yapmak istediği değerlendirmeleri sınırlandırıyor. Birçok arkadaş 
değerlendirdi, birçok anlamıyla katıldığım, dile getirmeye çalışa-
cağım görüşlerdi. Bu anlamda tekrarlamayacağım. Somut önerilerim 
olacak. Ancak daha önce bir şey belirtmek istiyorum. Daha önce 
halkımız devlete çağrılar yapardı, kadın devlete çağrılar yapardı, şu 
an örgütümüze de çağrılar yapıyor. Bu geldiğimiz düzeyi gösteren, 
halkın geldiği düzeyi ve kendimizin, kendi içimizde geldiği olumsuz 
boyutu ortaya koyan bir çağrı diye niteliyorum. Anaların yaptığı ça-
ğrıyı anlamlı buluyorum ben. Bir ana bir tülbent bıraktı ve kadının 
kendi içinde de barışı sağlamasına yönelik bir kongre olmasını 
diledi. Bu anlamıyla,  gelişen bu tartışmaların barışla sonuçlanmasını 
ben kendim de temenni ediyorum. Bu anlamıyla halkın katılım 
düzeyini de anlamlı buluyorum. Bunun dışında dedim ya, halk 
geçmişte devlete çağrı yapardı. Şu  anda ise biz böyle bir pozisyona, 
yani bize de çağrı yapılacak bir pozisyona gelmişsek, demek ki bizim 
de devlete benzeşen bir pozisyonumuz var. Bu, durumumuzu açıkça 
ortaya koyuyor. Dolayısıyla her birimiz kendi içimizde küçük dev-
letçikler oluşturmuşuz. Şu anda örgüt yeniden yapılanma sürecine 
girdi, gönül isterdi ki, bu gündem bu kadar uzamasaydı ve yeniden 
yapılanma gündemi ön plana çıkmış olsaydı. Nitekim tartışacağız, 
ama o tartışmanın böyle beş günlük bir zamanı kapsayacağına çok 
fazla inanmıyorum. Bu tartışmalar epey bir zaman da işgal etti, fakat 
tartışılması da gerekiyordu, ama bu biçimiyle olmayabilirdi. Arka-
daşlar tutumlarını ortaya koydular. Bu tutumları anlamlı buluyorum. 
Başta bir öneri gelmişti; meclisteki tüm arkadaşların kongre içinde 
platformlara çıkması, bunu gerekli görmekle beraber, kongre zaman-
ının buna çok fazla yetmeyeceği sonucu da ortada. Ağır basan görüş 
bu oldu, ama ben bu ihtiyacın olduğu kanısındayım. Dolayısıyla or-
taya konulan tutumlar her ne kadar bireylerin kendi içindeki netliğini 
yansıttıysa da, ben hala bir ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Bu 
ihtiyaç nereden doğuyor? Yer yer kadın tarihi tartışmaya girdi, yer 
yer geçmişte, kongre ve konferanslarda kararlaştırdığımız düzeyler 
yeniden tartışma konusu edildi. Bu anlamıyla meclis içinde yer alan 
arkadaşların kendi içlerinde, bu konuda hem fikir olamama gibi bir 
gerçeklikleri de  var. Bu kongrede, bunu her hangi bir sonuca ulaştı-
ramazsak, bu geleceğimiz açısından yani geleceğin pratik süreci 
içinde tekrar kendini koruyacak, tekrar pratikte çelişkilere, birbiriyle 
iyi çalışmamaya ve sonuçsuz bir pratiğe yol açacak. Dolayısıyla hem 
kadın tarihinin aydınlatılması için hem de içte yaşanan bu huzursuz, 
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çelişkili durumun, anlaşmazlığın giderilmesine dönük bir öneri gel-
iştirmeyi düşünüyorum. Bir arkadaş dışarıda, köşede, bucakta tartış-
malar olduğunu belirterek eleştirdi. Biz geceli, gündüzle bir kongre 
yapıyoruz, kongre zeminindeyiz ve dolayısıyla dışarıda da tartışıla-
caktır. Ama o tartışmaların burada çözümlemeye dönük yansıma 
bulması, kararlaşmaya götürmesi anlamlı olacaktır. Bu anlamda öne-
rim, meclisteki bütün arkadaşların belli bir süre, yeni yönetim içinde 
yer alır veya almaz, -kendisini yönetime girmemek için geri çeken 
arkadaşlar da oldu-, onlar da dahil olmak üzere, bence bir süre arka-
daşlara yoğunlaşma süreci tanınabilir. Bu, iki ay mı olur, üç ay mı 
altı ay mı olur, ona artık rakam koymuyorum, ama sonrasında bir 
rapor geliştirilebilir. O raporlarla birlikte, ortak bir platformda bir 
tartışma zemini yaratılabilir, o tartışma  sonucunda  arkadaşların 
yeniden bir tutum belirlemeye gitmesi biçiminde öneri sunuyorum. 
Bir komisyon oluşturulup bu çalışmayı yürütmesini öneriyorum, 
klasik anlamda bir soruşturma komisyonu biçiminde değil. Klasik 
yargılama tarzımızın da çok fazla sonuç alıcı olup, bireyleri ikna 
eden bir tarz olmadığı kanısındayım. Değişik  bir tarz olarak bu 
yöntem uygulanabilir. Geçmiş süreçleri birlikte yaşayan bütün arka-
daşların bir araya gelip tartışabileceği, birbirini ikna edebileceği ve 
bu tartışmaların sonuçları çerçevesinde, aydınlatılmış kadın tarihinin 
yeniden kaleme alınıp, tarihe mal edilmesi anlamında bir ürüne de 
dönüştürülebilir. Diğer bir husus da, son iki gündür meclisin tutum 
belirlemeye başlamasından itibaren, ortaya çıkan bazı değerlendir-
meler oldu. Bazı uç değerlendirmeler üzerinden ben değerlendirme 
yapmak istiyorum.  Kadın tarihinin yeniden tartışmaya sokulması 
gibi bir yaklaşım oldu, o anlamda, ortaya çıkan tabloyu şöyle değer-
lendiriyorum; arkadaşlar kendini aklama biçiminde nitelendirdiler. 
Bence, o da geçmişin zihniyetinden kopuk değil. Beritan arkadaşın 
yaptığı değerlendirmeler vardı, onlar önemli. Yeni paradigma karşıs-
ında kendini ele almaktan ziyade, hala geçmişin hesaplaşması man-
tığıyla bir  yaklaşım var. Yeniden yapılanma tabirini kullandığımız 
bu kongre de, bireylerin gerçekten bu mantık üzerinden değil de, 
kendisini yeni paradigma karşısında gözden geçirmesini gerektiriy-
ordu. Yeni paradigma dediğimiz olay, kendini tekniki anlamda 
yeniden örgütlemelere ulaştırmakla sınırlı bir olay değildir. 4. kon-
greden sonra her alanda yeni oluşumlara gidildi, fakat o oluşumları 
yürüten insanlar kendilerini zihniyet anlamında, kafa anlamında, 
mantık yapısını yeniden yapılandırmadığı için bütün oluşumlar boşa 
çıktı. Nitekim ortaya çıkan sonuç bunu ispatlamıştır. Dolayısıyla, bu 
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tutumlar içine giren arkadaşlara dair böyle bir ikna platformu gereki-
yor. Esasta da işin altında mülkiyetçi mantığı görüyorum, yani bu 
aslında meclisin çizmiş olduğu tablodur. Meclisin parçalı olduğu 
tespiti çoktan yapılmıştır, ama bunun giderilmesine yönelik çabalar 
olsa da, bu içten giderilmemiştir. Şu an kongre ortamında da bu bariz 
olarak ortaya çıkmıştır. Parçalanmaların hangi eksende ortaya çıktığı, 
nasıl bir tablo çizdiği görülüyor. Bu parçalanmışlık nereden kay-
nağını alıyor?  Bence her arkadaş, yönetim düzeyinde hangi çalış-
manın başına geçtiyse yada hangi sürece öncülük ettiyse biraz kendi 
ekseninde, kendini merkezine koyarak, o süreci,yada o çalışmayı ele 
alıyor. Bu, biraz yürüttüğü çalışmayı kendi özel mülkiyetine alma 
mantığından kaynaklanıyor. Ama şunu belirtmek istiyorum, ne bu 
yapı kimsenin malı mülkü olabilir ne de bu örgütün geçirdiği 
süreçler. Hiç kimse bunun merkezinde değildir. Öncülüğü yapılmış, 
yönlendiriciliği yapılmış olabilir. Yapı- yönetim ve Önderliğin 
öncülüğünde geliştirilen süreçlerdir. Önderlik çizgisinin sağına yada 
soluna düşülmüştür. Çizgiden uzaklaşılmış olabilir, ama bireyle ba-
şlatıp, bireyle bitiren bir mantık, bence mülkiyetçi mantık kapsamına 
giriyor, ki bu da yeni paradigma karşısında sorgulanması ve aşılması 
gereken temel bir yöndür. Dün Hatice arkadaşın yaptığı  bazı değer-
lendirmeler oldu, esasta ona ilişkin de bir önerim olacak. Sabah da 
bunun izahı kondu, Feride arkadaş bu konuda görüş belirtti, usul iti-
bariyle. Ben öyle küçük bir problem olarak görmüyorum. Kongre 
ortamındayız ve kimse izah istemedi, izah istenmesi karşısında izah 
verilmiş olsaydı, olabilirdi. Fakat kimse böyle bir talepte bulunma-
masına rağmen izah verildi. Bu kimin kararıydı, bunu bir soru olarak 
sormak istiyorum. Kongre süreçlerinde kongre platformu dışında hiç 
kimse bu yetkiye sahip değildir. Olabilir kendi içinde tartışılmış da 
olabilir, ama yürütülen tartışmalar kongre platformu dışında bir 
karara dönüşemez. Bu anlamda, bunu bir soru biçiminde yöneltmek 
istiyorum ve doğru bulmuyorum. Eleştiriyle de sınırla kalmak is-
temiyorum. Arkadaşın değerlendirmelerinin içeriğine dokunmak is-
temiyorum, değerlendirme yapmak istiyorum, ama şu anda dokun-
mayacağım. Ben, kongre sonunda yapılacak platformlar kapsamında 
arkadaşın da dahil olmasını öneriyorum. Arkadaş bu sabah izah ko-
yarken de, savunmalardan sonra ikna olduğunu belirtti, bu bana çok 
gerçekçi gelmiyor. İnanmıyorum demiyorum, bireylerin söyledikler-
ine inanayım mı, inanmayayım mı, üzerinden bir değerlendirme 
yapmayı da çok bilimsel bulmuyorum. Şu açıdan; savunmaları hepi-
miz okuduk, öyle bir çırpıda ikna olunacak, hemen bir zihniyet 
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dönüşümü yaşanacak gibi bir yaklaşım bana çok gerçekçi gelmiyor. 
Kaldı ki, bir çizginin altına imza atacak kadar katı bir anlayış, eğilim 
taşınıyorsa, bunun bir çırpıda giderilmiş olması bana çok gerçekçi, 
bilimsel gelmiyor. İkna olmuşsa dahi, daha köklü çözümlenebilmesi 
için gerek arkadaşın gerekse buna eğilim gösterenlerimizin, çözüm-
leme boyutunda daha da derinlik kazanabilmesi  ve gerçek bir 
sonuca ulaşılması için böyle bir ihtiyacın olduğunu duyumsuyorum. 
Bu temelde, arkadaşın da platforma çıkmasını öneriyorum.  

Sewra ark: Arkadaşın izah yapması divanda ele alındı, ortamın 
çok aşırı düzeyde provake olma durumu vardı. Akşam oturumu da, 
bu nedenle iptal edildi zaten. Arkadaşların çok yoğun refleksleri 
oluştu ve bu kongrede sağlıklı bir tartışmanın ortaya çıkmasını 
engelleyecek bir  durumdu. Ciddi de bulduk ve hem arkadaşların bir 
süre kendi içinde düşünüp tartışmasının sağ duyuya hizmet edeceği 
hem de arkadaşın konuşmalarında bizim de divan olarak 
eleştirdiğimiz,  -bireysel olarak da eleştirilebilir bu ayrı- belirgin olan 
bazı konuşmaları konusunda izah yapması, yaklaşımını ortaya koy-
masının, kongrenin sağlıklı ilerlemesi konusunda yardımcı olacağı 
düşüncesi ortaya çıktı ve bu konuda arkadaşın izah yapmasının uy-
gun olacağını düşündük. Arkadaşın kendi kararı değil, bir divan yak-
laşımı olarak ortaya çıktı, ben bunu arkadaşların bilgisine sunuy-
orum.  

Zozan Koçgiri ark: Genel olarak tartışmanın başında yaşanan bir 
eksikliğin, bizi bu kadar çözümsüzlüğe yada umutsuzluğa götüren 
temel neden olduğunu düşünüyorum. Aslında kongrenin hazırlık 
sürecinde, biz delegeler savunma ekseninde bir yoğunlaşmayı kendi 
önümüze koymadık. Tartışmaları temel olarak tıkayan nokta bu oldu. 
Belki savunma başta okundu ve rapor olarak da kabul edildi, ama 
bizim şartlanmalarımız,  bizim buraya gelirkenki yoğunlaşmalarımız 
bu eksende değildi. Bu bence bir eksiklikti, ama telafi edilecek bir 
eksiklik. Şimdi yeniden yapılanmayı tartışacağız. Bence savunmaya 
şöyle yaklaşmış olsaydık; Önderlik sorunlarımızı tespit etmişti, 
sorunlarımıza dair çözümleri ortaya koymuştu, biz ise bunları pratik-
lerle somutlaştırabiliriz gibisinden bir yaklaşım gelişmiş olsaydık 
daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Bu anlamda son yapılan öneriyle 
de bağlantılı, Savunma ekseninde yapılacak tutum belirleme duru-
munun, bence yapı açısından da önemli, yapılan öneriye katılıyorum. 
Biz delegeler olarak hiyerarşinin eleştirisini yaparken yine hiyerarşik 
bir mantıkla yaptık. Hiyerarşi sadece meclis şahsında, sadece me-
clisteki birkaç kişi şahsında yaşanmadı. Biz, bize çok benziyoruz, 
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hepimiz kendi alanımızda aynı çalışma tarzıyla bir çalışma yürüttük. 
Şimdi sadece meclis şahsında hiyerarşinin değerlendirilmesi bizim 
bunu görmemizi engellerse, bu bence yarın, öbür gün küçük me-
clisçiklerin oluşmasını doğurabilir. Bu çok daha büyük bir sorundur. 
Bizim tüm kongrelerimiz " kralın idam törenlerine" dönüşür. Bu da 
sağlıklı bir çözümleme düzeyini açığa çıkarmaz. Bu açıdan, böyle bir 
tutumun geliştirilmesinin Kadın Hareketi açısından daha olumlu 
sonuçları açığa çıkaracağına inanmıyorum. Ben bu tartışmalardan en 
temelinde şu sonucu açığa çıkarıyorum; Savunmalar konusunda daha 
fazla ikna oluyorum. Biz aslında Önderlikten kopuş olarak değer-
lendirdiğimiz şeylerin sonuçlarını burada tartıştık, aleni ortaya koy-
duk. Bu da bence kongre bileşimi ve tartışmalar açısından önemli. 
Ama şimdi bunları tartışacağız  ve bir buluşma yaşanacak yaklaşımı 
da bence yanlış, artık Savunma eksenine girdik gibi bir yanılgıya 
bence kapılmamalıyız, diğer savunmalarda olduğu gibi. Şu tespiti 
yapabiliriz: Evet, Önderlikle buluşmamanın sonuçlarını gördük ve ne 
kadar büyük tahribatlar yarattığını da gördük. Önderlikle buluşma, o 
kadar da kolay olmayacak. Ama bence bu yola girmenin iknasını 
yaşıyor olmamız lazım, ben o noktada kafamda daha da somutlaşıy-
orum. Neden PAJK örgütlenmesi, neden demokrasi olmazsa olmaz, 
neden hiyerarşi aşılmalı konusunda bir iknayı, burada açığa çıkan 
sonuçlar üzerinden yaşıyorum. Sonuçları bu eksende değerlendirir-
sek, yeniden yapılanmada da daha güçlü bir tartışma düzeyini açığa 
çıkarabiliriz. Bu noktada bu kongrenin daha gerçekçi olduğunu 
düşünüyorum. Belki diğer kongrelere katılmadım, ama yapılan tar-
tışmalardan çıkardığım temel sonuçlardan birisi de, Kadın Hareketi 
açısından yaşanan bazı şeyler kadın özgürlüğü noktasında bir yanıl-
sama yaratmış. Şimdi  bu yanılsama gerçeklere çarpıp bir parçalan-
mayı yaşıyor. Yaşanan parçalanma Kadın Özgürlük iddiasının 
parçalanması değil, bence bunun yanılsamasının parçalanmasıdır. Bu 
anlamda, PAJK örgütlenmesi  bunu yeniden, daha gerçekçi yarat-
manın zemini olarak değerlendirilirse, sorunlarımıza çözüm olarak 
açığa çıkabilir. Yoksa onu da yanılgılı ele alırız. Bu anlamda 
gerekçelerin iyi tanımlanması gerektiğini düşünüyorum. Bunun 
Önderliğin ortaya koyduğu çözümle ilişkisinin, bağlarının doğru ku-
rulmasının güçlü sonuçlar ortaya çıkaracağına inanıyorum. Bu 
konuda somut bir örnek de vermek istiyorum: Önderlik üç kategori 
dedi; tanrıçalaşma, melekleşme ve afroditleşme. Tanrıçalık 
kavramını da en fazla Zilan arkadaşa yakıştırdı. Zilan arkadaşın 
sadece yaptığı eylemin yarattığı sonuçlar değil. Bu üç kategoriyi, en 
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fazla da kadının özgürlük iddiasının toplum üzerinde yarattığı etki 
olarak değerlendiriyorum. Zilan arkadaşın eyleminin yarattığı etki ile 
milyonlarca Kürt insanı kendi çocuğuna Zilan ismini koydu. Burada 
da birçok arkadaşın adı Zilan'dır. Hepimiz onun eyleminin üze-
rimizde yarattığı etki ile buraya geldik. Ben, bu anlamda toplum üz-
erinde kendi duruşuyla ve eylemiyle etki yaratma olarak değer-
lendiriyorum bunu. Eğer 300 kişilik dar bir çekirdek yapısı oluşturu-
lacaksa, bu bir üst statü değil, aslında kendi duruşuyla, eylemiyle, 
bizlerde yeniden özgürlük iddiasını, iradesini somutlaştırma olarak 
gerçekleşecektir. Ben bu üç kategoriyi bu şekilde ele alıyorum. 
Hepimiz şahsında bir kırılmanın yaşandığını kabul etmek gerekiyor. 
İki üç yıl öncesi kadar bu konuda daha iddialıyım demek çok olası 
gelmiyor. Ben kendi açımdan da bunu belirtebilirim, ama bu tama-
men bir iddiasızlık da değil. Buna güven duyulması gerektiğine in-
anıyorum. Bu örgütlenmenin, özgürlük iradesini yeniden yarata-
cağına inanıyorum. Demokratikleşmenin de bizim için bir zorunluluk 
olarak görülmesi gerektiğinin sonucuna varmak, bence bu kongre 
açısından ulaşacağımız en temel sonuçlardandır diye düşünüyorum. 

Newroz Şemdin ark: Örgütlenme sorunumuza dönük olarak arka-
daşlar da tutumlarını ortaya koydular. Değerlendirmeye geçmeden 
önce şunu belirtmek istiyorum; gerçekten bu kongrenin büyük bir 
heyecanı var ve inanıyorum bunu her arkadaş da yaşıyor. Çünkü 
Önderliğin, halkın ve bütün yoldaşların umudu bu kongredir. Belki 
bu katıldığım dördüncü kongredir. Gerçekten yaşadığımız sorunlar, 
ancak bu kongre yoluyla bir çözüme ulaşabilir. Çok fazla tekrara 
girmemeye çalışacağım. Yalnız dikkatimi çeken bir şey var, bazı 
arkadaşlar hala eski mantıklarıyla, zihniyetleriyle parti yapısı üz-
erinde tasarruf yapmak istiyorlar. Bu nokta benim dikkatimi çekti ve 
tehlikeli buluyorum bunu. Şimdi PJA ve HPG arasında yaşananları 
görüyoruz. Kendimizi bu konumdan çıkaralım. Bu zihniyeti aşalım. 
Daha önce içimizde bilmem Botan, Behdinan kadroları deniliyordu, 
herkes parti yapısı üzerinde tasarruf yapıyordu. Parti kadroları olarak 
da bizlerin de kendimizi bu tasarruf konumundan çıkarmamız gere-
kiyor. Gerçekten yeter artık, ne zamana kadar üzerimizde tasarruf 
geliştirilecek. Ne zamana kadar birilerinin adamı olarak kalacağız?  
Parti yapısı içerisindeki bu parçalılığın ortadan kalkması gerekiyor. 
Buraya gelen her arkadaş özgürlük çalışması için gelmiş, Önderliğin 
bir sözü vardı, onu dile getirmek istiyorum; “bir kadın nerede olursa 
olsun özgürlük kimliğiyle çalışmalara katılacak” diyordu. Bunun için 
nerede olursak olalım, ne yapıyorsak yapalım, PJA adına ve özgürlük 
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kimliğimiz adına çalışıyoruz. Yani artık bu yaklaşımlarımızı bir ta-
rafa bırakalım. Merkezin tutumunda şunu gördüm; gerçekten bazı 
arkadaşlar hala dengeleri korumaya çalışıyorlar. Bu dengeler ne 
zamana kadar korunacak? Var gücümüzle geri yanlarımızı, toplum-
dan aldığımız geri özelliklerimizi korumaya çalışıyoruz. Yani 
içimizde bir canavar var, fakat biz o canavarın içimizden çıkmaması 
için onu hala korumaya çalışıyoruz. Bu kongrede hala eski zihniyet 
yapımızı korumaya çalıştığımız dikkatimi çeken bir yön oldu. Varo-
lan dengelerin de ortadan kalkması gerekiyor. Bu dengeler kalk-
mazsa, örgüt sorunları da çözülmez. Eğer bu kongrenin gerçekten 
diğer kongrelerimizden farklı olmasını istiyorsak, her şeyden önce 
kendimizi bu mantıktan, bu zihniyet yapısından kurtarmamız gereki-
yor. Arkadaşlar da belirttiler, artık bazı şeyleri dinlemeye taham-
mülüm kalmamış. Kaç kongreye katılıyorum, fakat gerçekten 
katıldığım tüm kongrelerde merkezin tutumu hep bugünkü gibi ol-
muş. Hep aynı şeyleri dile getiriyorlar. Neden değişimi yaratamıyor-
sunuz kendinizde?  Her zaman Önderliğin esaretinden sonra bir 
kırılmayı yaşadık, onu bir türlü aşamıyoruz diyorlar. 2001’de öze-
leştiriye kalktım, o zaman kırıldığımı belirtmiştim, merkezden bir 
arkadaş bana “nasıl böyle bir şeyi dile getirebiliyorsun” dedi.  Her 
toplantımızda, her konferansımızda, her kongremizde hep tekrarı mı 
yaşayacağız? Yani bugün çalışmalarda bir gelişim kat edemiyorsak, 
bunun bir tek nedeni var; o da kendisini tekrarlayan kişiliğimizdir. 
Kendisini tekrar eden bir kişiliğin pratiği de, sürekli bir tekrardan 
ibaret olur. Bunun için gerçekten kendimizi bu tekrardan kurtarma-
mız gerekiyor.  Eski anlayışlarımızı kuruyacağımıza, Önderlik 
çizgisini koruyalım. Böyle yaparsak verimli ve sonuç alıcı bir çal-
ışma da ortaya çıkarabiliriz. Bazı kırılmalar olmuş diye, sanki her 
şey bitmiş gibi yaklaşılıyor. Yani olaylara sadece ak ve kara man-
tığıyla yaklaşmayalım. Bazı şeylerin olmuş olması, hiç gelişmelerin 
de yaşanmadığı anlamına gelmiyor. Parti tabii ki gelişme yaratıyor, 
çalışmalarda da ilerleme oluyor. Fakat gerçekten kendimizde 
değişim dönüşümü yaratamadığımız için, bu sorunlar ortaya çıkıyor. 
Bunun için de kendimizi bundan kurtarmamız gerekiyor. Tekrar vur-
gulama gereği duyuyorum;  Parti yapısı üzerinde kimsenin tasarruf 
yapmaya hakkı yok. Kimsenin partinin kurumlarını birbirinden ay-
ırmaya hakkı yok. Ben sadece bu iki noktayı dile getirmek istemiş-
tim.  
Şirin Soran ark: Yapılan tartışmalarda sadece iki şeyi uyarmak 

istiyorum. Gerçekten  bu kongre ortamı içerisinde hepimizin du-



PJA  5.  Kongre Tartışmaları 

 343 

ruşunda bir tehlike görebiliyorum. Bir söz var, “öküz öldüğünde 
bıçaklar çoğalır” denilir. Kadro olarak da, yönetim olarak da bu özel-
liklerimizle, bu kişiliğimizle zaten bir tehlike konumunu arz ediy-
oruz. Duruşumuz bir tehlikeyi ifade ediyor. Nasıl ki geçen kongrel-
erimizi değerlendirirken yeni yeni bazı şeyleri anlayabiliyorsak, 
şimdi de bu kongre ortamında yapılan değerlendirmelere, tartışma-
lara kimse kuşkulu yaklaşmasın. Objektif bir yaklaşım gerekiyor. 
Gelecek için zaman harcanmalı. Zaman katliamı yarattık. Bu bir 
suçtur. Bu noktada artık kendimize sınır koymamız gerekiyor. Bunun 
için de divanın da belirttiği gibi, geleceğe dönük olarak zaman har-
carsak daha iyi olur. Kimse kimsenin üstüne suçunu atmasın. Her 
birimizin de istemleri, projeleri var. Örgüt için her birimizin yapmak 
istedikleri var, öneri hakkımız da var. Keşke her kadronun, her 
üyenin gelecek için somut önerisi, projesi neyse onu tartışmış olsay-
dık. Bunu yapmak için de zaman var, bir alanda daha iyi çalışabiliy-
orsan, o alanı önerme hakkın var ve bu bir tehlike olamaz. Yani, eğer 
gerçekten samimi bir biçimde bu örgütle yürümek istiyorsak, Önder-
likle, Önderlik çizgisiyle, Kadın özgürlük çizgisiyle yürümek istiyor-
sak, o zaman somut olarak önerilerimizi yapalım. Söylemek istedik-
lerimizi net bir biçimde dile getirelim ve bu yönlü hiçbir kaygı da 
taşımayalım. Belki önerimi bazıları onaylamayabilir, çalışmak iste-
diğim alanın koşulları parti imkanlarını aşıyor olabilir. Eğer demok-
ratik bir yaklaşımdan bahsediyorsak, kendimizden başlatalım bunu. 
Yani tehlike, parçalılık gibi kavramlar çok kullanıldı. Biz gerçekten 
bunlardan bıktık artık, dinlemek istemiyoruz. Eğer söz gücümüz 
varsa, söz hakkımız varsa, bundan sonra geleceğe dair projelere 
dönük olarak değerlendirebiliriz. Ben kısaca bunları belirtmek iste-
dim.  

           
Bugün Ortaya Çıkan Tablo Aşılmış Bir Yönetim Gerçekliğidir 

Ruha ark: Arkadaşlar da birçok noktayı dile getirdiler. Çok fazla 
değerlendirme de yapıldı. Bu tartışma gündemi belki çok uzatıldı da. 
Fakat her şeye rağmen insanda büyük umutlar da yaratıyor. Ben 
kendim de bunu bir başarı olarak değerlendiriyorum. Çünkü bazı 
gerçekliklerimiz çok açık bir biçimde ortaya çıktı. Kaç yıldır değişim 
dönüşüm üzerine tartışıyorduk, çalışma tarzlarında bazı değişimler 
oldu, fakat kişilikler aşılmadı, değişmedi. Bugün ortaya çıkan tablo 
aşılmış bir yönetim gerçekliğidir. Bunlar net bir biçimde ortaya çıkı-
yor. Böyle bir yönetim tarzı aşılmış artık, bu biçimde yürümeyeceği 
anlaşılırdır. Bu biçimiyle devam etmesi kendisiyle tıkanmaları 
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getirir. Bu biçimde ortaya çıkması olumludur. Önümüze farklı çal-
ışma alanlarında çalışma imkanı sunulduğunda ve son yaşanan 
tasfiye pratiği birçoğumuzun maskesini düşürdü. Sonuçları her ne 
kadar kendisiyle birlikte birçok zorlanmayı getirmiş olsa da, her şeye 
rağmen gerçekliğimizi çıplak bir biçimde gözler önüne serdi. Ben bu 
anlamda olumlu görüyorum. Bu durum kendisiyle farklı gelişmeleri 
de getirir. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Fakat arkadaşların genel 
tutumlarında bir netlik, nasıl bir katılım sergileyecekleri yönünde net 
bir şey göremedik. Arkadaşlar, bütün arkadaşların bir yoğunlaşma 
sürecine alınmalarını önerdiler. Belki bütün arkadaşların böyle bir 
süreçten geçmeleri biraz zor olabilir. Çünkü olağanüstü bir süreçten 
geçiyoruz. Ama kongreden sonra bir aylık bir süreçte kongre yo-
ğunlaşmaları çerçevesinde, bu süreçten çıkardığı sonuçları, yo-
ğunlaşmalarını bir rapor biçiminde sunabilirler. Mecliste yer alan 
arkadaşlar açısından bu yönlü bir şey öneriyorum.  

Nalin ark: Gençlikten geldim. Her şeyden önce, bu Kongra 
Gelmeden önce yaşanan bütün sorunların bir anda bu kongreyle 
çözüleceğine inanmadım. Kongrenin yürütülüş tarzı demokratik. Bu 
kongrede yer alan bütün delegelerin aynı düzeyde ele alınmaları 
gerekiyor. Yani bir yönü ön plana çıkarıp, diğer bir yönü geri plana 
itmemek gerekiyordu. Fakat biraz böyle oldu. Üç gün boyunca 
sadece meclis değerlendirme yaptı ve gerçekten çok uzadı. Yıllardır 
dinlediğimiz şeylerdi. Yeni bir şey yoktu yaptıkları değerlendir-
melerde. Bu kongrede yaşananlar Önderliğin istediği tarzda değildi. 
Önderlik gerçekten önümüze birçok proje koydu. Fakat biz yine 
kendi sorunlarımıza takılıp kalıyoruz. Yani bunların artık bir şekilde 
çözülmesi gerekiyor, sorunlar ne zamana kadar devam edecek? Belki 
insan biraz heyecanlanıyor da. Fakat gerçekten bu sorunların artık bir 
sonuca ulaşmasını istiyoruz. Sürekli tartışıp bir şeyi çözemezsek, 
tartışmalarımız da fazla bir anlam ifade etmez. Söylediğini direkt 
pratiğe geçirmek gerekiyor artık. Kaç gündür tartıştıklarımız yerine 
genel durum ele alınmış olsaydı, daha fazla çözümleyici olabilirdi. 
Bu yönlü zaman öldürme oldu. Yönetim olsun, yapı olsun zamanı-
mızı böyle geçirirsek bir şey yapamayız. Aslında sadece bu ortamda 
değil, bizim sürekli zamanımız öyle boş geçiyor. Bu da kendisiyle 
bir hantallığı getiriyor. Yani bir adım atar, iki adım gerilersen bu bizi 
bir sonuca götürmez. Böyle devam edip, bu kongre bir şeylere 
çözüm gücü olamazsa kaybedeceğimiz birçok şey olur. Kadro, tarzı 
ve yaklaşımlarıyla halkı da oldukça incitti. Kendimizi de çok incittik. 
Son olarak şunu söylemek istiyorum; neden bu kadar birbirimizi in-
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citiyoruz? Bir yandan baktığında aslında bu kadının özü de olamaz. 
Bu kadar mücadelemiz kadının özüne yeniden dönebilmek içindir. 
Yapılan tartışmalar, eleştiriler kadının özünü temsil etmiyor. Birbir-
ini düşürme de aynı şey. Biz kadının özünü arıyoruz, o zaman ilk 
başta insanın kendisine dürüst yaklaşması gerekiyor. Bırak bir 
başkasını, kendisini kandırmasın insan. Kendime ne kadar dürüst 
yaklaşırsam, kendime dürüst yaklaşımım çalışma tarzımı da etkiler. 
Geç kaldık, hem de çok geç kaldık. Bu kongrenin gerçekten artık bir 
çözüm kongresi olmasını istiyoruz. Söz hakkı almak istedik, fakat 
maalesef söz hakkı da bazı kesimlere veriliyor. Bazı şeylere müda-
hale etmek istedik, fakat söz hakkı verilmedi. Bu durumun aşılmasını 
istiyoruz. Genel olarak bunları belirtmek istedim.  

Beritan ark: Her şeyden önce divanı yöneten arkadaşı eleştiriy-
orum. Çok kalabalık bir sayı var burada, iki gündür el kaldırıyoruz 
arkadaşlar kaldırmıyorlar, bu biraz göz önünde bulundurulursa iyi 
olur. Dünden beri değerlendirmeler yapılıyor. Her şeyden önce bir 
şey söylemek istiyorum, Laleşin arkadaş bir değerlendirme yaptı, 
ben ona katılmıyorum ve o değerlendirmeyi bu platforma layık gör-
müyorum. Diyor savaş çirkindir. Çirkin olan insanlardır, kirletenler 
insanlardır. Fakat savaş insanı yüceltir, bunun bilinmesi gerekiyor. 
Şüphesiz burada yürütülen mücadele, savaş çok anlamlıdır. Bunu 
küçük görmeyelim. Bu arkadaşın platformdan özür dilemesini istiy-
orum. İlk başta bunu belirtmek istedim. Değerlendirmeler yapıldı. 
Kısa kısa vurgulamak istiyorum; Özgür Kadın Akademisi için bazı 
şeyler belirtmek istiyorum. Bütün kadınların hakkıdır bir eğitimden 
geçmek. Fakat her kadın bu eğitimden, bu akademiden geçemiyor. 
Çoğunlukla bazı arkadaşları görüyoruz akademi ortamında. Bazıları 
bir, bir buçuk yıldır akademi ortamında. Akademiye alınan her 
kadının bir devre eğitimini görüp daha sonra pratiğe gitmesi gereki-
yor. Gördüğü eğitimden sonuç alabilmek için kendisini pratikte sı-
naması gerekiyor. Her birimiz nerede olursak olalım, ister askeri or-
tamda, ister siyasi ortamda, isterse de diplomatik çalışmalarda ola-
lım, hepimizin eğitime ihtiyacı olur. Akademi için bunları belirtmek 
istedim. Arkadaşların genel değerlendirmelerinde geçti, bazı 
alanlarımızda delege çıkarabilmek için zorlanmalar yaşanmış. Bunu 
çok yanlış bir yaklaşım olarak görüyorum. Kendimizi hala erkekten 
koparamamışız.  Bu kongre hepimizin, insanlığın umudu, geldiğimiz 
alandan bayan ve erkek arkadaşlar, bu kongreyi büyük bir coşkuyla 
karşıladılar. Fakat bugün bir bayan arkadaşımız kongreye gelmek 
için itiraz ediyorsa, bu çok vahim bir durum, çok yanlış bir yak-
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laşımdır. Bu sorunu sadece mecliste görmüyorum. Sorun, kadro 
sorunudur, sorunun kökeninde kadro var. Eğer biz Önderlik çizgisi-
nin militanları olabilseydik, bir meclis bu kadar tahribat yaratamazdı. 
Meclis bizim için belirleyici olamaz. Bizim için asıl belirleyici olan 
Önderlik çizgisidir. Nerede olunursa olunsun, Önderlik çizgisi özüm-
senilmişse ne sorun yaşanırsa yaşansın, militan ölçüler korunur. Bu 
bizim için önemli olduğu kadar da, esas almamız gereken bir şey. 
Kaç gündür meclis mahkum ediliyor. Eğer kadrolar olarak, kendi-
mizi Savunmalar ekseninde doğru bir tarzda çözümleyemezsek, 
yarın durumumuz yönetiminkinden daha vahim olur. Bu halimizle 
yeni yönetimlerde yer alırsak, o yeni yönetimin de, eski yönetimden 
hiçbir farkı kalmayacak. Belki genelde meclis değerlendirildi, ama 
alt yönetimlerde var, orta kademe de var, bunlar da payını içinde 
görmeleri gerekiyor. Bizzat çalışmalarda yer alıyorlardı, fakat onlar 
tarafından güçlü bir özeleştiri verilmedi. Her şeyi meclise mal 
ederek, kendilerini gizlemeye çalıştılar. Bu da tehlikeli bir yaklaşım. 
Meclis olsun, orta kademe olsun, bütün kadro yapısı olsun, eğer 
Beritan yoldaşın çizgisini kendimize esas alırsak sorunlar bu denli 
yaşanmayacaktır. Bugün Maxmur kampında bu kadar sorun yaşan-
mışsa, bu sadece yönetimin sorunu değildir. 2000 yılında kullanılan 
bir söz vardı, “her militan özgürlüğünden sorumludur” deniliyordu. 
Madem her birimiz kendi özgürlüğümüzden sorumluyuz diyorsak, 
neden yönetimleri kendimize gerekçe yapıyoruz. Önderlik çizgisi 
ortada. Neden Önderlik çizgisine göre kendimizi şekillendirmiyoruz 
da, işte bilmem yönetimimiz böyleydi o yüzden, biz de böyle bir şe-
killenme aldık diyoruz. Beritan arkadaş bir şey belirtti ben katılıy-
orum. Ruhta bir sivilleşme var, bu da devrimci bir insan için tehlikeli 
bir durum. Yapımız çarpık bir sosyalleşmeye açık. Yönetimler ho-
şumuza giden bir şey söyler ver yaparsa hemen hoşumuza gider ve 
onaylarız. Demokrasiyi yanlış anlama var. Ben bir kez daha öneriy-
orum, demokrasinin ilkelerini, meşru savunmanın ilkelerini bir kez 
daha her birimizin kendimizde gözden geçirmesi gerekiyor. 
Suriye’de olsun, Türkiye’de olsun eğer alternatif olamıyorsam, en 
azından ilkelerimi koruyabilmeliyim. Fakat bu yön eksik kaldı. 
Herkes kalkıp tahammülüm yok diyor, neden o zaman geri 
yanlarımıza tahammül edebiliyoruz. Bu esas alınırsa iyi olur. 
Değinmek istediğim bir konu daha var; gençlik. Önderlik gençliğin 
en dinamik güç olduğunu yine değişim ve dönüşümün öncü gücü 
olduğunu söylüyor. Fakat bizim gençlik üzerine hiçbir tartışmamız 
olmadı. Ben bunu yetersiz görüyorum, daha fazla tartışmamız gere-
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kiyor. Gençliğin kendisini daha fazla derinleştirebilmesi için, Sa-
vunmaları çok derin bir biçimde işlemesi ve üzerinde yoğunlaşması 
gerekiyor. Sewra arkadaş bir değerlendirme yaptı ben katılmıyorum. 
Önderlik de görüşme notlarında en güçlü kadınların KONGRA 
GEL’de yer almaları gerektiğini belirtiyor. Fakat biz buna karşı 
kalkıp kararlar almaya çalışıyoruz. Her birimiz bunu destekleye-
ceğimize, kalkıp farklı bir karar alıyorsak ben bunu bir suç olarak 
görüyorum. Önderliğin bizden beklentileri var. Bu beklentilere sahip 
çıkmalıyız, cevap olabilmeliyiz. KONGRA GEL’de yer alan arka-
daşların da güçlü katılacağına inanıyorum. Yine Mizgin Şen, Rengin 
gibi aramızdan ayrılan insanlar hakkında bir soruşturma açılırsa iyi 
olur. Önderlik de bunu öneriyor, durumlarının netleştirilmesi gerek-
tiğini belirtiyor. Önderliğin söylediklerinin yaşam bulması için bunu 
gerekli görüyorum. Bu konuda bunları belirtebilirim. Birçok arka-
daşa yönelik olarak platform önerisi geldi, ben kendim katılmıy-
orum. Çünkü örgütsel gündemde birçok şey tartışıldı ve güçlü tar-
tışmalardı. Değerlendirmeler ve eleştiriler de yapıldı, bu anlamda 
umut veriyor insana. Bazı bireylerin değerlendirmelerinde yüzeysel-
lik olmuş olsa da, Savunmaların okunmasından sonra daha güçlü bir 
birliğin yaratılacağına inanıyorum. Önderliğin Savunmalarından 
sonra bizimle yürümek isteyenler yürür. Yürümek istemeyenler de, 
Mizgin ve Rengin gibi aramızdan ayrılıp giderler. Yani başkaları da 
gidebilir, insan bunun garantisini de veremiyor. Ortaya konulan tu-
tumları yeterli görüyorum. Çünkü platform yapılırsa çok fazla tek-
rara girilir, gündem tekrarlanır. Bunu çok fazla gerekli görmüyorum. 
Fakat bu altı aylık süreç içerisinde, görev başında olan arkadaşların 
savunmalar ekseninde raporlarını yazıp, bu raporların yapıya da-
ğıtılmasını öneriyorum. Çünkü zaman da önemli. Önderlik kadının 
daha güvenlikli yerlerde olmasını belirtiyor. Savunmalarında; 
Cilo’nun etekleri diyor. Kadının Kandil gibi kalabalık yerlerde kal-
masını tehlikeli buluyorum. Çünkü çok fazla katliam yaşanıyor, 
düşman yönelimleri çok yoğun. Herkesin bu alanlar üzerine kon-
septleri var, katliam yapmak istiyorlar. Arkadaşlara bakıyorsun, 
arkadaşların nöbet tutuşlarına bakıyorsun, yani gerçekten hiç 
güvenliklerine önem vermiyorlar. Asker olmak sadece HPG içeris-
inde olmak değildir, bir köylü bile evinin güvenliği için kapısına bir 
köpek koyar. Bir örnek vermek istiyorum, geçen gün bir yere geldik, 
arkadaşlarımız nöbetsiz yatıyorlardı. Yani bu kadar gaflet içinde 
kalmayı ne tarih ne halk ne de Önderlik kabul eder. Bir katliamın 
yaşanmasını kimse kaldıramaz. Kadın Akademisinin konumlanacağı 
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yer, güvenlikli bir yer olursa daha iyi olur. Genel olarak bunları be-
lirtiyorum.  

Sakine Varto ark: Ben bu platformun gücüne inanıyorum. Yani 
bir şeylere çözüm gücü olacağına dair inancım var. Zozan arkadaş 
öğleden önce bir değerlendirme yapmıştı, bu kongreden parçalanma 
kokusunun geldiğini söylemişti. Bazı değerlendirmeler geri zihniye-
timizden kaynaklı olarak parçalıyor. Önderlik PKK parçalanmaz 
dedi, parçalananlar bellidir. Ferhatların durumu göz önünde. Bu du-
rum aynen bizim için de geçerli. Kadın Hareketi de hiçbir zaman 
parçalanmaz. Zihniyelerimiz bizi parçalayabilir, fakat bu hareket her 
şeye rağmen yoluna devam edecek. Bunun için de anaların çağrı-
larına saygım var. Önderlik son Savunmalarında şeref ve onur üz-
erinde çok fazla duruyor. Kendim için kabul etmediklerimi dile 
getirmek zorundayım. Çünkü benim için bir şeref ve onur mesele-
sidir. Değerlendirmelerime dönük olarak rahatsızlık beyan eden de-
ğerlendirmeler olmuştu. Tutanaklar da var, ne konuştuğumu çok iyi 
biliyorum. YJA’nın durumuna ilişkin yapmış olduğum değerlendir-
melerde saldırı göstergesi olacak,  hiçbir söz yok. Çünkü ben kendim 
YJA’dan geldim. Kendimi bugün ondan kopuk ele almadığım gibi, 
yarında ele almayacağım. Değerlendirmelerim üzerine böyle bir şey 
yapılmışsa zaten kabul etmeyeceğim. Bunu duyduğumda da çok 
büyük bir tehlikeyi hissettim. Bunun için bir sorumlu yaklaşım 
gösterip arkadaşlarla bunu tartışmak  istedim. Fakat buna karşı olum-
suz bir tepkiyle karşı karşıya kaldım. Ben oyundan bahsettim, ilk 
konuşmamda da oyundan bahsettim. Bunu da YJA, bilmem kimse 
için belirtmedim, genel belirttim. Ama onun içinde o da var, fakat 
geneldi. Mart toplantımıza bazı şeyler yansımıştı, isim vermediğim 
için arkadaşlar yanlış anlamış olabilirler. Fakat ben bazı arkadaşlar-
dan bahsettim; Erkek arkadaşlar, bazı arkadaşlar hakkında tutum 
almamız için bize açık mesaj gönderdiler o zaman, burada onları 
yönetim yapmak istediler. Ben bunu parçalamak için örnek olarak 
gördüm. Bu da Jiyan arkadaşın durumuydu. Ben bunu söylemek is-
temedim, fakat burada söylemeye mecburum, çünkü burada ağır de-
ğerlendirmeler yapıldı. Ben Hatice arkadaşa, “heval Hatice oyun var, 
sağ duyulu yaklaşmamız gerekir” dediğim de, o da bana “doğru bir 
oyun var, ama başını siz çekiyorsunuz” dedi. Ben gerçekten bu 
konuşmayı çok büyük bir talihsizlik olarak görüyorum ve etkisi 
altındayım. Ben düne kadar da, heval Hatice’nin benden özür dileye-
ceğini sanıyordum. Hatice arkadaşın konuşmasından sonra hiç öyle 
düşünmüyorum. Kadın Hareketine karşı konulan tutum, geri çekil-
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meli. Çünkü ben sorunu burada görmüyorum. Bireyler hata yapabilir, 
ama ben bunlardan biri değilim. Bunun kadına mal edilmemesini de 
umuyorum. Ben arkadaşları çok iyi tanıyorum. Bir kalemde, birlikte 
geçirilen zorlu günler, ama bir o kadar da güzel anların üstü, eğer 
birbirimizi iyi tanımışsak, bu kadar kolay çizemez kimse. Bana zor 
gelen budur. Bir kalemde bazı şeylerin üstünü çizmek o kadar kolay 
değil. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz, birbirimize karşı ne hisset-
tiğimizi biliyoruz. Yani ben bugün ister burada olayım, ister YJA 
içerisinde olayım ya da farklı bir yerde olayım, biz birbirimizi çok 
iyi tanıyoruz. Bu anlamda buna göre yaklaşmamız gerekiyor. Bu 
politikanın dilidir tabii, fakat kadın olarak böyle bir politikanın içine 
girmemiz gerekiyor, bunun için büyük bir talihsizlikti. Ben tutu-
mumda özellikle ordudan çıkışımı değerlendirmiştim. Arkadaşlar 
ona da cevap verdiler, “Orduda iktidar savaşımı kalmadığı için arka-
daşlar kendilerini geri çektiler” dedi, kimse mütevazilik oyunu oy-
namasın. Benim arkadaşlara çağrım; bu görüşlerini gözden geçir-
meleri. Çünkü ben hiç üstüme almıyorum. Eğer öyle olsaydı, iktidar 
olma imkanları elime geçti, olurdum. Bunu kabul edemem. Bunun 
dışında umutsuzluk ve inançsızlık eğer konuşmamda geçmişse, ki 
ben inanmıyorum böyle bir şeyin geçtiğine, yani platform böyle bir 
sonuç çıkarmışsa ve bu kongre üzerinde bir gölge yaratmışsa, ben 
arkadaşlardan özür diliyorum. Ben inanmıyorum öyle bir şey 
olduğuna, fakat yine de ben fark etmemiş olabilirim. Yani olmuşsa 
ben arkadaşlardan özür diliyorum. Hiçbir zaman kongreye gölge 
düşürecek bir şeyin sebebi olmak istemiyorum. Arkadaşlar kon-
grenin ismini “Önderlikle birlik Kongresi” olarak koydular. Önderlik 
kimseye dayanmayın diyordu, bu anlayış temelinde Önderlik etraf-
ında toplanacaksak birliğimiz budur. Öyle bir hava doğdu ki, sanki 
parçalandık. Ben bunun sorumlusu da olmak istemem. Fakat eğer 
öyle bir şey yansımışsa da ben tekrardan platformdan özür diliyorum 
ve umudum da çok güçlü diyorum.  

Ayten ark: Örgütün en temel güçleri karşı karşıya getirilmek is-
teniyor. Kongrede önemli bir tartışma yürütüldü. Yani bireyler 
bazında yanılgılar varsa, bireyler bazında yargılar varsa, bu bizim 
hareketi bağlamamalı. Şimdi YJA da, PJA da partinin temel gücü. 
Gerçekten insan bu anlamda çok ciddi zorlanıyor. Bu kongre gerçek-
ten cevap verdi. Yani ortaya çıktı; yanılgılar da, yargılar da çıktı. 
Ben başta da görüş belirtmek istiyordum, arkadaşlar görmedikleri 
için bizi kaldırmadılar. Eskiye dayalı bir yargı var, yanılgılar var. O 
anlamda bu gün, bu gündeme geldi. Ben diyorum önemli bir tartışma 
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düzeyi yakalandı. Gerçekten yanılgılardır, ele alıştaki bir yanılgı ve 
yaklaşımdır. Yoksa öyle bilinçli tahrik eden, bilinçli bozan yaklaşım-
lar varsa da kongremiz bu düzeyi çıkardı. O zaman bundan sonra 
bize düşen görevler var ve her birimiz bu rolümüzü oynamak duru-
mundayız. Varsa da ortaya çıkar. Bu anlamda arkadaşlar biraz daha 
dikkat etseler iyi olur.  

Zınarın ark: Ben konuşmak istemiyorum, yalnız öneri olarak bir 
şey söylemek istiyorum. Biz şimdi kaç gündür geçmiş süreç üzerine 
konuştuk, eleştiri, özeleştiri verdik. Tutumlar alındı ve tartışma için-
de bir netleşme çıktı. Bu son pratik süreçte bir kesim yapının durumu 
kötüydü. Kadronun zayıflıklarını herkes biliyor, inanç kırılması var, 
umutsuzluk var. Şimdi gelecek açısından da, çok kapsamlı bir proje 
var önümüzde. Yeni görevlere başlamak istiyoruz. Herkesin umudu 
var. Biz bazı sorunları derin tartışmazsak, gelecek kongrede de yine 
aynı sorunlar karşımıza çıkar. En büyük problem bu süreçte şuydu; 
hiyerarşik mantığı kırmaktı. Önderlik birçok kez görüşme notlarında 
Leninst parti modeline vurgu yaptı, PJA’nın da aynı şekilde, çok hi-
yerarşik bir parti sistemi var. Biz onu eleştirdik. Meclis sistemi biraz 
kapalı bir sistem gibidir. Kolektivizmin olması gerekiyor. Meclis bir 
tarafta, yapı bir tarafta kaldı ve yapının durumu onun için zayıftır. 

 
YENİDEN YAPILANMA TARTIŞMALARI 

  
Zihniyetlerimizi Ve Örgütsel Sistemimizi Halklaşmanın Rotasına 

Sokacağız 
Emek ark: Örgütsel sorunlarımız ve siyasal gündem tartışmaları 

yürütüldü. Yeniden yapılanma gündeminin bu gündemlerle çok ya-
kından bağlantılı olduğunu ele alarak değerlendirmek gerekiyor. Ön-
derlik yeniden yapılanmayı aslında demokratik dönüşüm süreciyle 
birlikte önümüze koydu. Daha da gerilere dönersek, bütün kadro eği-
timleri, ideolojik çözümlemeler, Kadın Hareketi'nin gelişimi birer 
yeniden yapılanma adımıydı. Savunmalarda Önderliğin ele alış tar-
zından bunları alıyorum ben. İdeolojik politik çizgisinin çok derinlik-
li olmamakla birlikte, gelişmeye açık olması, aslında özünde 
PKK’nin dogmalara karşı bir tarihsel çıkışını ifade ediyor. O dönem 
dogmatizmini Türkiye solunda sosyal şovenizm, Kürt solunda da 
ilkel milliyetçilik temsil ediyordu. Reel sosyalizmin etkilerinin Tür-
kiye ve Kürdistan’a yansımaları bunlar. PKK her ikisine takılmaya-
rak bir çıkış yapıyor. Bu anlamda, ideolojik çizgisi aslında sürekli 
dönem ihtiyaçlarına yanıt verecek biçimde yeniden yapılanabilme 
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potansiyelini kendi içinde taşıyor. Bizim bu son dört yıllık süreçte 
değişim-dönüşümü değerlendirme ve geçmişi ele alış tarzımızın, bu 
yeniden yapılanma sürecine girerken biraz gözden geçirilmesi gerek-
tiğini düşünüyorum. Mesela biz çok somut olarak ulusal devlet hede-
fini koyuyorduk; son savunmalarda Önderlik bunu bir bütünen böyle 
ele almıyor, değerlendirmiyor, reel sosyalizmin etkileri olmakla bir-
likte ulusal bir devlet isteminin net olup olmadığının aslında sorul-
ması gerekiyor. Tam anlamıyla böyle bir istemin varolduğundan 
bahsedilemeyeceğini söylüyor ve bunun da sadece reel gerçeklikten 
kaynaklı olmadığını, devletin kendisinin bir çözüm aracı olarak as-
lından başlangıçtan beri görülmediğini Önderlik belirtiyor. Şu anda 
mevcut özeleştirisini verdiğimiz, eleştirisini yaptığımız parti siste-
mimiz de daha çok bu etkilerin belirginleşmesiyle açığa çıkan pratik-
ler üzerinden oldu. Mesela katılımların fazlalaşmasıyla birlikte top-
lumsal geriliklerimizi de parti içine taşıdık. Bunun öncü kadroları, 
eğitim başta olmak üzere, çeşitli ihtiyaçlara yanıt veremeyince top-
lumsal özelliklerimizi taşıdık ve PKK’de asıl dogmatizm o dönemde 
gelişmeye başladı. Reel PKK gerçeğine damgasını vurmaya başladı. 
Bunlar mesela çok önemli noktalar. O halde en başta aşılması gere-
ken, toplumsal geriliklerin aşılması oluyor  Önderlik, çok önemli bir 
sorun olarak kadro sorununu belirtiyor. Özellikle ideolojik kriz ola-
rak değerlendirdiği dönemler var. 15 Ağustos hamlesi sonrasıyla 
‘99’a kadar olan süreç savunmalarda ideolojik kriz dönemi olarak ele 
alınıyor. Daha sonraki değerlendirmelerde Önderlik, İmralı sürecini 
daha önceki doğal demokratik duruşunun bilinçli bir formüle kavuş-
turulması olarak değerlendiriyor. Bu anlamda, bir yandan en genel 
ideolojik, teorik kalıplar anlamında damgasını vuran şeyler olsa da, 
Önderliğin yaklaşımları bu dogmatizmin sürekli aşılmasına dönük 
doğal demokratik bir duruşu ifade ediyor aslında. Ben, bu geçtiğimiz 
beş yıllık süreçte özellikle bunu çok fazla değerlendiremediğimizi, 
değişim-dönüşümü ve demokratikleşmeyi aslında Önderliğin çoktan 
gündemimize koymasına rağmen ele alamayışımızı bu temel nokta-
nın görülmemesine bağlıyorum. Önderlikten uzaklaşma dendi; bu 
noktada yeniden yapılanma sorununu ele alışla çok yakından bağlan-
tılıdır. Değerlendirilmesi gereken bir nokta bu. Mesela Önderliğin, 
bir görevin yürütülmesine yönelik çok somut hedefler koymaktansa, 
bireyin öz gücünü açığa çıkarma, kişilik sorunlarını çözümleme, güç-
lü bir kişilik açığa çıkarma istemi, aslında bugünkü demokratik eko-
lojik toplum modelini, toplum paradigmasının temelini oluşturuyor. 
Bundan çok bağımsız ele almamak gerekiyor. Önderlik gerçeğinde 
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örgüt içi sorunların ele alınışına da bu yansıyor. Reel gerçeklikte 
tasfiyeciliğin tasfiyesi Türk soluyla çok benzeşti. Bu anlamda, de-
mokratik sistem aslında Önderliğin arayışlarının ifadesi olarak da 
değerlendirilebilir. Bugün doğal demokratik duruşunun bilince ka-
vuşturulmuş hali olarak değerlendiriyorsa; öyle değerlendirmek, öyle 
ele almak gerekiyor. Geçmiş parti modelinin eleştirisini çok kapsam-
lı yapıyor Önderlik. Reel sosyalizmin yaşadığı tıkanıklığın temelde 
aşılması '68 sürecinde gelişiyor şeklinde belirtiyor Önderlik. Mesela 
ekoloji ve feminizm sorununa daha köklü bir eğilimin gelişmesi ge-
rektiğini, ilginin sınırlı geliştiğini, bu yüzden bir ideolojik tıkanma, 
ideolojik kriz süreci yaşandığını belirtiyor Önderlik. Ve bugün gün-
demimize bu olguları oturtuyor. Bunlar hepsi yeniden yapılanma 
açısından ele almamız gereken perspektiflerdir. '68 hareketlerinin 
içinde bulunduğu eklektizmi aşarak, tarihsel mirasımıza doğru sahip 
çıkarak, Önderlik gerçeğini doğru kavrayarak yeniden yapılanmaya 
yönelmek önemli. Bu anlamda, mesela sistemden kaynaklı yönleri 
değerlendirmek gerekiyor. Mevcut kişilik gerçekliğimiz tabii hiye-
rarşik sistemin kurumlaşmasında çok etkindir. Biz geçmiş sistemi ele 
alırken, sistemin hiyerarşik yanı kadro gerçekliğiyle birleştiğinde, 
aslında bu iki gerçeklik birbirini o kadar besledi ki, Önderlik çizgisi-
nin yaşamsallaşması önünde çok temel, birbirini çok sıkı sıkıya bağlı 
tutan iki gerçeklik haline geldi. Geri kişilik özellikleri, tabii kahra-
manlıklar, şahadetler bütün bunlar bunların dışında oluyor, kadro ve 
merkezi yapıyla birleştiğinde demokratikleşmenin önünde çok büyük 
engeller oldu. Mesela faili meçhuller tarihimize yönelik çok özeleşti-
ri verdiğimiz noktalar oluyor. Bütün bunlar bu yandan kaynaklı. 
Ama tabii kadro sorununu çok ciddi ele almak gerekiyor. Kadro so-
runu bu sistemi besledi, aşmadı, tabandan gelişen bir şey olmadı. Son 
beş yıldır demokratikleşme gündemimizdedir, ama biz son beş yıldır 
kadro yapısı olarak savunmalar temelinde bir dönüşümü dayatama-
dık. Çünkü geçmiş yaklaşımların izi vardı. Önderlik, yeniden yapı-
lanma sorununu, devlet odaklı parti iktidarı hedeflediği sürece, aslın-
da halktan bir kopukluğu da yaşıyor şeklinde ele alıyor. Böyle bir 
çözümleme ekseni var. Bu anlamda, neden halklaşamadık sorusuna 
zihniyetlerden ve örgütsel sistemden kopuk yanıt aramamak gereki-
yor. Yeniden yapılanmaya yönelirken, zihniyetlerimizle birlikte ör-
gütsel sistemde de halklaşmanın imkanlarını yaratmak gerekiyor. 
Örneğin halk iradesini mücadeleye yansıtmak, öz gücü açığa çıkar-
mak, ancak halkın aktif katılımına imkan sunabildiğimizde gerçekle-
şebilecek bir doğrudur. Kadro sorunlarının çözümü de bence halkın 
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katılımından bağımsız ele alınamaz. Mesela Başkanlık Konseyi bi-
çiminde somutlaşan en üst kurumumuz ve bunun kendi içinde yaşa-
dığı daralmalar, tıkanmalar bir tek bireyin bireysel sorunlarının gide-
rek hareketi uçurumun eşiğine getirmesi, mücadeleyi sisteme en-
dekslemeye yönelik, sisteme eklemlemeye yönelik bir doğrultuya 
sokabilecekti. Bu anlamda tabanın hiçbir iradesi, inisiyatifi yoktu. 
Buna, sorumsuz yaklaşımları da eklediğimizde, hep üstten bekleyen 
yaklaşımları da eklediğimizde çok tehlikeli sonuçlara yol açabilecek 
şeylerle karşı karşıya geldik. Önderlik bunu, ABD’nin etkisine gir-
mek olarak da değerlendirdi. Bunun dediğim gibi örgütsel sistemle 
de çok yakından bağı vardır. Birçok örgütsel sorunu sonradan öğren-
diğimizde kızmak kadar nasıl olabilir, nasıl oluyor da şimdiye kadar 
bu örgütsel sorunlardan haberdar olmadık diye çok sorduk kendimi-
ze. Bütün bunlar gerilemeyi birebir besleyen olgular haline geliyor-
du. Yeni dönem yaklaşımımızda sistem açısından bu iki sorunun çok 
köklü çözümlenmesi gerekiyor. Bu anlamda kadro sorununun gide-
rilmesi, başta tabii son beş yıldır çok zayıflattığımız çizgi mücadele-
sinin yeniden başlaması, yani yeniden canlandırılması gerekiyor. 
Durdurulmadı, durdurma bir bütünen bitiş olacaktı. Fakat çok zayıf-
ladı. Çizgi mücadelesinin tekrar canlandırılması, örgütsel sistemin 
buna hizmet etmesi temelinde geliştirilmesi gerekiyor. Bu anlamda, 
arkadaşlar hukuk sistemi dediler, kendi iç hukukunun olması gereki-
yor dediler. Ben bunu o anlamda çok önemli görüyorum. Yine Ön-
derlik parti içi demokratikleşmeyi en az genel demokratik mücadele 
kadar önemli görüyor. Bütün örgütsel yapılanmalarımızda demokra-
tikleşme, kendi iç demokrasisini oluşturma en temel yaklaşımlardan 
bir tanesi olmak zorundadır. KONGRA GEL’i Önderlik alternatif bir 
sistem olarak örgütlemişti, orada da yeniden yapılanma sorunlarını 
biz çok fazla aşamamıştık. Bunlardan bir tanesi de kadro ve halk 
gerçekliğine yaklaşımdı. Kadronun yeni dönem mücadelesinde rolü 
ne olacak, halkın rolü ne olacak, nasıl halkın öz gücü açığa çıkarıla-
cak soruları tartışılmadığı için yada yetersiz tartışıldığı için yanıt 
bulunamamıştı ve bu birçok savrulmaya yol açmıştı. Şuna inanıyo-
rum; yanlış da olsa tartışmalar doğruya ulaşılmasına bir basamak 
haline geliyor. Mesela biz kadro yaklaşımımızı KONGRA GEL’de 
açığa çıkan pratikten sonra özellikle şöyle ele aldık; dedik ki, "Kadro 
mücadele önünde engel haline gelmiştir". Bu, çok genellemeci bir 
yaklaşımdı ve kadro gerçeğinin aynı zamanda inkarı anlamına geli-
yordu. Önderlik kadroyu engel olmaktan çıkarmak istiyor gibi tespit-
lerimiz vardı. Yada tersinden yaklaşarak yine tekrar kadronun teke-
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linde tutma yaklaşımlarımız olmuştu. Savunmalarda dikkatimi çeken 
bir nokta Önderliğin yeniden yapılanmayı, kadro ve halk ayağı ol-
mak üzere iki biçimde tanımladığıdır. Zaten örgütsel modeli Önder-
lik koyuyor, ben buna çok fazla değinmeyeceğim, ama özellikle kad-
royla halk arasında kadronun tecrübelerinin aktarımını esas alan, 
fakat halkın iradesi üzerinde bir baskı gücü olmasını engelleyen bir 
mekanizmayı oluşturmak zorundayız biz. Hukuk sistemimiz de o 
noktada gelişmek durumunda; demokratikleşmeyi bireylerin insafına 
bırakmayan, aynı zamanda ranta dayalı yaklaşımların önünü alan bir 
mekanizmayı esas almalı. Bu anlamda, örgütsel sistem aslında bir 
eğitim konusu da olmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü biz hala geç-
mişte de varolan örgütsel işleyişin çizgi mücadelesine tanıdığı hakla-
rı kullanamadık. Bundan sonra da kullanamazsak çok tehlikeli olur 
diye düşünüyorum. Bunun bir eğitim konusu haline de getirilmesi 
gerekiyor aynı zamanda. Bir de bireysel inisiyatifle kolektivizmin iç 
içe işletilmesi ilkesinden Önderlik çokça bahsediyor. Bu noktada da, 
üstün yetki alanı genel iradenin yaşamsallaştırılması için kullanacağı 
bir anlayış hem oturtulmalıdır hem de tüzüksel noktalarda bazı ifade-
lere bunlar kavuşturulmalıdır. Bunların takibi çok önemli olmaktadır. 
Yine son beş yıldır içinde bulunduğumuz pratik bize şunu gösterdi; 
özellikle çalışma merkezlerinin ayrıştırılmasından sonra bir yandan 
demokratikleşme gündemimizdeydi, Önderlik demokratikleşmeyi 
gündemimize sokmuştu, biz bunu örgütten başlatarak tartışmamıştık. 
Bir yandan da, mücadele alanları çok çeşitleniyordu, siyasal sahalar 
vardı, gençlik ayrılıyordu, kadın ayrılıyordu, basın-yayın kendi için-
de merkezileşiyordu, bu anlamda çalışma sahaları oldukça çeşitlen-
mişti. Bu da kendi içerisinde bir kopukluğu, parçalılığı getirdi. Mese-
la ideolojik merkezimiz geçmişte kendi içerisinde çok tıkanıp kaldı 
ve siyasal merkezle hiçbir bağı olmadı. Diyelim ideolojik merkezin 
eğitimlerde verdiği anlayış ve yaklaşımlarla siyasal alana yansıyan 
irademiz çok farklı oldu. Yani birbirinin karşıtı gibi yansıdı. Bu da 
değişim anlayışının aslında ortak rotaya girememesinin bir ifadesiy-
di. Mesela sağ teslimiyetçi çizgi bizim siyasal çalışmalarımıza çok 
fazla irade kırma temelinde damgasını vurdu. Halk merkezimiz Fer-
hat’a bağlıydı. Ortadoğu çalışmalarımızı en üstte o yönlendiriyordu. 
Bir tek bireyin iradesi bu anlamda geneli de yansıtmıyordu, ama bu-
nu denetleyen bir örgüt mekanizmamız da yoktu. Çok genel kararları 
yansıtabilen durumu da yoktu. Bu anlamda bireysel tasarruf geliştir-
mekten tutalım, kendi siyasal yaklaşımlarını genel örgüte mal etmeye 
kadar birçok pratik gelişebildi. Bütün bu sorunları yeniden yapılan-



PJA  5.  Kongre Tartışmaları 

 355 

maya yönelirken çözümlememiz gerekiyor. Örgütsel sorunlarımız 
değerlendirilirken parçalar ele alındı. Mesela bugüne kadar, çok fazla 
böyle çalışmalardan haberdar olmamaktan kaynaklı, PJA’nın çok 
merkezi bir yapısı olduğunu düşünüyordum. Yapılanma anlamıyla 
öyledir, fakat ortaya çıkan pratikte de örgütsel anarşizmin geliştiğini 
gördüm. Bu, sorumsuzluktan da kaynaklanıyor. Koordinasyonun 
sorumsuzluğu ya da parçalarının kendi içinde inisiyatif oluşturama-
maları bizi gelecekte çok parçalı bir mücadele tarzına götürebilir. 
Yani çok sıkı bir örgütlenme tarzı, kendi içinde örgütsel anarşizme 
varan savrulmaları da beraberinde getirebilir. Bu anlamda şuna çok 
vurgu yapıyor Önderlik; 'Ne tam bağımlılık ne tam bağımsızlık'. 
Onun altını doldurmamız gerekiyor. Bizim bütün örgütlenmelerimiz 
açısından bunu ele alıp değerlendirmemiz gerekiyor. Mesela diğer 
çalışma sahaları kendi iradelerini PJA’ya yada PAJK’a, Önderlik 
PAJK diye formüle ediyor yeni kadın partileşmesini, PAJK’ta geli-
şen ideolojik yoğunlaşmanın tüm diğer çalışma sahalarına yansıtıl-
ması önemlidir. Birebir temsil bulma biçiminde mi olur, farklı komi-
teler oluşturularak, kadro aktarımıyla mı olur, bunun biçimi tartışıla-
bilir. Bunun üzerine daha çok alanlarda yaşanan zorlanmalar, açığa 
çıkan pratikler, pratiklerde açığa çıkan tıkanmalar üzerinden tartışa-
rak yoğunlaşabiliriz. Ama en genel anlamda böyle bir yaklaşımı ben-
ce belirlemek durumundayız. Çünkü ideolojik merkez, pratikten ko-
puk olduğunda aslında ideolojik üretim merkezi olmaktan çıkar, tı-
kanıklığı yaşar. Nitekim Önderlik, ideolojik yenilenmesini çok oku-
masına değil, örgüt açısından taşıdığı sorumluluğa bağlıyor, mücade-
lede taşıdığı sorumluluğa bağlıyor. Bu noktada pratikten kopuk ol-
mayan bir örgütsel, ideolojik merkez bizim açımızdan çok gerekli. 
Yeni parti tanımlamasını da Önderlik daha çok o eksene oturtuyor. 
Yine koordine sorunlarımız birçok yerde yaşandı. Siyasal mücadele-
nin de çok koordineli yürütülmesi gerekiyor. Özellikle kadın müca-
delesinin. Mesela Türkiye alanını değerlendirirken, açığa çıkan bir 
sonuç vardı, aslında bu bütün alanlar açısından geçerli. Genel çalış-
malarda yer alan kadın yapısıyla, özgün çalışmaların karşı karşıya 
getirilmesi ya da birbirine karşı kopukluğun yaşanması şeklinde de-
ğerlendirilmiştir. Bizim özgün çalışmalarımız ve genel çalışmaları-
mız kadın rengini yansıtmada eğer bir irade haline getirilmek isteni-
yorsa, bu ancak kendi içinde koordineye kavuşturulmasıyla mümkün 
olabilir. Özgür Kadın Birlikleri'ni bu biçimde anlıyorum. Önderlik, 
kendi içinde merkezileşsinler diyordu ve daha çok sivil toplum ör-
gütlenmelerimizi, kitle örgütlenmelerimizi öyle değerlendiriyordu. 
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Nasıl ki, her yerde değişik biçimlerde PJA kadrolarıyla iletişimden 
tutalım yaptırım gücü olmaya kadar bir inisiyatif alanı varsa, bu ini-
siyatif Özgür Kadın Birlikleri'nde bence temsilini bulmalıdır. Genel 
olarak şu espri esas alınmalıdır; mesela bir gençlik örgütlenmesiyse, 
gençliğin iradesinin genele yansıtılması ve genelde beslenmesi. Ne 
tam bağımsızlık ne tam bağımlılık dediğimiz durum biraz da ona 
işaret ediyor. Özgür Kadın Birlikleri açısından bunu tartışabiliriz. 
Meşru savunma örgütlenmelerimiz açısından da bunu tartışabiliriz. 
YJA açısından da oluşturulacak bağların 'ne tam bağımlılık ne tam 
bağımsızlık' esprisine bağlı olması gerektiğini düşünüyorum. 
HPG’nin de kendi konumu var, yine PKK oluşumuna gidilecek. 
Onunla oluşturulacak bağlar var, KONGRA GEL var. Bunlar biraz 
tüzük esasları olmakla birlikte bence pratiklerde açığa çıkan zorlan-
malardan yola çıkarak, Önderliğin koyduğu çerçeveyi de esas alarak 
bu pratiksel zorlanmayı aştıracak bir model olmalıdır. Önderlik, parti 
örgütlenmesine ilişkin, ağırlıklı olarak bürokrasiyi beslediğini, halk 
muhalefetinin demokrasiyi geliştirmediğini, hantal bir işleyiş yapısı-
na sahip olduğunu söylüyor. Lehte yada aleyhte ben bu model hak-
kında görüş belirtecek durumda değilim. Ama o zaman şu yaklaşı-
mını esas almak durumundayız; yani parti örgütlenmesi kadar o han-
tal yapıyı da giderecek bir yaklaşım nasıl oturtulabilir sorusunun al-
tını dolduracak bir yaklaşıma gidebilmeliyiz. Bu konularda tartışma-
lar geliştikçe, ayrıntılara girebilir insan. Diyelim, tekmil ve toplantı 
sistemlerinde değişiklik olabilir. Ama en genel anlamda örgütlenme-
ye ilişkin ben bunları belirtiyorum.  

Tolhıldan ark: Arkadaşlar da çokça vurguladı, çok önemli bir 
süreçte, çok önemli bir kongreyi gerçekleştirmekteyiz. Ben bütün 
delegelerin ve kongre dışında kalan bütün arkadaşların bu kon-
gremizi büyük bir umutla beklediğini düşünüyorum ve kendi açım-
dan da bu geçerli. Bu kongremizde, salt geçmişte yaşanan örgütsel 
sorunlarımızın kaynaklarını açığa çıkarmakla kalmayıp yeni örgütsel 
modelimizi de ortaya koymak gibi çok önemli bir görevle karşı kar-
şıyayız. O açıdan, tabii ki tartışmaların bu noktada yoğunlaşması 
örgütsel gündemimizde eleştirisi, özeleştirisi yapılan durumların da 
çözümünü oldukça açığa çıkaracaktır diye düşünüyorum. Örgütsel 
durumda tespitler çokça yapıldı. Genel kongrede de bazı tespitler 
yapılmıştı. Farklı ideolojilerin hareketimiz içerisinde yürütmeye çal-
ıştıkları siyasetin bir iflası yaşadığı genel kongrede de açığa çıkmıştı. 
Bana göre bu, bizim çalışmalarımız açısından da geçerli. Yani hem 
genel dengeler üzerine kurulu geliştirilen bir politika hem de farklı 
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ideolojilerin etkisinde bulunarak geliştirilen politikalar kendi 
pratiğimiz açısından da gördüğümüz kadarıyla bir iflası yaşadı. Sa-
vunmalarda bence çok önemli bir şey vardı; doğal toplumun hakimi-
yete değil, dayanışma ilkesine dayalı geliştiğini belirtiyordu Önder-
lik. Şüphesiz kişiliklerden kaynaklı, toplumsal yada devlet odaklı 
iktidar yaklaşımlarından kaynaklı yönleri olsa da sistem sorununu 
başta çok acilen gündemimize alıp, çözüme oradan gitmemiz de 
önem arz etmekte. Şu anki modelimiz hakkında oldukça görüşler 
ortaya kondu. Birkaç noktaya özce değinirsek; dayanışma ilkesine 
değil de, hakimiyete dayalı, iktidara dayalı, hiyerarşiye dayalı model 
aslında birçok yönüyle bazı noktaları açığa çıkardı. Bir diyelim, 
özgürlük ilkesinin ve bilginin yönetimin tekeline girmesini açığa 
çıkardı. Yani bu vesileyle kadroların gittikçe inisiyatifini yitirdiği, 
gittikçe iradesini yitirdiği, gittikçe yaratıcılığını çok fazla açığa çı-
karamadığı bir yaklaşım açığa çıktı. Diğer çok önemli bir nokta ise; 
özgürlüğü tekelinde gören, sadece kendinde temsilini gören yak-
laşımın, kadroları zorunlu çalışanlar olarak görmesini beraberinde 
getirdi. Deyim yerindeyse fiili olarak da, saçından tırnağına kadar 
müdahale etme yetkisini kendisinde bulmasına da götürdü diye 
düşünüyorum. Şimdi diğer önemli bir nokta, yönetimler şahsında 
yargı, yürütme ve yasamanın buluşturulması, yönetimlerimiz açısın-
dan bütün bu bahsettiklerimin ve ortaya koymadığım diğer bir sürü 
noktanın korkunç bir güç olarak somutlaşmasını beraberinde getirdi. 
Şüphesiz yönetimlerde yer alan bireylerin kişilikleri her ne kadar 
önemli ise de yargı, yürütme, yasamanın hepsinin bir elde toplanması 
çok büyük tehlikeleri beraberinde getirdi ve bireyleri de aslında ca-
navarlaştırdı, dinozorlaştırdı. Yani despotik yönleri daha fazla der-
inleştirdi, kendini ele alma yerine gittikçe elitleştirdi. Tabii aslında 
geçmişten bugüne bir idealize etme durumu da yaşandı diye 
düşünüyorum. Değişim dönüşümde bireylerin de değişip dönüşe-
ceğine dair sonsuza kadar bir inanç gerekiyor, ama sadece bu inancın 
yetmediğini yaşadığımız pratiklerde gördük. O temelde bunun ted-
birlerinin alınması gerektiğini de gördük. Bu anlamda, aslında bütün 
bu yargı, yürütme, yasamanın bir arada olması pragmatizme de yol 
açtı. İktidarı koruma yöntemlerinin çok farklı gelişmesine de yol açtı. 
Bu temelde koltukçuluğa da yol açtı. Bu temelde öyle yeni bir mod-
ele doğru gitmeliyiz ki, yönetimlerimizin hizmetin dışında yapı-
labilecek bir şeyleri ortada kalmamalı yada yönetimlerimizin kaybe-
decek bir şeyi ortada kalmamalı. O nedenle, bunların yeni modelde 
çok güçlü ayrıştırılmasının gerekliliğine de inanıyorum. Şu anki PJA 
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modeli bir üst kimlik niteliğindeydi. Genel hareketimiz açısından 
nasıl yaşanmışsa, PJA açısından da parti, bir araç olmaktan çok, git-
tikçe amaçsallaştı. Bunun beraberinde getirdiği birçok yanlış pratik-
ler de oldu. Oldukça dikeydi aynı zamanda. Bu noktada bir eleştiri de 
yapmak istiyorum. Her ne kadar kadın rengi, kadının demokratik özü 
desek de, aslında ne kadar antidemokratik yaklaşımlar içerisine 
girdiğimiz son tartışmalarla beraber daha fazla gördük. Bunun da 
model itibariyle ele alınıp, adım adım istediğimiz dayanışma ilkesi 
çerçevesine götürecek tedbirleri de ortaya çıkarmak önemli. Yeni 
bakış açısı itibariyle benim biraz anladığım şöyle; PJA’yı bir üst 
kimlik olarak görmekten ziyade, ki içine girdiğimiz farklı örgütlen-
meler açısından yaşadığımız birçok sorunun kökeninde de bu var 
diye düşünüyorum, Kadın Kurtuluş İdeolojisi'nin çok farklı çalışma-
lardan oluştuğunu ele alarak yada örgütlerimizi bir bütünün parçaları 
olarak ve aynı amaca doğru yürüyen fakat farklı kollardan ve farklı 
çalışmalardan yürüyen kadın militanları, kadın çalışanları olarak ele 
alırsak parçalanma, hassasiyet, iktidar olgusu vb. durumlardan biraz 
daha arınabiliriz belki. Pragmatizm bu süreçte de, son beş-altı yıldır 
da oldukça açığa çıkan bir olgu oldu. Yani ideolojiyi arı tutma yer-
ine, ideolojiyi günlük pratik yaşama yada günlük pratik politikaya 
uygulama yeteneğini açığa çıkarma yerine, ideolojiyi özünden 
boşaltma, saptırma özeleştirisini de ortaya koyduğumuz bir olgu. O 
açıdan, yargı, yürütme, yasamayla ideolojiyi birbiriyle kenetlemeyen 
yani ideolojiyi biraz da hizmete koyabilecek bir modeli açığa çıkara-
bilmek için bunların ayrıştırılması gereğine inanıyorum. Başkanın da 
savunmalarda PJA’yı yada yeni adıyla PAJK’ı tanımlamasını böyle 
algılıyorum. Yani ideolojiyi günlük politikanın, pragmatizmin kul-
lanımından çıkarma olarak algılıyorum ve bu noktada ‘96’da Önder-
liğin erkeği öldürme çözümlemesinde, özellikle bu noktayı belki de 
ilk defa çok açık bir dille ele aldığını iyi hatırlıyorum. Bir örnek ver-
eyim, belki arkadaşlar hatırlar, ideolojinin nasıl arı tutulacağına 
ilişkin Başkanın tartışmaları vardı ve İran’daki Mollalar sistemini 
Ayetullahlar meclisini ortaya koyuyordu. Bu çerçevede direkt yet-
kiye bulaşan değil, ama ideolojik üretimiyle yada kadro yetiştirmesi-
yle ve çok farklı çalışma sahalarına yollayıp o sahaları beslemesiyle 
aslında ideolojiyi arı tutma çabalarının açığa çıkabileceğini vur-
guluyordu. PJA’nın Önderlik tarafından böyle ele alındığını ben 
düşünüyorum. Bunun dışında tabii çok farklı çalışma sahaları da var. 
Bir bütünün parçaları olarak gördüğüm olgular da biraz böyle. Bir 
sistem var. Öyle ki, adeta bir çalışmayı bir yere çok sıkı bağlamadık-
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tan sonra, herhalde bu çalışma gider sapar, kopar yada yürütülemez 
diyoruz. Bu tür yaklaşımlarımız küçümsenecek düzeyde değil. Yeni 
modeli şöyle gördüğümü belirtmek istiyorum; Kadın Özgürlük 
Hareketi'nin bu temelde birkaç ayaktan oluştuğunu düşünüyorum. 
PJA’nın kendisi, ki bu da ideolojik üretim merkezi olarak, Baş-
kan'nın da belirttiği gibi en az üç yüz kişiden oluşabilir. Yani ideolo-
jik üretim merkezi olarak çekirdek kadrodan oluşan bir örgütlenme. 
Bunun ötesinde Özgür Kadın Birlikleri'ni ortaya koyuyor Önderlik. 
Kendi içinde merkezileşebilir diye belirtiyor. Bununla beraber le-
galleşir diyor. Yine YJA Star PJA’nın öz savunma gücüdür te-
melinde ortaya koyuyor. Yine KONGRA GEL’deki kadın gücü var 
tabii ki, sivil toplum örgütlenmeleri var. O temelde, eskisi gibi 
PJA’yı bir üst kimlik olarak tanımlama yerine, bütün bu farklı çalış-
malarımızın hepsinin Kadın Kurtuluş İdeolojisi'ni oluşturması gerek-
tiği inancındayım. Bu vesileyle, hem yatay bir örgütlenme açığa çı-
kar hem de şu anda ortaya çıkan bazı sorunlarımız giderilebilir. 
KONGRA GEL’deki kadın gücü açısından, sanırım burada 
netleştirilmesi gereken yönler de var. Başkan da, çok güçlü kad-
ınların KONGRA GEL içinde tüm komitelerde, güçlü bir biçimde 
yer alması gerektiğini söylüyor. Genel bir sistem içerisinde kadının 
teşvik edici yada itici bir güç olarak çalışma yürütmesinin önemli 
olduğunu düşünüyorum. Yani KONGRA GEL’deki siyasi partiler-
deki kadın kollarının böyle bir işlevi olduğunu düşünüyorum. Sistem 
içerisinde itici bir güç rolünü oynayabilmesi, bir gelişme dinamiğini 
açığa çıkarabilmesi gerektiğini, bunun içerisinde bütün komitelerde 
kadının hem kadına yönelik hem kadın perspektifiyle tüm topluma, 
tüm çalışmalara yönelik perspektifin, düşünce gücünün ve pratik-
leşme gücünün açığa çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun 
dışında, Özgür Kadın Birlikleri, YJA Star, STÖ ve PJA’yı ise kendi 
ayakları üzerinde durabilecek bir sistemi yaratması olarak görüy-
orum. Çünkü geçmişte tabii ki böyle bir miras da gerekiyordu, böyle 
bir çalışma da gerekiyordu, ama ağırlıkta yedek bir güç olmanın dış-
ına çıkamadık diye düşünüyorum. Bu örgütlenme tarzıyla yani kendi 
ayakları üzerinde duran, bütün çalışma sahalarında varlığını hisset-
tirebilen, pratikleşebilecek bir örgütlenme modelinin açığa çıkabile-
ceğini düşünüyorum. Tabii bütün bunları da oluştururken, tabandan 
bir çalışma gerektiğini de belirtmek istiyorum. Bence yarım kalan 
bazı değerlendirmeler var hareketimiz açısından. Çok eleştirildi, çok 
tartışıldı PJA’nın halklaşamaması. Bunun bilimsel tarzda ele alınma-
yan eleştirisinin bizi belli oranlarda ümitsizliğe de götürebileceğini 



 360 

düşünüyorum, ki nitekim Avrupa’da bunun belli bazı belirtilerinin de 
yaşandığını belirtebilirim. Belki bu son yıllarda ulusal bilinci te-
melinde değil, cins bilinci temelinde de halka açılma yönünde bazı 
adımlar atılmaya çalışıldı, fakat ağırlıklı olarak biz örgüt içi bir hare-
kettik. Yani bana göre bunu görmeden, çok farklı değerlendirmelere 
gitmek yada halka açılımın tarihçesini çok köklü ele almamak 
beraberinde ciddi sorunları da beraberinde getiriyor. Son yıllara ka-
dar da örgüt içiyle sınırlı bir hareket olma durumundaydık. Fakat bu 
son yıllarda, diyelim beş-altı yıldır, daha fazla cins bilinci temelinde 
halktan kadınlara da bir açılım gerçekleşmekte. Şu anda örgütte olan 
kadınlarımızın birçoğu da ulusal bilinci temelinde örgütlüdür. Hepsi 
için demiyorum, ama ağırlıkta bu böyledir. Şimdi o temelde bunun 
giderilmesi önemli. Sorunlar nasıl giderilecek, marjinalleşme nasıl 
aşılacak, kurumlaşmalarda tabandan katılım nasıl sağlanacak, bunun 
yol ve yöntemleri nasıl olacak gibi soruları cevaplayabilmek için bu 
modelde oldukça derin ele alınmalı. Geçmişte kurduğumuz kurumlar 
çok üstten gelişen kurumlardı. Bu genel açısından da böyle, bizim 
açımızdan da böyle. Sorunlara çözüm olmaktan ziyade aslında çok 
genelmeci, çok teorik, fakat pratikte de hem genelin etkisinde kalan 
hem de gelenekselliğin etkisinde kalan bir durum vardı. Mesela 
Avrupa açısından bu geçerlidir. Avrupa’da artık biz öyle bir noktaya 
geldik ki, hiç kimsenin kadının umudunu kırmasına gerek yoktu, 
neredeyse biz bize kadının umudunu kırıyorduk. Şöyle ki; güzel şey-
ler söyleme, teorik olarak sorunların çözümü vb. bunların hepsi bizde 
var, ama pratik olarak bunun somut adımlarını atma, bu genel kon-
septin parçalarını oluşturma, adımlarını oluşturma, bunun pratiğini 
açığa çıkarma noktasında büyük zayıflıklar var. Ben bunu Irak açıs-
ından da gördüm. Burada da çok genelleştirme, teorize etme yak-
laşımlarının olduğunu belirtebilirim. Örneğin kısa vadeli araçları da 
gündeme koyabiliriz diye düşünüyorum. Mesela Güney Kürdistan’da 
kadın sünneti olayları çok gelişkin ve her birimiz PJA temsili yada 
üyesi olarak her yerde bütün bunlardan bahsederiz, ama buna yönelik 
somut bir çalışmamız yoktur yada diyelim küçük kızların okula 
gönderilmemesi, okullarda dayağın olup olmaması. Bunlar çok basit 
şeyler gibi görülüyor, ama bizim belki geçmişte bu kadar pratik çal-
ışma içine girebilecek sahamız yoktu. Pratikleştirme imkanımız da 
belki çok sınırlıydı, ama yaşanılan son gelişmelerle beraber artık 
bunun imkan ve olanakları var. Bu anlamda, belli bir noktaya gide-
bilmek için, sorunları çözecek araç ve gereçleri iyi ortaya çıkarma-
mız gerekiyor diye düşünüyorum. Yeni modelin içerisinde böyle bir 
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yaklaşımın da esas olması gerektiği inancındayım. Ben kısaca 
bunları belirteceğim. Tartışmalar geliştikçe belki daha detaylı olur, 
biz de katılım sağlarız.  

Rozerin ark: Her şeyden önce tartıştığımız gündem çok önemli 
bir gündem. Geleceğimizi her yönüyle belirleyecek. Şimdiye kadar 
dile getirdiğimiz sorunlar, yine aynı zamanda bu süreçte çektiğimiz 
sancılar bu gündemle bağlantılı. Eğer biz bu gündemde bazı temel 
sonuçlara ulaşırsak, bu süreçte bizden istenen çalışmaların temelini 
oluşturmuş oluruz. Örgütsel gündemde de belirtildi, bazı tehlikeler 
var. Genel harekete yönelik bu süreçte topyekün saldırılar oldu. 
Bunun daha inceltilmiş bir hali Kadın Hareketi üzerinde yapılıyor. 
İnsan burada, yeniden ideolojide derinleşmenin gerekli olduğu, 
ideolojinin özüne dönüşün gerekli olduğu sonucuna ulaşıyor. Önder-
likle aramızda açılan bir mesafenin olduğundan söz edildi. Bunları 
yapabilirsek, başarabilirsek bu mesafeyi kapatmış oluruz. Eğer bir 
yapılanma diyorsak, her şeyden önce kişilikte bir yapılanmanın ol-
ması gerekiyor. Sürecin karakteri adı altında içimizde bazı aşınmalar 
olmuş. Özelikle de kişilikte aşınmalar olmuş. Bu yönlü büyük bir 
avantajımız da var. Hareketimiz geçen yıllara oranla gelişme kat etti. 
Çok büyük gelişmeler var. Birikim düzeyi artmış. Fakat bunları 
ideolojinin, örgütün hizmetine koymaktan çok, bireysel çıkarlar te-
melinde kullanma var. Bu yönlü bir yanlışlığı insan görebiliyor. 
Özellikle bir kesimde bu ciddi bir biçimde yaşamsallaştırılmaya çal-
ışılıyor. Kişiliklerin somutlaşması gerekiyor. İdeolojik kişiliklere 
ulaşılması gerekiyor. Düşman her zaman şu söylemi kullanıyordu 
bizim için; eğer PKK içerisinde bir çözülmenin yaşanmasını istiyor-
sak, yaşam tarzlarına el atmamız gerekir. Fakat Önderlik öyle bir 
yaşam tarzı yaratmış ki, içimizde çıkan bütün tasfiyeci eğilimler 
bizim yaşam tarzımızda, Önderliğin yarattığı militan kişiliklerde, 
yine ahlakımızda, ölçülerimizde bir aşınmayı yaratmaya güç yetire-
miyor. Önderlik son savunmalarında özellikle ahlak devrimi üz-
erinde ciddi bir biçimde durmamız gerektiğini belirtiyor. Her şeyden 
önce bir militan ahlakıyla, devrimci duruşuyla, ölçüleriyle çalışma-
lara yöneliyor. Ama burada eğer kadında bu yönlü bir zayıflık olursa, 
bize dönük olarak geliştirilmek istenen marjinalleştirmeyi yaşamsal-
laştırmış oluruz. Bunun kendisini yaşamsallaştırma umudunu artır-
mış oluruz. Bu nedenle ret ve kabul ölçülerimizde somut olmamız 
gerekiyor. Ben burada bir zayıflık görüyorum. İçimizde bir süredir 
şöylesi yaklaşımlar gelişiyor; yani demokratik bir süreçtir, bireyin 
iradesi dikkate alınmalı. Doğrudur, Önderlik hareketi şimdiye kadar 
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birey iradesini kırmadı. Önderlik gerçekliğinde kendisini der-
inleştiren bir insan, zaten birey olarak rolünün bilincinde olur. Yani 
birey, tercih ve irade noktalarında bazı yanlış anlaşılmalar olmuş. Bu 
durum, ret kabul ölçülerimizde zayıflıkların yaşanmasına neden oldu. 
Bir örnek vermek istiyorum; yani bir bayan arkadaş iki-üç ay içeris-
inde iki-üç erkekle ilişkiye girebiliyor ve bu normal bir şey olarak 
görülüyor. Belki bu biçimde tercihini belirtiyor. Bunu belirtirken 
aslında şuna vurgu yapmak istiyorum; Önderlik ahlak boyutunu çok 
belirtiyor, bizim de daha fazla bunun üzerinde durmamız gerekiyor. 
Belki yeniden yapılanmayı tartışıyoruz, fakat ben bunu önemli 
gördüğüm için belirtme gereği duydum. Kişilikte yapılanma önem-
lidir. Bu noktaya ilişkin olarak bunları belirtiyorum.  

Örgüt modeline ilişkin olarak da, belgede bazı şeyler belirtilmiş, 
tüzükte de özellikle Özgür Kadın Birlikleri'nin biraz daha özerk ve 
bağımsız örgütlenmesi gerekiyor. Benim somut önerim, yani zaten 
PJA’nın bir bütün genel hareket içerisinde yer alan kadın çalı-
şanlarını denetlemesi söz konusu. Özellikle YJA ile PJA arasında bir 
örgütsel bağın olması gerekiyor. Bununla bağlantılı olarak altı ay 
içerisinde toplantıların yapılması gerekiyor. İçinde bulunduğumuz 
süreç biraz olağanüstü bir süreç. Böylesi süreçlerde pratik denetimler 
gerekiyor. Altı aylık bir süreç içerisinde çalışmaları değerlendiren bir 
toplantının olması önemli. Bununla bağlantılı olarak, ciddi bir pratik 
denetimin de olmasının gerekliliği var. Yine Özgür Kadın Akademisi 
boyutunda bazı açılımlar yapılmış, özellikle kadro boyutunda. Ama 
orada da kadroyu yeniden yapılandıran, çekirdek rol üstlenen bir 
konum yok. Bu yönlü bir zayıflık görüyorum. Her şeyden önce eğit-
tiği kadrolarda bir ideolojik donanım yaratması ve her alana hazır-
lanmanın olması gerekiyor. Bu süreçte bazı değerlendirmeler oldu 
akademiye yönelik olarak. Bu değerlendirmeler çok abartılı da olmuş 
olabilir, fakat şu deniliyordu; kendilerini sadece bazı alanlara göre 
hazırlıyorlar. Eğer çekirdek kadro hazırlanıyorsa, bunun bütün çal-
ışma sahalarına dönük olması gerekiyor. Yani kadın tarihini açığa 
çıkarma boyutunda üretim olmalıdır. Araştırma -inceleme boyutunda 
bir zayıflık görüyorum. Belki üç yıldır neler yapıldığına dair bir 
bilgimiz de yok. Ben kendim de iki devre yer aldım. Az da olsa bazı 
şeyler yapıldı, fakat yine de yetersizlikler var. Bazı kadrolar yıllarca 
eğitimde olmamalı. Bazı kadroların iyi bir çalışmanın ortaya çıkması 
için, bu yönlü eğitilmesi gerekiyor. Fakat bakıyoruz ki, birçok arka-
daşın ihtiyacı var, akademiye gelip eğitim görmek birçok arkadaşın 
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hayali, ama yıllardır bazı arkadaşlar sürekli akademi ortamında. 
Genelde bunları belirtebilirim.  

Roza ark: Tartışıyoruz. Örgütsel gündemi tartışırken, aslında 
karara bağlamamız gereken şeyler bir tablo biçiminde önümüze çıktı. 
Bugün tartışacağımız şeyler örgütsel sorunlarla bağlantılı. Önderliğin 
hareket olarak önümüze koyduğu görevleri yapmamayı ben biraz da 
yeni paradigmaya girmemeye bağlıyorum. Yeniden yapılanmada, bir 
arkadaşın da dile getirdiği gibi yeni paradigmaya girebilmek için, 
yeni bir zihniyete girebilmek için her şeyden önce birey olgusu önem 
taşıyor. Yeni paradigmaya girebilirsek, yansımasını bütün çalışma 
sahalarımızda bulacaktır. Bugün çalışmalarımızı değerlendirirken bir 
sonuca ulaşmadık diyorsak, bana göre bu bununla bağlantılı biraz da. 
Bunun için de, bütün çalışma sahalarımızda üzerinde durmamız 
gereken nokta -bir eğitim, bir kampanya biçiminde de olabilir-, bu 
temelde bir yoğunlaşma sürecine girmektir. Bunu bir eleştiri olarak 
da dile getirebiliriz. Bu aslında biraz da durumumuzu ortaya 
koyuyor. Yani bu hareketin bir kadrosu olarak çalışmalar içerisinde 
yer alıyorsun, fakat yapılan çalışmaların tümünden çok fazla haber-
dar değilsin. Yani yürütülen çalışmalar hangi temelde yürütülmüş, bu 
çalışmaların sonuçları nelerdir, yine çalışmada yaşanan sorunlar nel-
erdir, bunları ancak bir toplantıyla yada toplantının sonuçları sana 
ulaştı mı öğrenebiliyorsun. Bütün alanlarda çalışma yürütüldü, ama 
bu çalışmayı toparlayacak, bir sonuca götürecek, bu yönlü bir koor-
dinasyon rolü oynayacak muhataplar yoktu. Yani her ne kadar sorun 
yaşanmışsa da –ki bunları arkadaşlar da dile getirdiler- bir çalışma da 
yürütülmüştür. Bence sorun biraz da buradan kaynağını alıyor. Her 
şeye rağmen bir çalışma yürütülmüşse, bu biraz da hem kadının ulaş-
tığı düzeyi hem de halkın ulaştığı düzeyi gösteriyor. Birçok yönüyle 
perspektifsiz kaldık, ama Önderlik savunmalarında kapsamlı, geniş 
perspektifler sundu. Fakat bunu pratikleştirmek, bunu tartışmakta 
çok yetersiz kaldık. Bazı yönleriyle tartıştık, fakat bu nasıl pratikle-
şecek, yine önümüze hedef olarak koymamız gerekenler şeyler nel-
erdir, bunları çok fazla yapamadık. Yani biraz daha tartışma boyu-
tunda kaldı bunlar. Bazı arkadaşlar değerlendirmelerinde de dile 
getirdiler, çok fazla tartışıyoruz, fakat tartıştıklarımızı pratiğe 
geçiremiyoruz. Tartışmak, somut proje oluşturmak çok önemlidir. 
Fakat bu yönlü oluşturduğumuz projelerin de ayakları havada bir şey 
olmaması gerekiyor. Gücümüze ve gerçekleştirme olanaklarımıza 
göre projelerimizin geliştirilmesi gerekiyor. PJA’nın nasıl örgütlene-
ceğine ilişkin olarak arkadaşlar dile getirdiler. Önderlik savunmada 
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da somut olarak ortaya koyuyor. Çekirdek kadro yaratacak bir ör-
gütlülük biçiminde kendisini yapılandırması gerektiğini belirtiyor. 
Bütün çalışma sahalarında rolünü iyi oynayabilmesi için bu tabii ki 
önemli bir noktadır. Bütün alanlara ilişkin olarak arkadaşlar değer-
lendirmelerini yaptılar. Alanlara verilen perspektifler alanların 
gücünü aşıyor. Arkadaşlar dayanışmadan söz ettiler, ben de ona 
katılıyorum. Bütün çalışma sahalarımızın birbiriyle dayanışma içeris-
inde olması gerekiyor. Bir kadro partisi olacağı belirtildi, bu temelde 
kendisini sürekli yenilemesi ve kadro takviyesinin yapılması gereki-
yor. Projelerin yaşamsallaşması için her yönüyle çabaların sarf edil-
mesi gerekiyor. Başta da belirttim, çok fazla bazı çalışmaların nasıl 
yürüdüğünden haberimiz yok. Yani bir kadın çalışan olarak bu hare-
ket içerisinde yer alacaksın, fakat yapmış olduğu çalışmalardan da 
haberdar olmayacaksın. Bu, insana çok acı da veriyor. Bir süre 
kopuk kaldık yapılan çalışmalardan. Bundan sonra bütün çalışma 
alanlarında yürütülen çalışmalar hakkında kadın yapısının 
bilgilendirilmesi gerekiyor, ki eksikliklerini, yetersizliklerini, yine 
olumluluklarını, çalışmanın başarı düzeyini görebilesin ve ona göre 
varsa eksiklik tamamlayabilsin. Her yönden perspektif alabilmesi 
için böyle bir şey gereklidir. Şimdi bizim siyasal, diplomatik, askeri 
çalışmalarımız var. Fakat bunlar kendi içinde sınırlı kalıyor. Bu tarz 
da verimsizliğe yol açıyor. Birbirinden koparmak olarak da değer-
lendirildi, ben çok fazla birbirinden koparmak biçiminde değer-
lendirmiyorum. Zaten çalışmalar birbirinden kopuk kaldı. Yani bir-
birine güç vereceğine, paralel yürüyeceğine bu yönlü bir kopukluğu 
yaşadı. Madem yeniden yapılanmayı tartışıyoruz, o zaman bundan 
sonra çalışmalarımızın birleşmesi ve birbirinden güç alması gereki-
yor. Bu yönlü büyük bir sorumluluk Özgür Kadın Akademisi'ne 
düşüyor. Yeni örgütlenme biçimine göre de böylesi büyük bir rolü ve 
misyonu da oluyor. Bizim çalışmalarımız için de, yani hem siyasal 
çalışmaların hem de askeri çalışmaların projelerinin de esas alınması 
gerekiyor bundan sonra. Belki üstten perspektif geliyor, fakat o çal-
ışmanın kendisini daha iyi örgütleyebilmesi için çok inisiyatifsiz de 
kalıyor. Bundan sonra bütün alanların projeleri istenmeli. Yani çal-
ışmaları için neleri gerekli görüyorlarsa o temelde perspektiflerin de 
gelişmesi gerekiyor. Bu temelde düşünce alış verişi olursa daha iyi 
olur. Yeniden yapılanmada diğer önemli bir nokta da, kadro politi-
kasıdır. Örgütsel sorunlarımız tartışılırken çok açık bir biçimde 
gördük ki, bu süreçte gerçekten kadro rolünü oynayamadı. Doğrudur, 
ilk başta kadroya karşı özeleştiri verilmesi gerekiyor. Yani hiyerarşik 
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zihniyetten bahsedildi, bu sadece yönetimde mevcut olan ve bu te-
melde özeleştirilerini vermeleri gereken bir şey değil. Bana göre bir 
zihniyet sorunu var. Hala zihniyetimizde hiyerarşik yaklaşımlar var. 
Sürekli dışarıdan bekleme yaşanıyor. Bir üstün var, o perspektif ver-
irse yürürsün, vermezse yürümezsin. Kadro olarak da üzerinde dur-
mamız gereken ve özeleştirisini vermemiz gereken bir nokta da 
budur. Örgütsel gündemde arkadaşlar biraz nedenlerini, sonuçlarını 
ortaya koydular. Ona çok fazla girmek istiyorum. Yani kadro politi-
kasının da bir kez daha gözden geçirilmesi gerekiyor. İradiyi açığa 
çıkaran, çalıştıran, üretken kılan bir politikanın olması gerekiyor. 
Bunun zemin ve koşullarının yaratılması çok önemli. Bu biçimde 
bırakıp eleştirmek çok fazla yapıcı olmaz. Yani kadro iradesini açığa 
çıkaracağına, kadronun iradesinde bir kırılmaya yol açmış. Bu da 
tepkisel yaklaşımların açığa çıkmasına neden oluyor. Kadronun bu 
zayıflıklarını çoğu kez tartıştık. Fakat bu yönlü bir gerçekliğimiz de 
var. Bundan sonra yönetim sorunu ne olursa olsun kadroya ulaşmalı, 
kadın zeminine ulaşmalı, orada tartışılmalı. Çözümünü sürekli kadın 
zemininde aramak gerekiyor. Bu biçimde olmazsa yaşadığımız 
sorunlar gelecekte yine farklı koşullarda, farklı anlayışlarda kendisini 
tekrar açığa vuracaktır. Bunun için yönetim olarak yaşanan sorunlar 
ne düzeyde olursa olsun kadın yapısına mal edilmeli. Bu biçimde 
olmazsa, yine bazılarını yargılarız yada bazı yönetimleri sürekli 
sorgularız. Bu da kadın yapısı içerisinde bir değişim yaratma önünde 
engel olur. Bundan dolayı, yönetim sorunları bundan sonra toplantı-
larla da olabilir, kadın yapısıyla tartışılmalı ve çözümü orada bulun-
malı. Böyle yaparsak, bugün burada tartıştığımız sorunlar tekrar kar-
şımıza çıkmaz. Çözümün de burada olduğuna inanıyorum. Bundan 
sonra bu anlayış ön plana çıkarsa daha iyi olacaktır. Başta da söyle-
dim, bütün çalışma alanlarını arkadaşlar değerlendirdiler. Irak sahas-
ında ortaya çıkan sorunlar, gerçekten insana çok acı veriyor. En eski, 
en tecrübeli arkadaşlarımız o alanda yer alıyorlar. Ama buna rağmen 
bu yönlü sorunlar yaşanmışsa, bu insanın kafasında soru işaretleri 
yaratır. Kadro politikasını dile getirdik, o alana yönelik olarak arka-
daşlar eğitim görülmesini önerdiler. Bu eğitimler çalışmaya hazır-
lama temelinde de olmalı. Bu yaklaşım esas alınmalı. Bütün çalışma 
alanlarımızda biraz ön plana çıkan buydu. Yani çalışma yürütüldü, 
fakat sonuca ulaştırmada sorunlar yaşandı. Örgüt modeline ilişkin 
olarak arkadaşlar dile getirdiler. İlişkilerin nasıl olacağı program ve 
tüzükte tartışılacak. Bütün kadın çalışmalarıyla bir ilişki olmalı. 
İlişkisizlik kopukluğa götürür. Konferanstan sonrada çok ciddi tar-
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tışmalar oldu, inanıyorum ki bu tartışmalar yeni yapılanmada, YJA 
STAR kadın gücü, yapı ve yönetimi, meşru savunma temelinde 
kendini yeniden yapılandırmada, derinliğine ulaşmada, büyük bir 
değişimi yaratacaktır, Arkadaşların burada dile getirdiği gibi, tabi ki 
birey olarak şunu da görüyoruz; PJA'nın özünü koruma, bu anlamda 
güçlendirme, dışarı da ki tartışmalarla da bağlantılıdır. Arkadaşların 
dediği gibi tüm çalışma alanlarına kadro takviyesi yapılmalı. Daha 
fazla uzatmak istemiyorum, tartışmalar ilerledikçe insan daha fazla 
öneri de yapabilir. Belirteceklerim bunlar.  

Serhat Konya ark: Değişim, yeniden yapılanma, aslında daha 
öncede tartışılan konulardı. Özellikle Özgür Kadın Akademisinde 
uzun dönem biz bunları tartıştık. Bence başta bunun mantığını iyi 
kavramak gerekiyor. Yani niye değişim, özellikle yeniden bir yapı-
lanma derken ne kadar hazırız, bunun temel dinamikleri ne kadar 
oluşmuş? Yani bu konularda en azından bir mantığa ulaşmamız 
gerektiğine inanıyorum. Çünkü, bizde daha önceki değişimler bazen 
bir altüst oluşa yada bir anlığa denk geldiği için, bunlar kendisiyle 
farklı sonuçlarda getirdi. Özellikle, 1. KONGRA GEL'den sonraki 
süreçte, sağ tasfiyecilik eliyle geliştirilmek istenen değişimler ve 
bunların bize nelere mal olduğu, bu süreçte daha iyi ortaya çıktı. Bu 
anlamda bence bir mantığı yakalamak gerekiyor. Ortadoğu'daki yapı-
lanmaların değişimler karşısındaki duruşuna da bir vurgu yapmak 
istiyorum; Ortadoğu'daki yapılanmalar, örgütler, kim olursa olsun, 
değişimler karşısında oldukça tutucu ve dogmatiktirler. Onun için 
Ortadoğu'daki yapılanmalarda değişim ve yeniden yapılandırma 
süreçleri genelde çok sancılı ve uzun sürer. Çünkü Ortadoğu'daki 
yapılanmalarda değişim ve yeniden yapılanma süreçlerinde kopuşlar 
olmuyor, kopuşlar olmadığı içinde bu köklü altüst oluşlara yol 
açmamaktadır. Örgütsel sorunlarımızı tartışırken de birçok arkadaş 
değindi, yine bu sorunlar uzun süredir devam ediyor, biz uzun süre-
dir kendimizi tekrar ediyoruz, bunun temel nedeni budur yani 
mevcut zihinsel ve örgütsel yapılanmalarımızdan kaynaklı bir du-
rumdur. Onun için bizdeki değişimler sancılı oluyor, sancılı olmak 
zorundadır da. Biz alacağımız tedbirler, geliştireceğimiz değişik 
yöntemlerle bu geçiş aşamalarını en az kayıpla yapmamız gerektiği 
inancındayım. Onun dışında PJA'nın yeniden yapılandırılmasına 
ilişkinde, tüzük bölümünde tartışılabilir, yani üyelik koşullarıdır, 
özgür kadın birlikleridir, benzeri şeyler tartışılabilir. Önderlik sa-
vunmalarında, 21. yy' da ki değişimlerin dinamiğinde kadının rolünü 
belirtiyor. Değişimdeki misyonunu iyi ortaya koymak gerek. Yani bu 
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hareketin içerisinde yer alan bütün insanlar, kendisini bu yönlü bir 
şekillenmeyle donatabilmeliler. Eğer bu konuda kendimizi inandır-
mazsak, bu konuda işin altına kendimizi koyamazsak, pratik du-
ruşlarımızda buna göre olamıyor. Bence başta kendimizi ikna et-
meliyiz. Onun dışında, Demokratik Ekolojik Toplumun temel bazı 
sloganları var, temel bazı değişim ölçüleri var. Bunlar nedir? Birin-
cisi, -aslında Tolhıldan arkadaş da biraz değindi- hizmet ve iletişim-
dir. Hizmeti kendisine esas alan biri, yönetici de olur kadro da. Kim 
olursa olsun, sadece hizmeti düşünen, hizmetten başka hiçbir şey 
düşünmeyen, menfaatini, çıkarını düşünmeyen bir insanın çalışma-
larda oldukça verimli olacağına inanıyorum, Eğer hizmetin dışında 
farklı şeyler düşünecek olursa, işte orada işin içine başka şeyler giri-
yor, iktidar giriyor, hesapçılık giriyor. Bu noktada hizmet anlay-
ışımızı köklü olarak sorgulamamız gerektiğine inanıyorum. İkincisi; 
iletişimdir. Niye iletişim? Çünkü bilgide de bizde bir hiyerarşik yapı-
lanma oldu, bilgi sadece bazı kesimlerin tekelinin altına girdi. Bilgi 
bazı kesimlerin tekeli altına girdiği içinde, bizde sadece birileri belli 
bir birikime ulaştı ve bu birikime ulaşanlar sadece yöneticiler oldu. 
Bu anlamda iletişimi, bilgiyi eşit şekilde bütün kesimlerin, bütün 
herkesin faydalanabileceği bir düzeye getirmemiz gerektiğine inanı-
yorum. Eğer biz iletişimi yani bilgiyi bütün kesimlerin yararlanabile-
ceği bir düzeye getirebilirsek, bu alanda böylesi hiyerarşik fark-
larında ortadan kalkacağına inanıyorum. Bu anlamda hizmet ve ilet-
işim bizim temel sloganlarımızdan biri olabilmelidir. Onun dışında 
yine kollektif çalışmada esastır. Çünkü, kollektif ruha ve ekip çalış-
masına dayalı bir çalışma tarzını oluşturamazsak bizde bireyler öne 
çıkar. Biz hep şikayet ediyoruz. Diyoruz ki; niye falan kes öne çıktı, 
filan kes böyle yaptı, bu bizim yapılanmamızdan kaynaklı. Biz 
düşünmeyi, örgütlemeyi, birçok şeyi sadece bazı insanlara bırakır-
sak, birçoğumuz bir köşeye çekilirsek, o insan doğal olarak öne çı-
kacaktır. Ben bunu söylerken, herkes aynı işi yapacak, illa herkes 
aynı yoğunlaşma düzeyini sağlayacak anlamında değil, ama biz bu 
şansı herkese tanıyabilmeliyiz. Bu şansı herkese tanıdıktan sonra, 
kim ne kadar değerlendirir, artık o onun sorunudur, onun göstereceği 
çaba bu anlamda ortaya çıkar. PJA'nın örgütlenme tarzına ilişkin bir 
kaç noktaya değinmek istiyorum; PJA, bir üst kimlikten ziyade, 
bütün çalışmaları denetleyen, çalışmalara kadro aktaran, çalışmaları 
motive eden bir üst organ olabilir. Ağırlıklı olarak ideolojik çalışma 
yapan bir yapılanma şeklinde olabilir. Sonuç olarak PJA kendini yeni 
bir parti şeklinde örgütleyecek, kadro örgütüdür ve profesyonel çalı-
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şanların örgütüdür. Bu anlamda Özgür Kadın Birlikleri veya bunun 
dışında oluşacak birliklerdeki yapılanma daha esnek olabilmelidir. 
Özgür Kadın Birliklerini de PJA tarzında bir örgütlenmeye bir çal-
ışma tarzına kavuşturursak, hem birbirinden farkı kalmaz hem de 
açılım konusunda bir sorun yaşayabilir. Bence Özgür Kadın Birlik-
leri içerisinde yer alacak insanların profesyonel olmasına gerek yok-
tur. Yarı çalışan düzeyinde de olabilir, çünkü halktan değişik kesim-
lerin bu yapılanmanın içerisinde yer alması gerekiyor. Tekrardan 
eski tarzda yapılanma marjinalleştirebilir, dar bir çekirdek kadro 
hareketine götürebilir. Parça örgütlenmelerini de biz eğer tüzükte 
hepsini PJA'ya bağlarsak bu da birçok sorunu birlikte getirir. Çünkü 
nihayetinde PJA hala illegal bir örgütlenmedir, yani yasal statüsü 
olmayan bir harekettir. Parçalarda legal duruma kavuşacak olan bir 
hareketi tüzüksel anlamda PJA'ya bağlarsak, o hareketin meşrulu-
ğuna gölge düşürülebilir. O anlamda, bunların tüzüksel olarak 
PJA'ya bağlı olmaması gerektiğini düşünüyorum. PJA'nın dış çalış-
malarına ilişkin; diyoruz ki, Kadın Kurtuluş İdeolojisi evrensel bir 
ideolojidir, bütün insanlığın sorunlarını ele alan değinen bir ör-
gütlenmedir. Buna ilişkinde,  bu yüzyılın küresel örgütlenmelerinde 
şöylesi bir tarz gelişmiş artık. Mutlak anlamda senin her yerde ör-
gütlü bir bağının olmasına gerek yoktur. Sen eğer ideolojinle, du-
ruşunla, politikalarınla bir yerleri etkileyebiliyorsan, insanları et-
kileyebiliyorsan, o insanlar zaten senin ideolojine bu anlamda hizmet 
ediyor. Mesela, EL-KAİDE benzeştirme anlamında söylemiyorum, 
EL-KAİDE küresel bir örgüttür, dünyanın her yerinde EL-KAİDE'ye 
sempati duyan, o harekete, o davaya inanan insanlar bir anda birle-
şip, o davaya hizmet edebilecek bir eylemlilik, bir refleks göstere-
biliyorlar. Bizimde küresel noktada böylesi bir örgütlenmeye ulaş-
mamız gerektiğini düşünüyorum, bu da göstereceğimiz çalışma tem-
posuna bağlı, yoksa biz her yerde bir örgütlenme, bir komite bu-
lamayız, en azından manevi anlamda, ideolojik anlamda böylesi bir 
yapılanmanın olması gerektiğine inanıyorum. Ben genel anlamda 
şimdilik bunları belirtmek istiyorum.  

Hevidar ark: Yeniden yapılanma gündemini tartışıyoruz. Gerçek-
ten yapılan tartışmalar önümüzdeki süreci, alacağımız kararları 
büyük oranda etkiliyor. Bunun içinde son gelen değerlendirmelere 
katılıyorum. Mesela kaos aralığının aşılması için Önderlik savunma-
larında açık perspektifler ortaya koymuş. 5-6 yıllık geçirdiğimiz 
pratik süreç  bizim sonucumuzdur. Hepimiz kendimizi tanıdık, 
gerçekliğimizi tanıdık, nerelerde doğru, nerelerde yanlış yaptığımızı 
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gördük. İçinde bulunduğumuz statü, konum netleşti veya netleşmedi, 
ama belli oldu. Bunun için değerlendirmelerimizde daha yapıcı bir 
tutum ortaya çıkarsa olumludur, Eski paradigma veya yeni para-
digma diyoruz, mesela arkadaşlar yeni paradigmayı esas alacaklarını 
dillendiriyorlar, ama tarzlarda zihniyet olarak yine eski paradigma 
görülüyor. Yaklaşımlarımız gerçekten önemlidir. Eski paradigmada 
belli bir düzeye geldik, eski statümüz bir çok şeyi ortaya koydu, 
netleştirdi, somutlaştırdı. Bu anlamda yeni paradigma kadın açısın-
dan neyi ifade ediyor? Mesela, biz tüm dünya kadınlarının kurtuluşu 
için olduğumuzu ilan ediyoruz, diğer taraftan tüm ezilen insanlığın 
çözümünü de kendimizde görüyoruz. Belki teoride bu somutlaşmış, 
perspektif olarak sunulmuş, fakat pratik anlamda bunun adımını atma 
konusunda hala çok zayıf kalıyoruz, bu aşılmak zorunda olunan bir 
sorundur. Tüm dünyada sesimiz duyulmuş, Önderliğin perspekti-
flerinin payı bunda çok büyük, ama bizim ajitasyon-propagandamız 
sayesinde, teorimiz tüm dünyaya yayılmış. Şimdi önemli olan adım-
larının atılmasıdır. 21. yy'da hala kadın katliamları ve yapılan baskı-
lar az değildir, her gün duyuyoruz. Bunun için bu paradigma ile de-
ğerlendirmeleri ele alırsak olumlu olur. Özgünlüğü olan bazı 
alanlarda komisyonlar kurulsun, mesele Önderlik Diyarbakır için 
diyor, ama Diyarbakır gibi yerler çoktur, kadın artık ayaklar altında 
eziliyor. Kaybedilme, haksızlığa uğrama, her şeyden mahrum kalma 
temelinde büyük bir düşüşü yaşıyor. Bu konuda, bir komisyonun 
PJA bünyesinde kurulması ve -diğer çalışmalarımız var- bunlarla 
paralel bir çalışma olursa iyi olur. Yine arkadaşlar kadro politikasın-
dan bahsettiler, önemli bir konudur. Kadın kadrolar açısından 
yaşadığımız sorunlar tıkanmayla yüz yüzedir. Tıkanmaların aşılabil-
mesi için biraz tekniki,  maddi biraz da bireysel sorunları olanları bir 
komisyonun ele alması çözebilir. Özellikle, Maxmur'da bulunan 
kadro arkadaşların yaşadığı sorunların başında sağlık sorunu geliyor 
yada örgütte yıllardır çelişki yaşıyor, tıkanma yaşıyor, kendi halinde 
kalmış, belki gitmemiş ama oturması günden güne onu bitiriyor. 
Böyle bir durumu yaşıyor. Özgürlük arayışında bir kopuş yaşadığını 
insan gözlemleyebiliyor. Yani bu son yıllarda yaşanan kaçışların 
çeyreği kadar bir katılımı bile sağlayamadık. Bu gidişler katılımı 
etkilediler, bunun için bazı şeyleri bu kadar rahat elimizden çıkarma-
yalım. Eğer sorunları çözemiyorsak, sorunların çözümsüz olduğu 
açıkça söylensin. Ve “burada kal sorun çıkarma” denilsin, ama ne 
yarası sarılıyor nede çözüm bulunuyor. Rahatsız olan, gazi arka-
daşların konumları netleştirilirse iyi olur, bu biraz engel oluştu-
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ruyor.Yine diğer kongrede sosyal yaşam projesi gündeme geldi. 
Fakat bunun önünün alınmasına ilişkin bir şey yok, bence buna 
ilişkin bir ölçü, biçim  konmalıdır. Bu arayış herkesin aklına girdi, bu 
arayış tüm gücümüz içerisinde başladı, fakat çözüm bulunamadı, Net 
ve somut bir ölçü konulamadı, bir biçime kavuşturulamadı. Bizim 
için önemli bir sorundur öyle basit ele alınmamalıdır. 10 yıldır, 5 
yıldır aramızda olan biri kaçıp, ilkel milliyetçiliğin, bilmiyorum 
düşmanımızın kucağında gidip oturuyor. Mesela insan onlara, burada 
otur diyebilir, en azından biliriz ki iki yurtsever evimiz yada yarı 
yurtsever evimiz var. Kaçmaları yerine böyle bir espiri, böyle bir 
tutum geliştirilirse olumlu olur. Çünkü gerçektende içimizde tüm 
sorunların, tüm çelişkilerin çözümü vardır. Önderliğin savunma-
larında perspektifleri, değerlendirmeleri de var. Daha imkanlarımız 
varken bu insanların düşman olmaması, çalışmalarımızın önünde 
engel teşkil etmemesi için böyle bir yöntem geliştirilebilinir. Özgür-
lük bir tercihtir, herkes yapamaz istenen ölçülere göre. Mücadelede 
yerini almak isteyenler için, belki bir düzeyde ele alınabilir, belki 
bazıları daha kapsamlı ele alabilir. Bu esnek yaklaşımın kadın 
ideolojisinde yerini alması lazım. Ama temel ölçümüz olmalıdır. 
Oturanlar çözülemeyecek sorunları dayatıyorlarsa, bunun ölçüsü, 
biçimi de olmalıdır.  5 yıl öncesi gibi klasik kaba ret ölçülerimizi 
dayatmak olmaz. Kadın Özgürlük Hareketinin insanları tüketen 
değil, büyüten ölçüleri vardır. Bu temelde bu insanları tamamıyla 
kendimizden kaçırtmazsak iyi olur. Çünkü insan çok etkileniyor da. 
Herkes tarafından da biliniyor. 21 yy’da feminist hareketler ve Sivil 
Toplum Kurumları var, halklardan taban buluyorlar, müthiş bir hare-
ketlenmeleri de var. PJA olarak onlarla tek tek bağlantılarımızın ol-
ması önemlidir. Onlarla ortaklaşa çalışmalar yürütülmesi, bu hangi 
zeminde olursa olsun buna göre her kesimle ilişkileri geliştirmek, 
paylaşımları yakalamak lazım. Öneri olarak bunu sunuyorum. Önce-
den de kararlarımızda bütün kadın kurumları ve hareketleriyle ortak 
çalışma esprisi vardı. Ama şimdiye kadar dikkat edilmedi,  geliş-
medi, bir karar olarak pratikleşebilir. PJA’nın yönetimi ve kadro 
içersindeki ayrımcılık kaldırılsın, “işte ben senden büyüğüm, ben 
senden iyi biliyorum”, diyen, her şeyi kendinde merkezileştiren 
zihniyet aşılmalıdır, mahkum edilmelidir. Görev alma, yöneticilik 
yapma  anlayışı daha çok   hizmet etmeyi esas almalıdır, bunu pratik 
olarak günlük yaşamda da yansıtılması lazım. O zaman kadronun 
yönetimden beklemesi, yönetimin kadroya yönelik sitemleri, belki bu 
anlamda az çok aşılabilir.  Sorumluluk duygusu açığa çıkabilir. Or-
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taya çıkan yoğun tepkiler ve kaçışların sebebi nedir? İşte yönetim 
ortada irade bırakmadı, bildiğini yapıyor, bundan kaynaklıda sorum-
luluk duygusu pek gelişmiyor. Kadronun üzerine düşen sorumluluk 
pek fazla geliştirilemiyor. Kendini bırakma kadın kadrolarda da var. 
Şu ana kadar diyorduk ölçümüz üstümüzdür, ilkemiz üstümüzdür, 
böyle bir yanılgı da bizi kaosa sürükledi. Bu anlamda merkezin tek 
tek sorgulanması lazım. Bir mesele vardır; biri ortaya çıkarsa, herkes 
ona taş atar, şimdi burada günahsız kimse var mı ki, herkes ona taş 
atsın. Belki diğer gündem değerlendirmesinde biz daha çok merkezin 
tutumunu, davranışını, pratiğini mahkum ettik, belki konumu gereği  
sorumluluk ağırlıkla merkezindir, tabi üst düzeyde sorumlu yaklaşım 
olması gerekirdi, olmadı. Fakat şunu da unutmayalım ki, bizde 10-11 
yıldır bu partide her şeyi onlardan almadık, bu insanlar her zaman 
değiştirildi. Hepsi yargılandı, biz temizdik, ama bizim yanlışlık-
larımız da çoktu. Bir çok sorumluluğumuz vardı, yerine getirmeliy-
dik, yerine getirmedik. En azından yanımızdakiyle yoldaşlık  yapa-
bilirdik, yapmadık. Herkes kendisiyle sınırlı kaldı, herkes kendi der-
dine düştü. Kadro olarak da yaşadığımız sapma pratikte ortaya çıktı. 
Umarım önümüzdeki süreçte bunlar tekrar etmez. Yine gençlik ve 
kadının misyonda bir araya gelmesi önemli bir konudur. Bütün çal-
ışmalarımıza önemli bir damga vuranda budur. İnsan Önderliğin sa-
vunmalarına da baktığında, gençlik ve kadın hareketi birbirinin ar-
kasından gidemez. Belki PJA'nın özgünlükleri var, gençliğinde 
vardır, ama iki kurum birbirinden koptuğu zaman ne kadar hare-
ketlenme, etkilenme, pratik anlamda harekette varlık olsa da çok 
fazla sonuç almaz. Bunun için diyorum ki; PJA”nın da, gençliğinde 
özgünlüğü göz önünde bulundurulsun, ama bir düzeyde ilişki  ol-
malıdır. PJA”nın gençliğe aktarımları önemlidir. Akademi bün-
yesinde sürecin ihtiyaçlarına göre kadro yetiştirilmesi, donatılması 
da önemlidir. Belki bu son süreçte bir açılım olmadı, PJA kendi baş-
ına, gençlik kendi başına kaldı. Çalışmaların yürütülmesine ilişkin 
bir araya gelinip, çalışmalar nasıl olur, hangi noktalarda dikkat et-
meliyiz vb,  konularda, ortak perspektifle çalışmaların yürütülmesi 
gerekirdi yürütülemedi. Bu yönlü  eleştirilerimiz var, bu iki temel 
ayak esas alınmalıdır.  Diğer taraftan Akademi de bütün siyasi 
alanlardaki kurumlarımıza kadro yetiştirme esprisi hakim olmalıdır. 
Bütün alanlara aktarım yapılmasını ve bu alanlardan kadro çekip 
eğitimlerden, yoğunlaşmalardan geçirilmesini öneriyorum. Yine hiç 
bir siyasal statümüz yok. Karar, proje bunun içinde çıkartılmalıdır. 
Bu bizim siyasal çalışma sahalarımız açısından etkili olacaktır. Bir 
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çok arkadaş siyasal bir dernek için başvuru yapmak istiyorlar, ama 
senin siyasal bir kimliğin olmadığı için, böyle bir statün tanınmadığı 
için sınırlı kalıyorsun. Bunun içinde diplomasi alanına yönelik PJA 
bünyesinde bir komisyon oluşturulması iyi olur. Farklı örgütlerden, 
kurumlardan bazı kadınlarda bu komisyonlara alınabilir. Bir kim-
liğimiz olursa en azından çalışmada tereddütte, panikte olmazsın 
rahat hareket edersin, komisyon hakkında bunları belirtiyorum, De-
ğerlendirmelerde arkadaşlar, “herkes kendini her alana göre kendini 
hazır hissetmelidir”, dediler. Bana göre bu eski zihniyete göredir. 
Eskiden biz ne diyorduk; işte kadrodur, askerdir, sen her yere gide-
ceksin. Yaptığımız işlerin hepsi yarım yamalak kalıyordu, doğru 
dürüst bir iş kalmıyordu. Bunun için arkadaşların yapacakları işler 
konusunda tercih esas alınmalıdır, bu kararlarda da geçiyor sanırım. 
Sen kendini her alan için hazırla mantığı olmamalı. Belki her alan 
için arkadaşın konumu uygun değildir, bu özgünlük göz önüne alın-
malıdır. Tercihe dayalı bir görevlendirme bana göre daha iyi bir 
sonuç alacaktır.  

Arşem ark: Yeniden yapılanma konusunda önceden de tartışmalar 
vardı. Şu anda sürecin karakteri açısından ve Önderliğin yeni per-
spektiflerinin yaşamsallaştırılması için ele alınmalı. 21. yy.'ın karak-
terine göre yerine getirilmesi açısından çok geniş ele alınması gere-
kiyor. Çünkü daha önce kurmuş olduğumuz sistem 20. yy. gerçek-
liğindeydi, o sistem o sürece uygundu, reel sosyalizmin etkisi altın-
daydı, o sistem üzerine ideolojimiz oturtuldu, ona göre yürütüldü, biz 
o sistemi aldık ve bir miras ortaya çıktı. Eğer o sisteme göre bu 
yüzyılda yürümek istersen, bu zorlukları kendisiyle birlikte getire-
cektir. Biz o sisteme baktığımızda, birey toplum ilişkilerinin ne hale 
geldiğini göreceğiz, insan zihniyeti tıkanma düzeyine gelmişti, buda 
insanlığı yok oluşa doğru sürüklüyordu. Bu temelde o çağın sonu 
geldi. İnsanlığın kendini yenileyebilmesi için sistem olarak kendisini 
tekrardan ele alması gerekiyor, bu esas bir noktadır. Önderlik AHİM 
savunmalarında değişim-dönüşümün gerekliliğini, yeni stratejimizi 
oldukça açık ortaya koydu. Hem zihniyet açısından, hem  birey ve 
toplum, demokrasi çerçevesinde nasıl bir örgüt olmamız gerektiğini 
belirtti. Şu anda bizim çektiğimiz zorluk, esas olarak yaşadığımız 
tekrar, o dönemin zihniyeti ve sisteminin yarattığı sonuçlardır, bu 
kendisiyle en son noktayı getirdi. Örgütsel gündemdeki tartışmalar 
ve yaşadığımız tekrar bunun göstergesiydi. Bizim kurduğumuz sis-
temle, Önderliğin 5 yıldır önerdiği proje kendisiyle çok büyük bir 
çatışma getirdi, Bunun içinde hem zihniyetimizde, hem de ör-
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gütümüzdeki değişim tahammül edilemez bir hal aldı. Şu anda tüm 
dünyaya bakalım, hepsi kendisinde değişim yarattı. Amerika'nın Or-
tadoğu projesiyle, bizim projemize -Önderliğin değil- bakalım, çok 
farklıdır. Değişim yapılmak istendiğinde, sisteme göre bir tahlil 
yapıyor ve yaşamsallaştırıyorsun, değişim-dönüşümden istenen 
budur. Eğer biz sistemimizi, örgüt tarzımızı devam etmek istersek, 
sürecin dışında kalmakla yüz yüze kalırız. Ama değişimi yapmak 
istiyorsak baştan aşağı ele alarak örgütlenmemiz lazım. Bu nokta iki 
açıdan çok önemlidir; Önderliğin yaşam felsefesi, her şeyden önce 
bireyi ele alıyor ve buna göre yeni bir sistem yaratıyor, Şimdiye ka-
dar PJA örgütümüz, örgüt ideolojisi topluma mal olamamıştır. 
İdeoloji ve toplum arasında mesafe vardır. Her parçada örgütler ku-
ruyoruz, çok büyük bir kopukluk var. Bu da bizim bölgesel ör-
gütlenme tarzımızdan geliyor. Hiyerarşiktir, bu nedenle her parçanın 
sorunları, her bireyin, her ailenin sorununa çözüm bulamazsın. Me-
sela arkadaşlar intiharlardan çokça bahsettiler, bu tarzla buna  yöne-
lik psikolojik, ruhsal, fikirsel anlamda bunlara çözüm bulunamaz. Ne 
kadar bağlılık olursa olsun, ama insanlar için, bütün insanlığa mal 
etme konusunda bir kopukluk yaşanıyor. Önderliğin önerdiği yeni 
paradigma tüm yönleriyle insanı tamamlıyor. Ruhi anlamda, yaşam 
felsefesinde, düşünsel anlamda, bunların hepsini bir araya getiriyor, 
buna göre yaşamsal bir örgüt oluşturuyor. Bu temelde, bizim için bu 
değişimde önemli olan, biz her kurduğumuz örgütü aşağıdan kuruy-
oruz ve yukarı çıkarıyoruz. Eğer biz bunu toplum içersinde ör-
gütleyemezsek, ve bunu bireyde, toplumda, ailede oturtamazsak yine 
kopukluk yaşanacaktır. Yeni modeli Önderlik savunmalarında 
genişçe açmış. Kadronun misyonunu da, halkın bir bütün misyonunu 
da belirtiyor. Kadro politik açıdan, ilke anlamında, gerçekliği 
yaşayarak gelmeli, bunun için ideolojik bir parti kuruluyor, ki kadro 
bu çalışmaya öncülük etsin. Halk açısından da, kendi örgütlülüklerini 
sağlayabilmeleri için her türlü kurumlaşmayı önlerine koyuyor. 
Böylelikle birbirlerini tamamlıyorlar. Bununla Sen sistemi zorlay-
abiliyorsun, -her parçadaki sistemi yok etmek için- ve Kadın Kurtu-
luş İdeolojisini tüm kadınlara mal ediyorsun, her eve sokuyorsun, 
böyle yer veriyorsun, şimdi bizden istenenlerde bunlardır. Nerede 
tıkanma yaşıyorduk, kadro politikamız belli değildi. İdeolojik 
eğitimle kendini yeniden ele alıp örgütlemede zayıf kalıyoruz, bunun 
içinde halk içindeki örgütlenmemizde mesafe kalıyordu. Bunu yeni 
sistemimize göre, istenen değişimlere göre, kendi gerçekliğinde, halk 
içersinde yerine getirelim. Bu temelde biraz uzaklığımız var. Bunu 
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aşmak için yeni partinin ideolojik anlamda eğitim politikası belli 
olsun, net olsun. Programı, planı iler ki süreçte nasıl olacak, bu 
netleşmeli ve halka taşırılmalıdır. Halk açısından da çalışmalarını, 
örgütlerini örgütleyebilmesi için, her kurum kuruluşunda konuyla 
bağlantılı çalışılsın. Reel sosyalizmde geldiği son aşamada, herkesin 
işten çıkarılması istendi, buna göre emek harcanmadı, alt üst konuları 
ve kalıpçılığı herkesin iş sahibi olmasına izin vermedi. Değişimde 
istenen herkesin çalışmaya katılması, herkesin öncü olması gerekirdi. 
Bizde de yaşandı, örgütsel değerlendirmelerimizde açığa çıktı. Me-
clis  açısından, kadro açısından 24 saat çalışması istenmişti, pratik 
açıdan yapsın ama teorik kopukluk yaşandı. Bu nedenle de bu iş ol-
madı, çalışmalarda bir ilerleme sağlanamadı. Bu yönlerin aşılması 
lazım, teoriyi, pratiği gündelik yaşamda uygulayalım. Diğer bir 
nokta; Talimat ve perspektiflerin çalışma sahalarının, parçaların 
özgünlüğüne göre olması gerekir. Daha önceki talimat ve perspekti-
flerimiz geneldi, her parçada uygulanamıyordu, gelen perspektifler  
yukarıda kalıyordu, aşağı da yerini bulmuyordu. Bunlar uygulan-
saydı da gelişme yaratmıyordu. Bunları aşmak için her alan gerçek-
liğine göre perspektif oluşturulmalıdır. Yine her alanda birbirine 
benzer kararlar alamazsın. Çünkü her alanın coğrafyası, toplumsal 
özellikleri çok farklıdır. Bunları ayrıştırmak, onlara göre plan, pro-
jesini yaratmak için, buna göre tahlil edip, kendi gerçekliğinde nasıl 
uygulanacağı da ancak aşağıdan yukarıya kurulacak örgüt modeliyle 
gerçekleştirilebilinir. Özgür Kadın Birlikleri de bunu somut olarak 
her alanda, onun gerçeğine göre, toplumsal, kültürel, aydın kesimi 
açısından, onların gerçeğine göre projelerini geliştirebilirsin. Bunları 
belirtiyorum.                                                   

 Sinan ark: Bazı şeyleri reddetmek, kaldırmak yada dengeleri 
kaldırmaktan ziyade, önemli olan bunun yerine yenisini koyabilmek-
tir. Bu temelde Özgür kadın akademisinde tartışmalar yürütüldü. 
Hem bu sonuçlar üzerinden hem de anlayış düzeyinde bazı noktalara 
vurgu yapmak istiyorum. Her şeyden önce kadının kurumlaşması 
için; Önderlik, “kurumlaşma için gerekirse 100 yılı göz önüne al-
abilmeli ve buna göre bazı sağlam kurumlaşmalara gitmeli”diyordu. 
Eğer bu düzeyde, kapsamda ve derinlikte ele alırsak, tabi insan 
aceleciliğe ve yüzeyselliğe dikkat etmeli. Yani bana göre bu çok 
önemlidir. Çünkü örgüt tarihinde bunu çok gördük, açılım adına, 
değişim adına, aslında insan kısa sürede bir şeyleri kurtarma amacı-
yla bu yaklaşıma girebiliyor. Sağlam bir temel atılmadığı için buda 
kendisiyle yüzeyselliği getiriyor. Çünkü birçok açıdan ele alınmıyor, 
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kısa sürede sorunlar içinde boğuluyor. Bu nokta önemlidir bence. 
Yeniden yapılanma da, öncelikle Önderliğin çözümlemeleriyle 
Kadın Hareketine yaklaşımı bir önceki gündemde biraz ele alındı. 
Meclisin konuşmalarında da vardı. Bir çok noktada ele alışta, yanlış 
yaklaşım, yanlış anlama vardı. Özellikle yapılması gereken yada 
kadının ulaşması gereken düzey açısından, aslında sanki ulaşılan bir 
nokta olarak ele alma düzeyi ve bu temelde pratik olarak yürütülmesi 
vardı. Özeleştirisi verildi, ancak bu konunun anlaşılması önemlidir. 
Eğer yeni bir şey yaratılıyorsa, bunun gerçeği de iyi görülmelidir 
yada bizim içinde olduğumuz bir nokta varsa, bunun tahlili iyi yap-
malı. Yani bizim düzeyimiz nedir? Özgürlük çizgisi karşısında, 
Önderlik karşısında, gerçekliğimiz nedir? Bunun iyi bilince çıkarıl-
ması gerekiyor ki bu temelde yeniden bir yapılanmaya gidelim. 
Bunun içinde önceki gündemde bir arkadaş değerlendirmişti, yine 
Önderliğin son savunmasında da sıkça yer alıyor. “Bir kimse, özel-
likle kadın eğer özgürlük çizgisini oturtamazsa, çevresini de, to-
plumu da etkileyemez”. Arkadaşlar belki kadro, yöneticilik sorunu 
dediler, fakat mantık olarak geçtiğimiz süreçte kadında gördüğüm 
yetersizliklerdir. Yeni yapılanmada o mütevazilik kendi içinde 
gösterilmeli. Kurumlaşmasını da bu esas üzerine oturtmalıdır. Mi-
syon çok büyük, görevde çok büyüktür, fakat bunun yanında bu 
gerçeğe göre değerlendirme yapılmalıdır. Bu nokta şu anlama gelmi-
yor; düzeyimizi yada misyonumuzu küçük görelim, fakat söylemek 
istediğim kendi örgüt, kadro, yönetim, birey gerçekliğini göz önüne 
almalıdır. Bunun içinde kendini özgürleştiremeyen kimseyi de 
özgürleştiremez, bu yeni dönemin esprisi olarak anlaşılmalıdır, ben 
öyle ele alıyorum. Yeni parti modeli de bu temel üzerinden altyapıs-
ını oluşturmalıdır. Buna göre yetkinleşme gereklidir. Kadro açısın-
dan, eğitim açısından, Kadın Kurtuluş İdeolojisinde derinleşme açıs-
ından, bu noktalarda yetkinleşmenin sağlanması önemlidir. Diğer bir 
nokta genel örgüt sorunlarında, Kadın Hareketinin sorumluluğu çok 
fazladır. Önderlik bunu özellikle son dönemlerde örgüt sorunları çık-
tığında, temel çözüm noktası olarak ta ortaya koyuyor. Bu sorumlu-
luk sonuna kadar vardır. Fakat bu çerçevede ele aldığımızda ortak 
sorumluluğun biraz kenarda bırakıldığı görülüyor. Yani eğer söyle-
diğim yerinde olursa,  örgüt sorunlarında biraz kadının amaçlarında 
bir boş vermişliği, belki tam böyle değil ama, bunları daha çok ikinci 
planda ele alma yaşanıyor. Sadece ilgilenmenin yapılmasından zi-
yade, iller ki süreçte hazırlık anlamın da  üzerinde düşünülürse çok 
iyi ortaya çıkacaktır ki, öyledir. Genel örgütün sorunlarını hallede-
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lim, bunun içinde pozisyon alalım, bunun içinde kadın olarak bir 
düzeye gelelim ve bazı şeyleri oturtalım. Bu hem ideolojinin yay-
gınlaştırılmasını hem de kadın bakış açısının güçlendirilmesini 
beraberinde getirecektir. Ama bunları ele almada zayıflıklar çıkıyor, 
bunu temel anlayış ölçüsü olarak ele almak gerekir. Bunu aşmak için 
genel sorumluluğun yanında, alanında yetkinliği esas almalı. Bu nok-
tada şunu düşünüyorum; herkesin örgüt içersinde katılımı, sorumlu-
luğu, içinde yer aldığı kurum veya bulunduğu alanda ki başarısı, 
genele katılımını sağlıyor. Bu noktada başarılıysa, Yine PJA’da 
genel sorumluluğu olsa da, kendi alanında yetkinleşirse, kadro üz-
erindeki, halk üzerindeki ortak sorumluluğu, ideolojinin yay-
gınlaştırılmasında ne kadar yetkinleşme yaşanırsa, genel örgütün 
sorunları da çözülür. Bu noktayı önemli buluyorum. Diğer bir nokta; 
Türkiye veya diğer parça çalışmalarında bir ayrışma yaşanırsa, 
herkes kendi alanında, kendi düzeyinde bir katılımı esas alırsa, 
bağımsızlaşma yaşanır, buda kendisiyle yetkinleşme getirir. Aynı 
zamanda oynamak isteyenlere de engelde yaratır. Bu noktada örgüt-
sel bir tedbir olarak ele alınabilir. Önderliğinde bu noktada ideolojik, 
askeri, siyasi örgütlenmeleri ayrıştırmasını da böyle anlıyorum. Yani 
merkezden ziyade, bir çok kişinin bir nokta üzerine müdahale et-
mesinden çok, herkes kendi alanında çalışma yürütsün, bu temelde 
alanında yetkinleşme sağlansın. Yine diğer taraftan yeni yapılan-
manın sosyal alanla ilgili bölümünü yeterli görmüyorum. Hem örgüt 
içinde çıkan sorunlardan hem de toplum içersinde erkek ege-
menliğinin etkisinden kaynaklı yaşananlar var. Eğer halkın 
sorunlarını çözme amacıyla bir yaklaşım göstereceksek, o zaman 
toplumu iki yönlü hedef almalıyız. Bir taraftan cins anlamıyla ele 
alıyorum; diğer taraftan da gençler, çocuklar ve ihtiyarlar bu nokta-
larda hedef kitlemizdir. Bunlar belki de toplumun en hareketli di-
namikleridir, fakat erkek zihniyetinde değişim yaratılmadan, kadın 
özgürlüğünde fazla adım atamayız. Buna şu ana kadar örgüt içinde 
yaşananları örnek verecek olursak, çok açık ortaya çıkıyor. Yani 
kadın  ne kadar kendi açısından derinleşmiş, özgürlük yaklaşımında 
yetkinleşmiş ve bir düzeye gelmişse bile, bu düzeyi eğer erkeğe ta-
şıramamışsa örgüt içinde olsun, toplumda olsun, bana göre her 
zaman engeller çıkacaktır, gelişmeleri de geriye çekecektir. Sistem, 
erkek sistemidir, onun mantığı, onun düşüncesidir, her şey onun ku-
rumlaşmasıdır. İnsan temel de yaratıcılıkla, kadrolaşmayla, farklı 
kesimlerde örgütlerin kurulmasıyla, onları örgütleme, sistem karşıs-
ında bilinç verilmesiyle temel mücadele alanını belirler. Bunun 
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içinde gündeme gelirse insan kapsamlı tartışmalarda yürütebilir; 
özellikle erkeği dönüştürme projesi çerçevesinde 3 devredir eğitim-
lerin sürdürülmesi örgüt içersindeki ön yargılı yaklaşımları, bakış 
açısını belki bazı noktalar da kırdı, ama gerçektende hala çok zayıf. 
Kadın karşısında engellerin çıkartılması, aslında bu zihniyetten kur-
tulmadığının göstergesidir. Bunun içinde, yeni yapılanma bu 
konunun önemli bir ayak olduğunu düşünüyorum. Yeniden yapı-
lanma esas alındığında, kurumlaşmalara yine teorik açılıma önem 
verilmelidir. Bu noktayı son olarak belirtmek istiyorum.  

Zeynep ark(Maxmur): İlk defa böyle zengin bir ortama katılma 
şansı buldum. Uzun bir süredir hem kongre dışında hem de kongrede 
tartışılan yeniden yapılanma gündemini önemli buluyorum. Bende 
görüşlerimi belirtmek istiyorum. Yeniden yapılandırmada özellikle 
yönetimler açısından, alanlardaki kadınların özgünlüğüne göre yöne-
timin konumlandırılması bence önemli bir husus. Bu durum, özel-
likle Maxmur'da her zaman bir zayıflık nedeni olmuştur. Çünkü ge-
len arkadaşlara hem genel çalışmalar hem de kadroya yönelik çalış-
malar özgün olarak veriliyor. Bunların altında hem fiziki hem de 
düşünsel anlamda gerçektende bir zorlanma yaşanılıyor. Önümüz-
deki süreçte, bu anlamda tedbirler alınırsa iyi olur. İnsan özgün çal-
ışmayı böylelikle daha da geliştirebilir. Yine kurumlaşmalar var, bu 
kurumlaşmalarda halktan üyeler arttırılırsa iyi olur. Onların gelecek 
için hazırlanması önemlidir. Kadrolar arasında özellikle kurumlaş-
malarda, kurumun özgünlüğüne göre  düzenlenmelere dikkat edil-
melidir. Örnek; okumamış bir arkadaş eğitim için düzenlenirse ne 
kadar faydası olur, eğitimlerde görevini yerine getirebilecek arka-
daşların düzenlemesi olmalı. Kadın örgütü içersinde kimse kadının 
örgütlenmesiyle ilgilenmezse, bu halk ne kadar faydalanabilir. 
Önümüzdeki süreçte arkadaşların düzenlemelerine dikkat edilmeli, 
durumları göz önünde bulundurulmalı. Çünkü PJA’nın çalışmaları 
çok fazla genişledi, eskisi gibi değildir. Bu biçimdeki konular çoktur. 
Uzatmak istemiyorum. Ama özellikle birey olarak yeniden kendine 
dönüş, amaç ve hedeflerine dönüş olursa iyi olur. Daha çok yeni bir 
adım ve örgütleme için önemlidir. Bir çok arkadaş var. 12-13 yıldır 
çalışıyorlar ve pratikte sorunları yok, ama gelecekleri için bir hazır-
lıkları veya düşünceleri yok. Çok özlü insanlardır. Belirteceğim nok-
talar bunlardır.  

Sema ark: Ben de bu yeniden yapılanma için görüşlerimi sunmak 
istiyorum. Örgüt ve örgüt durumuna ilişkin değerlendirmeler oldu. 
Eleştiriler oldu. İki boyutlu ele alındı. Bir boyutu zihniyet, diğer 
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boyutu sistem biçiminde ele alındı. İnsan sistemi ele alırsa sistem 
öne çıkıyor. Sistemi araştırıp ele alırsak alternatif nedir ortaya çı-
karmak gerekir. Bu boyutta değerlendirmek istiyorum. Eski örgüt 
yapılanmamızı ele aldığımızda şunu görüyorduk; her şeyi bir bireyde 
kilitleme vardı. Bir arkadaş başkanlık konseyinde yer alıyordu. Ör-
gütün genel merkezinde yer alıyordu, yine PJA koordinasyonunda 
yer alıyordu. Böyle birkaç görev birden yer alıyordu. Bunun için 
sorumluluklarını yerine getiremiyordu. Zaten böyle bir durumda 
mümkünde değil. Onun için yoğunlaşmada ve güçlü katılımda eksik 
kalınıyordu. Bu anlamda yeni yapılanmada böyle bir yoğunlaşma 
yaşanmalı. Her bir kendi gücüne göre bir görev almalı. O görev üz-
erine yoğunlaşsın ve katılsın. Bu konularda yanlışlıklarımız vardı. 
Diğer yandan ona bağlı olarak bir birey genel örgütlemede yerine 
alıyordu ve ona bağlıydı aynı zamanda. PJA’da da yer alıyordu bu 
açıdan özgün bir yoğunlaşamıyordu da. Bu kadın örgütünün genelin 
gölgesinden çıkmamasına neden oluyordu. Böyle bir gerçek ortaya 
çıkıyordu. Yine o kişiler tıkanmayana kadar, kendisiyle beraber 
hareketi tıkatmayana kadar görevden alınmıyordu. O kişi kendisini 
eğitemiyor, eğitemediği için üretemiyor. Yine kadın merkezinde ise, 
arkadaşlar örgütsel gündemde dile getirdiler merkez için merkez 
olma temelini oradan alıyor. Sanki genel örgütte yerini alan Kadın 
Hareketinde de en üstte görev almak zorundaymış gibi bir yaklaşım 
ortaya çıkıyordu. Onun için harekette tıkanma oluşuyordu. Hem bi-
rey, bireyle beraber örgüt zarar görüyordu. Bir bütünen zedeliyordu. 
Benim görüşüme göre ileride birey bir görev almalı. Diğer boyutta 
ise, kadın örgütünde yönetim ekip çalışmasını esas almalı. O ekip 
içerisinde bir birey 3-4 yıl görevde kalmamalı. Dönemsel sözcüler 
olmalı. O sözcülerde sürekli değişmeli 6 aydı bir mi olur, bilemiy-
orum insan sonra belirleyebilir. Arkadaşlar görüşlerini dile getirdik-
lerinde, çekirdek kadro için bende görüşlerimi dile getirmek istiyor. 
Önderlik birden bütün kadınları özgürleştiremeyiz, ama insan ilk 
başta 300 kişiyle başlanılır ve öyle çalışmalarını yürütürler diyor-
lardı. Bana göre bu 300 kişi gönüllü katılmalılar. Ve bulundukları 
ortamda onlara onay vermelidir. Diyebilir, bu kişiler gidip bir yo-
ğunlaşma yaşayabilirler esası üzerinden seçebilirler. Yine o kişiler 
seçilince belki ilk başta 300 kişiyi birden toparlayamazsın, adım 
adım olur, ama mevcut akademide bulunanlardan değil de genel di-
ğer çalışmalarda yerini alan arkadaşlardan da seçilebilinir. Eskiden 
arkadaşlar Önderlik sahasına gidip geldikten sonra o arkadaşlar farklı 
ele alınıyordu. Böyle bir oluşumda seçilecek 300 kadro da sabit ol-
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masınlar değişken olsun. Böyle olması öyle bir farklılık tekrar olur. 
Yada farklı sorunlarda yaşanabilinir. Onun için değişken olmalıdır. 
Yine bu oluşum PJA yönetiminin olduğu yerde olmasın, onların 
yanında kalırsa yaşanan siyasal, örgütsel değişimler etkiler. Mesela 
bir yıla yakın PJA’da kaldık, fazla yoğunlaşamadık. PJA Koordinas-
yonun tarzı bizi de etkiledi. Yoğunlaşmalar dağılıyordu. Bu arka-
daşlar koşullar etkilenmesin diye yeni seçilecek PJA meclisi ayrı 
yerde ve bu oluşacak oluşumda ayrı yerde olursa iyi olur. Yine yöne-
timde yer alan arkadaşlar eğitimlerde yardımcı olabilir. Ama aynı 
yerde, zeminde olmaz. Bunları dile getirmek istedim.  

Sozdar Cizre ark: Planlama üzerine tartışıldı. Yeniden yapılanma 
ilerde nasıl olacak noktasında bir çok arkadaş görüş sundu. PJA 
olarak ne yapacağız noktasında bazı şeyler söylendi. Genel arka-
daşlara katılıyorum. Diğer noktalar PJA olarak parça ve alan ör-
gütlenmelerinde çok dağınığız. Bir çok kurum kurduk, çok gen-
işlemiş bir hareketiz ama bu sürçte yeniden yapılanma tartışmalarını 
daha da bütün alanlara yaymalıyız. PJA merkez bir kurumdur, ama 
diğer bütün kurumlar organik olarak bağlıdır. Legal değil illegaldir. 
Örneğin Türkiye’de bazı vakıflar var, ama tamamlanmadı zayıflıklar 
var. Oradaki vakıflar güçlendirilmeli. Yine Küçük Güney sahası bir 
çok arkadaş örgütsel gündemde bazı boyutlarıyla eleştirdiler. Oradan 
yaşanan zayıflıklar, kadro boyutuyla, kadını orada kazanmada sis-
temi yaratma boyutunda bazı eleştiriler gelişti. Planlamamız olsa 
önderliğin orda yaratığı noktaları tekrardan kazanmak açısından. 
Kaybettiklerimizi tekrara kazanmalıyız. Her parçayı giden kadrolara 
göre o alanın kültürünü tanıttıralım ki, kazanalım. Giden kadrolar 
kadroluğunu halka dayatmamalı. Özellikle kadın olarak. Bir çok defa 
kadın ezilmiş diyoruz. Yine önemli bir alanda Irak sahasıdır. Özel-
likle Irak ve Maxmur sahasında kaybettiklerimiz üzerinden bir gel-
işme yaratalım. Kadrolar nasıl örgütlenmeli.? Irak sahasına göre ku-
rum ve kuruluşlarımıza göre nasıl bir sistem yaratabiliriz. Halkta 
oluşan önyargılar güvensizliği nasıl kırabiliriz. Bu anlamda yo-
ğunlaşma olursa iyi olur. Maxmur için bir noktayı vurgulamak istiy-
orum. Maxmurda üst düzeyde kadro var. Gaziler için söylendi. Me-
sela gazi kurumunu nasıl bir yetenek kurumuna dönüştürebilirsin. 
Onlarda işlevli olduklarını anlasınlar ki çalışsın. Bence bu nokta üz-
erinde durulsun. Mesela örgütün planlamasında kurulacak demokrasi 
ve barışın temeli veya uygulama sahası Maxmur'dur. Yine kaybe-
dilmiş, kaçmış bir çok insanı kendi içimize nasıl kazanabiliriz. O 
insanları tekrar içimize geri çevirmek için ne yapmalıyız? Bizde bir 
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İlkedir, kaybettiğin yerde kazanmaya çalışırsın. Kadın Hareketi 
olarak bunu göz önünde bulundurmalıyız bence. Bir çok alan için 
görüş söylemek istiyorum, ama genelde belirtildi. Askeri güçler 
içinde söylendi. Özür kadın birlikleri var. PJA’ya organik olarak 
bağlıdır. Özgün olarak meşru savunmada derinleşme ve diğer boyut-
ları olabilir. Ama organik olarak PJA’ya bağlı olmalı. Bazı arka-
daşlar bireysel tercih dedi. Doğru demokrasi var, bireysel tercih ol-
malı ama her militanın tercihleri belli. Özgürlük tercihidir. Mili-
tanların tercihleri bellidir. İster gider diplomatik çalışmalarda da yer 
alır, ister askeri çalışmalarda yer alır, siyasi çalışmalarda yer alır yine 
militan tercihleriyle gerçekleşir. Son bir nokta olarak. Siyasette tam 
konumlanamıyoruz diyoruz. Öyle bir duruma kendimizi getirmeliyiz, 
kendimizi siyasetin gündemine oturtmalıyız. Örneğin bununla 
bağlantılı olarak Önderliğe tekmillerimiz gidiyordu. Her birimiz 
kendimize göre tekmil veriyorduk. Onun için avukatlar ortada kaldı-
lar. Bunun için Önderliğe tekmil veren bir merkezimiz olmalı. Bir 
yer esas alınmalı. Ki Önderlikte ona göre yaklaşabilsin. Çünkü 
Önderlik her şeyi fark eder, ama avukatlar arasında karışıklık çıkar.  

Eylül ark: Bazı şeyleri Türkçe ifade edeceğim ben. Bir çok şey 
söylenebilinir. Üç dört gündür örgütsel sorunlar üzerine ciddi yo-
ğunlaşmalar yaşandı. Bunlar önemliydi. Yaşadığımız çelişkiler, 
sorunlar bir nevi içini dökmeye kadar geldi. Bu bir son noktaydı. 
Bunlar hemen bir anda çözüm bulunması yine kongrede sonuçlan-
masını hemen beklemiyoruz. Pratik bir süreçtir bu süreç içerisinde 
uygulayacağımız, üretici, yaratıcı kişiliklerimizle ve zihni-
yetlerimizle bağlantılı bir durum. Yeniden yapılanma için bir çok şey 
söylenebilinir, bir çok projelerde üretilebilinir. Şunlar yapılmalı, 
bunlar yapılmalı, şu, bu sorunu yaşıyoruz diye şimdi bizzat içind-
eyiz, içinde yaşıyoruz, ancak önemli olan sadece bunları ifade etmek 
değil, hayata geçirmektir. Bence bunun zihniyetini doğru yapı-
landırmak önemli. En basit örneği kendi alanımız itibariyle değer-
lendirirsek bir çok kurumumuz var. Hatta bazen sayıyoruz bir 
çoğunuda unutuyoruz. Hepsi sivil toplum alanı, ama maalesef bakıy-
oruz ki zihniyet yapılanması aynı olduğu için kendi içinde bir 
bütünlüğü sağlayamıyor. Kendi içerisinde, kendi çalışmalarını 
yürütmede bir üretime dönüşmüyor. Bunlar önemli ve belirleyicidir. 
Örneğin kadın cephesinden de bir dönem Dicle Kadın Kültür 
Merkezi vardı. Önemli de işler de yaptı, yapmadı değil, önemli 
açılımlarda yaptı. Ama zihniyette yaşadığımız darlık yaşadığımız 
kişilik sorunları bu kurumumuzun kapanmasını, tekrarını beraberinde 
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getirdi. Pratik olarak bir çok proje geliştirilmelidir. Ama bunun 
zihniyet yapılanmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Kürtçe 
anlamadığımdan dolayı tekrar olabilir. Önce bizim bir kadro yapı-
lanmamızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Ciddi anlamda kadro tüke-
ten konuma gelmişiz. En çok sahamızda yaşıyoruz bunu. Çünkü 
binlerce kadın ve genç var. Kendini katmak isteyen, çalışmak isteyen 
binlerce insan var, ama biz ne bunları doğru değerlendiriyoruz ne de 
gelen bu kişiler kendilerini bizde buluyorlar. Bu anlamda kadro yapı-
lanmasını bu temelde gözden geçirmek önemli. Hani birşeylere ko-
şuşturan, yapan, tüketen veya onu hayata geçiren, pratikleştiren 
kadro kadro değildir. Üreticiliğiyle, yaratıcılığıyla bunu birleştirdiği 
oranda o kadro özelliğini taşır. Önderlik bile söylüyor. Bir kurşun 
sıkıyorsan, bunu niye sıktığını bilerek sıkmak seni amaca daha çabuk 
daha doğru gitmeni de beraberinde getirir. Bazen bizlerde çalışma-
lara giderken mahallere yapmamız gereken sadece mahalleye git-
mektir, kadını eyleme çağırmaktır, kadını alanlara, pratiğe çağırmak-
tır bunun çok ötesine gitmiyor. Ciddi anlamda ideolojik donanım-
sızlığımızdan kaynaklı hem de kendi içimizde yaşadığımız cins 
bilincinin yetersizliği hem de parçalı durumumuz etkiliyor tabii. Her 
alanda kadın çalışanlarımızı var, özgün kadın kurumumuz var, yine 
siyasal parti içerisinde çalışmalarını yürüten ki, buda bir dönem 
kendi içerisinde ciddi bir çelişkiydi, genelde kadın, özeldeki kadın, 
kadın kollarındaki kadın, gençlikteki kadın vs. çok ciddi çelişkili 
ayrışmalara da gitmişti. Tabu bu dönemde büyük oranda gidermişiz 
diye düşünüyoruz. O açıdan parçalı bu duruşu giderme temelinde bir 
Özgür Kadın Hareketi örgütlenmesini gerçekleştirdik. Bunun konfer-
ansıda yapıldı, önemli kararlarda alındı. Fakat sonuç itibariyle bak-
tığında bu kararların hemen hemen hiç biri hayata geçmedi diye-
biliriz. En önemli kararlardan birisi kadın meclislerin oluşturulması-
ydı. Hareket olarak tekrar bir araya gelip toplantı yaptığımızda çok 
iyi yoğunlaşmadığımız, araştırmadığımızı aslında ilgi alanımıza 
girmediğini yada düşünsel anlamda bir istemin veya bir yoğunlaşma 
isteminin olmadığı görüldü. Çünkü ortada bir şey yoktu. Hareket 
toplantımızı, meclis gündemimizi bir daha toplantıya ertelemek 
zorunda kaldık. Çünkü yaptığımız toplantıların temsili katılımları 
oluyor. Temsili katılım, kurumu katılımı değil, kişi katılımı oluyor. 
Bunlarda önemli. Eğer yapılan geniş kongreler, konferanslar ve to-
plantılara katılım sağlanırsa ve yapımın görüşlerini alınarak ge-
linirse, ben bunun daha olumlu olacağını düşünüyorum. Biz bunları 
çok yaptığımız için örgütsel mekanizmada da en üstü bireysell-
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eştirdik ve en üsttü merkezleştirdik. Bu ciddi bir daralmayı, tıkan-
mayı beraberinde getirdi. Tabi şimdi ifade edersek, alanımızda ciddi 
bir kadın katliamı yaşanıyor. Gerek yaşanan intiharlar, taciz, te-
cavüzler, recim, aile içi ensest ilişkileri vs. bunlar son dönemlerde 
çok daha kendini ciddi anlamda hissettirmeye başladı. Ve bunun kar-
şısında çok ciddi anlamda çözümsüz kaldığımızı ifade etmek istiy-
orum. En son örneğin İzmir’de bir olay yaşadık. Bir bayan arkadaş 
kendi çocuğuyla ortada kalmış, ne eşi nede ailesi sahipleniyor, iki 
aydır biz bir eve yerleştirmişiz ama ne yapacağız diye ciddi bir 
çözümsüzlük içerisindeyiz. Bariz bir örnek daha verirsek; örneğin 
Diyarbakır’da ki Kadriye Demirel ailesi tarafından katledilmeden 
önce kadın kollarımıza baş vuruyor, gelip sorunlarını ifade ediyor ve 
çözüm bekliyor. Ama biz çözümsüz kaldığımız için sadece tabutunu 
taşıyabildik. Böyle ciddi acı bir durumla karşı karşıyayız. Ben 
bunları ifade ederken şunu demek istiyorum; çok ciddi ve muazzam 
bir donanımız var, düşünsel anlamda da bu böyle teorik anlamda da 
bu böyle, ama bunu harekete geçirmede bilmiyorum engelleyen nedir 
diye baktığımızda, kaynağını zihniyette görüyorum. Yapılamaz mı? 
Türkiye’de bir çok şey yapılabilinir. Buna sığınmamak gerekiyor. 
Bazı belirleyici nedenler olsa da çok ciddi anlamda gerekçe 
olduğunu da düşünmüyorum. Buradan Türkiye’ye dönüp baktığımız 
da bir çok şey yapılabilinir. Ama oraya gittiğimizde gene o darlık ve 
sıkışıklık içerisinde kendimizi tekrar mı edeceğiz diyoruz.  Çünkü bu 
güne, tekrarlarla geldik. Tekrar olmalı, şu anlamda olmalı, eğer bir 
çözümde ısrar varsa, o çözüme ulaşmakta tekrar edersin, ama 
sonuçta çözüme de ulaşırsan. Fakat çözümsüzlükteki ısrar, çok ciddi 
anlamda tüketen bir tekrarı getiriyor. Bu alamda belirleyici olduğunu 
düşünmüyorum. Tabi alanımızda buna dönük iç yoğunlaşmalarımızı 
yaşıyoruz. Hareket olarak, kadın kolları ile ortak toplantılarımızda 
oldu. Mevcut projeleri ortak nasıl hayata geçirebiliriz diye tartışma-
larımız oldu. Bir tanede SHP olmak üzere on tane kadın belediye 
başkanımız var. Bu kadın belediye başkanlarıyla bir şey yapılamaz 
mı? Çok şeyler yapılabilinir. Ortak bir araya gelip tartışmalarımız 
oldu, ama çok ciddi anlamda projelere gidemedik, somutlaştı-
ramadık. Ama en azından bir zemin oluşturma kararını aldık. 
Örneğin bir yerel yönetimler bürosu oluşturacağız. Bu büroda hem 
yerel yönetim çalışmaları izlenecek hemde projeler üretilerek yaşam-
sallaştırması sağlanacak. Gene kadın belediye başkanlarımızın 
yaşadığı sorunlara çözüm olma, güç sunma anlamında da işlerini 
götürecek. Çalışanları gene aktif olması önemli ve belirleyicidir. 
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Çünkü bu güne kadar biz bir çok alanda kadro konumlandırırken, o 
kadroyu hem bir sürü görev ve misyon yükledik hem de donanımsız 
olduğu halde çok ağır sorumluluklar verdik. Daha sonra birey 
bunların altından kalkamadı ve başarısız oldu. Daha sonra biz o bi-
reyi mahkum ettik. Ya evine gönderdik yada kendi içinde bir inan-
çsızlaşmaya götürdük. Bu açıdan aktif katılım önemli. Alanımızda da 
biraz bunu uygulamaya çalışacağız en azından çabamız bu yönlü 
olacak. İçimizde yaşadığımız daralmayı, tıkanmayı bu temelde 
aşabileceğimizi düşünüyorum. Tabi şunu da eklersek bazı kavram-
larında yeniden ele alınması ve tartışması gerektiğini düşünüyorum. 
Kadro olarak çok şey tartışıyoruz, çok şey tekrarlıyoruz, çok 
kavramda kullanıyoruz ama bu kavramların anlamını bilmeden kul-
lanıyoruz, özümsemeden kullanıyoruz. Bu yüzden de doğru bir 
sonuca da ulaşamıyoruz. Bununla beraber aramızda yaşanan sevgi, 
değer, yoldaşlık bunlarda da ciddi bir aşınmanın olduğunu düşünüy-
orum. Çünkü sevgini ve yoldaşlığın olduğu yerde aslında üretim 
doğar çünkü kolektif yaşam orada kendisini gösterir. Tamamiyle 
alanımızda yaşanan ve genel olarak kendini hissettiren bir durum 
bireyci bir yaşamın çok ciddi bir şekilde ön planda olduğunu da 
gözlemliyoruz. Bu da çok ciddi bir sıkıntı olara önümüzde duruyor. 
Şu da önemli bir çok kararlar alıyoruz aslında bu kararların uygu-
lanması ahlaki bir ilke olmalı. Önderliğin savunmasında da ahlaktan 
bahsediyor bunun ciddi bir şekilde ele alınması gerekiyor. Ahlaki 
ilkelerdir kararlar, kararların hayata geçirilmesi de ahlaki ilkelerin 
ihlal edilmesidir. Bu anlamda bir çok karar aldık, ama hayata 
geçirmedik. Hem kendimize olan inançsızlık, güvensizlik buradan 
doğdu. Hem de kitleden kopuşumuz, kitlenin ve bir çok kadının bize 
olan güvensizliği, inançsızlığı yada çözüm mekanizması olarak gör-
memesi tamda bu nokta da doğru diye düşünüyorum. Bunu kongre 
kararlaştırmasında alabilir miyiz? Kararların hayata geçirilmemesi 
durumunda bir uygulamaya da tabii tutulması gerektiğini düşünüy-
orum. Artık bu bir denetim mekanizması mı oluşturulur yoksa ayrı-
yetten farklı bir uygulamaya mı gidilir, tam olarak belirleyemiyorum. 
Ama bunun bence bir sorgulamadan geçmesi, hesap sormadan 
geçmesi gerekiyor. Sadece hesap da sormak denetlemekte yetmiyor, 
güç sunmakta önemli, hani bir çok şeyi biliyoruz ama bildiğimiz bir 
çok şeyi yerine getiremiyoruz. Bir söz vardır;" yolu bilmek ile yolda 
yürümek çok farklı şeylerdir" Belki yolu kısmen biliyoruz, ama 
yolda yürümeye öğrenme konusunda da kolektif bir yaşamla bunu 
aşacağımızı düşünüyorum. Şu da önemli özellikle iktidar olgusu kap-
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samlı tartışılması gereken bir olgu. Çünkü bizim alanımızda bu 
seçim dönemlerinde hissettirdi. İktidar olma, güç olma, egemen olma 
zihniyeti. Bu bir çok kadının kendi içerisinde gruplaşmasına, hatta 
arkasında erek grubunu oluşturmasını da beraberinde getirdi. Yada 
erkekler bunu bir güç olarak da kullandı. Mesela Nusaybin’de 
mevcut belediye başkanı tekrar aday olmak istedi. Orayı biz kendi 
kadın kotamıza aldığımızdan dolayı daha sonrasından eşini getirdi. O 
zaman eşim adaydır dedi. Onu destekledi. Daha sonra kota meselel-
eri tartışıldı ve kota ortadan kalktı. Daha sonra eşini çekti, tekrar 
kendisi aday oldu. Yani böylesi ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kal-
abiliyoruz. Böyle parçalı durumlarımızda söz konusu oldu. O dönem 
burada yaşanan sorunlar oraya da yansımıştı. Taraf olmama adı 
altında bir nevi çözümsüz duruşu yaşadık. Ve kendi içimizde güç 
olamama, tavır koymamayı beraberinde getirdi. Şu da önemli, arka-
daşın biri belirtmişti ben katılıyorum. Hareketi, savunmaları, ideolo-
jiyi kendi merkezimize almak doğru değil. Çünkü kendi tekelimizde 
değil bu. Ama biz bunu biraz kendi içimizde tekelleştirdik. Ben tem-
sil ederim, ben en iyi onu anlayabilir, en iyisini de anlatabilirim man-
tığıyla yaptık. Bu kendi içimizdeki parçalılığında bir ifadesini oluş-
turdu. O yüzden halkı karar süreçlerine katma denmişti, ama zihni-
yetten kaynaklı yapılmadı. Onu da bir köşeye bırakırsak yapım-
larımızı karar süreçlerine katma denmişti, onu da yapamadık. Başkan 
karar olır, koordinasyon uygular; koordinasyon karar alır, yapı uygu-
lar; merkez yapı kararı alır, iller, ilçeler, belediyeler uygular. Bu bir 
çok alanda böyle genişlendiğinden dolayı bu zihniyetin artık 
mahkum edilmesi gerekiyor. Bu dönemsel temsiliyetler şeklinde ola-
bilir. Direk bir arkadaşın sorumluluğuna verilme değil, ama bir iki 
yıllık yönetimse bu iki yıllık yönetim bir kişi üzerinden gitmemeli. 
Dönemsel olarak kendi içinde temsiliyetlerle bir ortak paylaşımla 
hem sorunların, hem başarının, hem de başarısızlıkların ortak pay-
laşımı anlamında bir kolektif hareketle giderilebilinir. Tabi biz 
doğrudan demokrasiyi savunuyoruz, ama kendi çalışmamızda, örgüt 
sistemimiz içerisinde temsili bir demokrasi var. Az önce ifade et-
tiğimde bununla biraz bağlantılı. Tabi doğrudan demokrasi kolay 
değil. Çünkü baya bir zaman da istiyor. İşte bir çok alana ulaşacak-
sın, önerilerini, düşüncelerini alacaksın daha sonra onu getireceksin 
merkez düzeyde harmanlaştıracaksın yine tabii bir çok kişiyi dikkate 
alman gerekecek. Basit bir şey değil, ama bizim örgütsel mekaniz-
mamız içerisinde vazgeçilmez bir husus olmak durumundadır. 
Çünkü şunu ben kesinlikle belirtmek istiyorum; kaynak diyoruz, 
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kaynağımızı biz buradan alıyoruz onun için burada çıkacak karar, bu 
kaynağın kendi içerisindeki coşkusu, yaşadığı heyecanı, morali yine 
tarz ve tempo bize yansıyor. Çünkü gerçekten güç alıyoruz. Halkında 
gözü de burada. Hala gerilla bir umut, hala gerilla bir inanç, her ne 
kadar bazı yönleriyle bir aşınmalar yaşansa bile bu ilkel milli-
yetçiliğin geliştirmiş olduğu bir çizgidir. Her ne kadar bunlar yay-
gınlaştırılsa bile aslında gözler ve kulaklar burada. O yüzden buradan 
çıkaracağımız güçlü kararlar belirleyicidir. Her ne kadar bağımlı ol-
mayalım, evet doğru bağımlılığın kaldırılması gerekiyor ortadan, 
ama sonuçta buraya bağlı bir çalışma. Bu bağlılık derken de hiyerar-
şik bir bağlılıktan bahsetmiyorum. Eşgüdümlü, organik bir bağlılık-
tan bahsediyorum. Bu bağlılığın olduğu, bağımlılığında ortadan 
kaldırıldığı ortak bir çalışma, eşgüdümlü bir çalışma esas olmak du-
rumundadır. Çünkü doğru olduğu zaman, ben kendimi güç görüy-
orum, inisiyatifli hissederim ve kendi çalışmalarıma daha güçlü bir 
katılımı da sağlarım. Çünkü kendi alanımdan da seçilmiş olurum. 
Burada da atama mantığının kaldırılması gerekiyor, biz bunları çok 
yaptık. Yani bunlar bizleri çok zor durumda bıraktı. Hem atama 
yapılan arkadaş bunun altından kalkamadı hem de bizlerde 
başarısızlığın teorisini atamayla aslında sonuçlandırmak istedik. 
Kendimizi geri çekmenin çok güzel bir zemini, çok önemli bir 
zemini yaptık. Bunun ortadan kaldırılması gerekiyor. Bizzat kişiler 
yaptığı çalışmaların muhatabı, sorumlulukların sahibi olmak du-
rumda ve hesabı verecek durumundadır. O yüzden bu kültüründe bir 
an önce kaldırılması gerektiği kanaatini taşıyorum. Son olarak ta 
şunu belirteceğim. Bizler bazı pratikleşmeleri yaşarken zemini çok 
doğru değerlendirmeden de yapıyoruz. Genel mantığımızda olan bir 
zihniyet yapılanması olmuş durumda. O yüzden kararlar alınırken 
veya bazı çalışmalar pratiğe götürülürken önce zemin hazırlanır on-
dan sonra bunlar yaşama geçirilir. Bu güne kadar hep bizler hep te-
peden inme kararları yaşamsallaştırmak istedik, ama başaramadık. 
Çünkü dar bir kesimin almış olduğu karardı. Bunu zorla halkada ka-
bul ettirmek istedi. Halkta kabul etmedi, kendi tavrını da koydu. Bu 
konuda halkında ciddi anlamda politikleştiğini de bilmemiz gereki-
yor. Çünkü her ne kadar pratik anlamda doğru tavırlar koymuşsa 
bile, düşünsel olarak baktığımızda doğru bir tavır, doğru bir duruş 
yok.  Kısaca sonuçlandırmak gerekirse bizler çekim merkezi olmak 
durumundayız, çekim merkezi olmak ta sözünü pratikleştirmekten 
geçer, zihniyeti ciddi anlamda ortaklaştırmakta doğru ahlaki bir 
zihniyete ulaşmaktan geçer. O yüzden bundan sonra karar tasarı-
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larında eğitim bölümünüde tartışacak diğer komitelerdeki konu ba-
şlıklarını da tartışacağız, bunların hepsinin temelinde zihniyetin otur-
tulması gerektiğini düşünüyorum. Eğitimlerin temelinde de bu ol-
malı. Çünkü bu olmadığı zaman ideolojik birikimde olmuyor, bu 
olmadığı zaman teori gelişmiyor, bunun doğru pratiği de yansımıyor. 
O açıdan temel ifade edeceklerin bunlar. Teşekkür ederim.  

Ayten ark: Kongrenin başlangıcından beri tartışılan erk olma, ik-
tidar olma, hiyerarşi, merkeziyetçilik, aslında dini yapılanmada da öz 
itibariyle tartıştığımız bu noktalar diye düşünüyorum. Aslında ben 
bulunduğum alandan çok geniş örneklerde verebilirim. Yapımızın 
genel anlamda bilmeme gibi bir sorunu yok, ama uygulamada 
yaşanan sıkıntılar var. Şimdi bizim yoğun olarak yaşadığımız en 
ciddi sıkıntının pratik boyutta yaşandığını düşünüyorum. Örneğin 
yeni yapılandırmayla ilgili metni okuduğumda tekrar tekrar şunu fark 
ettim ki, oldukça teorik bir çözümleme var. Şimdi genel anlamda 
derinleşmek açısından iyidir, ama bir çok teorik çözümlememizin 
hayatta çok fazla karşılığını bulmayan noktaları var. Derinleşmek 
ona ilişkin çözümleme yapmak birazda artık yapımızda aşılmış şey-
ler bunlar. Yani çözümlemesini rahat yürütebiliyoruz ama bunun 
yaşamda uygulanabilirlik karşılığı çok zayıf oluyor. Örneğin, ben 
kadının özgürleşmesiyle ilgili okuduğum yazıları kendi alanıma do-
ğru uyguladığımda, uzun soluklu bir mücadele ile kat etmemiz gere-
ken mesafelerin olduğunu görüyorum. Bizim belkide yeni yapı-
landırmada tartışmamız gereken şeylerden biriside budur. Yani kısa 
vadeli, uzun vadeli, orta vadeli hedeflerimize ulaşmamız gerekiyor. 
Çünkü biz çoğu zaman çözümlemelerde, teorik boyutta da hisset-
tiğim; iki metreyi atlayacağımıza on metreyi atlamaya çalışıyoruz. 
Bu bizi aslında çok daha geriye çeken bir nokta haline gelebiliyor. 
Kadrolaşma boyutunda şöyle bir sıkıntı var. Teorik anlamda çok 
fazla bir şeyimiz var, ama pratik anlamda uygulamaya geldiğimiz 
zaman çok daha ciddi sıkıntılarla karşı karşıya gelebiliyoruz. Çünkü 
sadece teori hayatın kendisini karşılamıyor. En ciddi sıkıntıyı pratik-
ler üzerine yaşıyoruz. Örneğin halkla buluşmada, yaşam içerisinde 
yaşanan temel sorunları ifade etmede, ona ilişkin çözüm gücü olma 
konusunda oldukça bir zayıflığı yaşadığımızı söyleyebilirim. Bir 
önceki konuşmada arkadaş bazı örnekler vermişti. Örneğin bir çok 
kadın geliyor, tecavüz sorunu geliyor, şiddete maruz kalmış bir çok 
kadın geliyor, ama bizim alan içerisinde bunları çözümleme boyutu-
muz, işte hangi sistemden nelerden kaynaklandığı konusunda çözüm-
leme noktasında sıkıntı çekmesekte, pratikta cevap olmada sıkıntılar 
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yaşayabiliyoruz. Çünkü koşullar bu konuda çok zayıf, darlaştırıcı. 
Koşulların  oluşturulması konusunda da hem bizden kaynaklı hem de 
genelden kaynaklı zorlanmalar var. Ama bizim en önemli üzerinde 
durmamız gereken noktanın pratikleşme üzerinden olması gerek-
tiğini düşünüyorum. Yani pratikleşme sadece bir sorun üzerinde çok 
koşmak, uğraşmak değil. Ona ilişkin çözüm koşullarını gerçekte 
oluşturmakta yattığı için özellikle bu noktadan tartışmamız gerek-
tiğini düşünüyorum. Genelde alana gelen kadro yapısında, özel o 
noktaya değinmek istiyorum. Şöyle bir boyut var. Heval dağda yapı-
lan çözümlemeler, dağ yaşamı, ilişkilenmeleri, yaşam içerisindeki 
ilişkilenmeleri bile çok farklıdır. Belki burada bazı tedbirlerin gel-
iştirilmesi gerekiyor, bazı şeylerin daha farklı noktalarda ele alınması 
gerekebilir. Buranın özgün koşullarıyla ilgilidir. Ama birde kendi 
yaşadığımız yerlerin, parçaların özgün koşulları vardır. Oraya uyar-
lama konusunda çok fazla dar, sığı kalıyoruz. Örneğin bizim genel 
ideolojimiz, genel bakış açımız bizim dıışımızdaki kadın hareketleri 
açısından da çok çekicidir. Çok olumlu bir bakışa sahiptir. Ama 
yaşam boyutunda bizle bütünleşmede, bizle hareket etme konusunda 
çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Neden? Çünkü biz olaylara çok tu-
tucu, dogmatik ve sığ yaklaşıyoruz. Kendi merkezimizden doğru 
bakıyoruz. Hatta ve hatta şöyle bir bakışına iniyoruz; benden olan 
herşeydir, benden olmayan aslında hiç birşeydir. Bu zihniyet, bu 
yaklaşım bizim halka gidişimize de, insana bakışımıza da, kendimize 
bakışımıza da, yoldaşımıza bakışımıza da yansıyan bir boyuttur. İn-
san hayatımızın neresinde, felsefemizin neresinde, mücadelemizin 
neresinde, hareketimizin nesinde? Biraz bu muğlaklaşmış durumda. 
Hele hele bunu kadın açısından baktığımızda. Kadının bakış açısı, 
kadın ideolojisi açısından baktığımızda daha da ciddi bir sorun haline 
geliyor. Çünkü biz zaten işte genel siyasetin genel sistemin zihniye-
tin erkek egemenlikli bir sistem olduğunu, ataerkil bir sistem 
olduğunu söylüyoruz ve bunu yeni kadın bakış  açısı ideolojisinin 
oturması gerektiğini söylüyoruz. Dolayısıyla buradan doğru bak-
tığımızda bizim gerçekten kadın çalışmasına bakışımızda ciddi bir 
sevgini oluşması gerekiyor. Yani şunu çok daha iyi görüyorum ki 
bizim hareketimizde bizim mücadelemizde sevgi ve tutku yoksa eğer 
kadın çalışması her zaman tıkanan bir boyuta geliyor. Çünkü kadın 
sorunu hani sürekli söylüyoruz yüzyılların sorunudur. Dolayısıyla 
bizde Önderliğin savunmalarıyla beraber yeni şeyler gelişti. İşte bir 
çok şeyi yeniden inşa etmenin sancılarını da, biz kadın olarak çok 
ciddi yaşıyoruz. Belki şöyle bir şey var. Kadın Hareketi olarak sahip 
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olduğumuz kadın ideolojisi, dünyada hiçbir yerde örneği yok. Ama 
şöyle bir şey var; şimdi biz teorik anlamda çözümlemeler yaparken, 
teorik belirlemeleri yaparken çok rahat  her şeyi yerine koyabiliy-
oruz. Ama yaşamın içerisinde bunu uygulamada takılıyoruz sürekli. 
Çünkü kadro sürekli teorinin üzerine gelişmiş durumda. Pratik içer-
isine girdiğinde, pratikleştiğinde veya bütünleşmeye başladığı andan 
itibaren doğrularla, gerçekler aynı şeyler olmaybiliyor.  Doğrular 
doğrudur, ama gerçeklerde başka bir yerdedir. Bizim belki bunları iyi 
ayrıştırmamız gerekiyor. Dolayısıyla yeniden yapılanmada üzerinde 
durmamız gereken bir konuda sosyal yaşamla ilgili olduğunu 
düşünüyorum. Çünkü kadının en daraldığı, sıkıştırıldığı belki de bir 
açılım yapacağı noktanın da sosyal yaşam boyutundan olması gerek-
tiğini düşünüyorum. Alanda hiç azımsanmayacak derecede bir kadro 
yapısı var. Yani mücadele içerisinde direkt yer alan, çalışma yürüten 
bir çok insan var. Ama geleceğe ilişkin şimdi örneğin bir bayanın on 
yıl mücadele içerisinde yer aldığın düşünün. Bu anlamda sadece 
gidip evlerde halka eğitim vermek yetmiyor. Sadece eğitimle karşı-
lanacak süreç değil bu. Örneğin şöyle somut örnekler veriyim. Biz 
bir eve gidip toplantı yapıyoruz, genel anlamda mücadelenin öne-
minden bahsediyoruz, kadının olması gerektiği yerden bahsediyoruz 
ve çıkıp gidiyoruz. Ama o kadın orada kalıyor. Yaşadığı tüm 
sorunlarla baş başa kalıyor. Yani biz somut o anlamda hayatını değ-
iştirecek kurumlaşmalar oluşturamıyoruz. Çünkü bu konuda zorlanı-
yoruz. Çünkü biz, bize benzemişiz. Mesela alanda bazı arkadaşlara 
tartışıyoruz, o kadar çok birbirimize benzemişiz ki farklılıklarımız 
bile kaybolmuş. Kostümümüz, davranış biçimimiz, olaylara yaklaşım 
şeklimiz o kadar aynılaşmış. Oysa Önderliğin yeni ekolojik paradig-
ması karşısında tam bir yabancılaşma durumudur bu.  İnsanın in-
sanla, kadının kadınla, kadının erkekle, insanın doğayla yabancılaş-
masını anlatıyor, ötekileşme mantığını anlatıyor. Farklılıklarla 
beraber yürümenin mantığını anlatıyor. Yeteneklerimiz bile kendi-
mize özgü değil. Kendimize özgü hobilerimiz yok. Yaşamın 
neresindeyiz, neresinden bakıyoruz. Çok ulusal düzeydedir. Bu şun-
dan kaynaklı hareketimizin belki bu normaldir bir anlamda ama 
kadın bakış açısının derinleşmesi açısından bunları ifade ediyorum. 
Kadın boyutuyla sloganlar atılmıyor, önceliği daha çok ulusaldır. 
Kadın kimliği birazda onun gerisindendir. Belki bizim mücadelemiz 
açısından bu olması gereken bir boyutta. Ama bizim aynı zamanda 
kadın bakış açısıyla beslememiz gerekiyor ve bu zayıf kalıyor. Yani 
kadın sorunları baş başa. Kadın bir yerde biz bir yerde. Biz teorik 
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çözümlemelerle boğulmuşuz, hayatın her şeyini çözümlüyoruz, ama 
kadın bunun hiçbir yerinde değil. Böyle çok ayrıksılıklaştırılmış bir 
sorun var. Belki bunu aşmamız gerekiyor. Bunun üzerine yoğunlaş-
mamız gerekiyor. Dolayısıyla biz eğitimlerimizde doğru teorik bir 
eğitim olmalı, bilinçlenme olmalı, derinleşme olmalı ama bu der-
inleşme ve eğitim sadece ve sadece teorik çözümlemeler değil, teorik 
çözümlemeler bile yaşamda karşılığını bulan çözümlemeler olmalı. 
Yani teoriyi okuduğumuzda evet bu budur diyebilmeliyiz. Yani 
olayın sosyolojik ve psikolojik taraflarını da gözetebilmeliyiz. Daha 
bütünlüklü hayata bakabilmeliyiz. Birde kadın boyutuyla biz yeniden 
yapılanmada şöyle bir şeye girmemeliyiz, kadın sadece kadın 
sorunlarıyla ilgilenir. Yani cinsiyetçi bir yerden sadece olaya bakmak 
değil. Çünkü biz kadın ideolojisinin toplum için bir ideoloji 
olduğunu söylüyorsak biz kadın olarak da her alanın içerisinde kadın 
bakışıyla yer alabilmeliyiz. Bu konuda şu yanılgıya düşülmemeli; 
işte kol siyaset yapar, şu sadece kadına yoğunlaşır, kültür sadece 
şuradan bunu yapar bu ayrışmayı yaparken de herkes kendi alana da 
yoğunlaşırken de, kadın bakış açısının hayatın geneline ilişkin bir 
duruşu ve bakışı sergilemeli. Kavramlarda bizde alt üst oldu. Birde; 
hem bu kongrede hem de bir daha ki kongre de kesinlikle bir mesafe 
kat etmiş olacağız, ama bunun da uzun soluklu bir çözüm ve 
mücadele olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla biz hedeflerimizi ko-
yarken de, yaşamın içerisinde en yakın çözebileceğimiz yerden ba-
şlayarak çözümleri koymamız gerekir. Yoksa kadın bir yerde, kadro 
bir yerde, halk bir yerde kalmaya devam edecektir. Bu sorun böyle 
devam edecektir. Biz, özgün kadın kurumunu kurmaya ba-
şladığımızda şunu söyledik; merkeziyetçiliği, hiyerarşiyi kaldıralım. 
Yapımızda olmasın, kadının doğasına aykırıdır. Ve biz bir yerden 
bunu başlatmak durumundayız. Ki şimdiye kadar merkezi yönetimle 
çalışmalarda yer almış durumdayız. Ama gördük ki bunu söylemekle 
olmuyor. Bizde zihniyet olarak o kadar çok yerleşmiş ki, çok edilgen 
bir durum ortaya çıkıyor. Birisi harekete geçirmeden kimse harekete 
geçmiyor. Yani biz hiyerarşiyi, iktidarı, merkeziyetçiliği kolay aş-
mayacağız gibi görülüyor. Bu bir süreci alacaktır. Aksine biz bunları 
bir pratikle aşmadan birden bire aşmaya kalkarsak ve yapılanmamızı 
da böyle oluşturulmaya çalışırsak genel bir savrulmayı yaşay-
acağımızı da düşünüyorum. Çünkü biz zihniyet olarak bunu aşmış 
değiliz. Zihniyet olarak; evet kendimizi sorguluyoruz, adımlarını 
atmışız, ama pratik anlamda uygulamada henüz daha çok yeniyiz. 
İlişki biçimlerimizi buna çok hazırlamış değil. Belki en fazla hiyerar-
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şiyi eleştiren arkadaşımız en fazla hiyerarşik bir bağı oluşturmuştur. 
Bunun yol ve yöntemlerini bulma konusunda belki derinleşmemiz 
gerekiyor. Adı yönetim, koordinasyon alsun fark etmiyor, o zihniyet 
değişmediği sürece aynı kapsamdadır.  Bu zihniyetten kaynaklı, bir 
çok yerde kadın çalışmaların dışında kalmıştır. Yani biçime takılma, 
farklı düşünüyor diye takılma, kendisine benzemiyor diye bakma, 
sınıfsal olarak değerlendirme tarzında ki yaklaşımlar bizi kendi ka-
buğumuza çekti ve aynı düşünen bakış açısıyla kaldık. Bu, bırakalım 
daha fazla genişlemeyi, kendi tabanımıza ulaşmayı dahş engelledi. 
Dolayısıyla eğitimlerimizin, ilişki biçimlenmelerimizin yeni yapı-
lanma süreçindeki tartışmalarımızla değişikliğe gtmesi gerekiyor. 
Yoksa işte Önderliğin savunmalarından çok çözümlemeler de çıkarta 
biliriz. Ama bu, tek hayatın kendisini karşılamıyor. Biraz kadronun 
da şu noktaları aşması gerektiğini düşünüyorum. Bizim alanda kad-
roların görevde seçici yaklaşımları var. Belki bu gün en çok 
daraldığımız ve en çok kendimizi darlaştıran nokta da budur. Belki 
tartışmalarla kendi bulunduğumuz alanda da bunlar aşılmaya çalışılı-
yor. Demin ben kendi özgün kurumumuzdan örnek verdim. Bunu 
aşmaya çalışıyoruz. Ama bu çok kolay değil. İşte merkeziyetçiliği 
aşalım, burada başkanlık kurumu olmasın, sözcülük durumu olsun 
diyoruz, ama üretemiyoruz. Çünkü biz yaşamın, üretimin içinde 
değiliz. Bu kadar kopuk kalıyoruz yaşamın kendisiyle. Ben bu boyut-
ların genel anlamda pratik olarak olabilirliği açısından da çok önemli 
noktalar olarak düşünüyorum. Belki  PJA’nın ideolojik bir merkez 
olarak kalma durumu var. Mesela ben orada kendim çelışki yaşıy-
orum.  Şimdi bizim kadro tanımlamamızın da yeniden yapılanması 
gerekiyor. Kadro gerçekten nedir? Sadece 24 saatini veren midir? 
Bizde genel anlamda şöyle bir sığ yaklaşım vardır. Şu arkadaş bunu 
yapmamalıdır, bu kadrodur yapmalıdır. Görevde secicilikte aslına da 
buradan geliyor. Yapıyorsa halktan birisi yapsın. Bunun gibi sığı 
yaklaşımlar var. Bizi böyle kendimizle baş başa bıraktı. Dolayısıyla 
bizim ele almamız gereken temel noktalardan birisinin teorinin ha-
yatta karşılığını bulan pratik tarafının iyi oturması ikincisi, kadına 
sosyal yaşam içerisindeki mekanizmaları ve ağlarının iyi oluştur-
ması. Çünkü yok. Çoğumuzun çok özgün yetenekleri yok. Belki bu-
rada çok önemli değil, ama sosyal yaşam içerisinde bu böyle 
değildir. Yetenekler geliştirmen gerekiyor, mesleki alanları açman 
gerekiyor, çünkü kadın evinden çıkıp geliyor ve senden bir şeyler 
istiyor. Ama bizim ona uygulayabileceğimiz alan yok. Onun yaşamın 
tekrar inşa etme konusunda bizim ilişkilerimizin, ağlarımızın kurum-
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laşmalarımızın olması gerekiyor. Biz bu konuda çok sıkıntı yaşıy-
oruz. Biz geçmişte de çok şiddete uğrayan kadınlar vardı, biz evler-
ine geri göndermek durumda kaldık. Yani teorimiz ne kadar güçlü 
olursa olsun biz onu uygulayabilecek bir alan açmadığımız sürece 
çok fazla bir anlamıda kalmıyor. Genel anlamda belki biraz tekrar-
lara girdim, ama önemli bulduğum için tekrarlara girdim. Yeni yapı-
lanma sürecinde de bizim kadro oluşumumuza, teorik eğitimlerimize, 
yaşamda uygulanabilirlik boyutlarına her şeyden önce bütünlüklü 
bakmak gerekir diye düşünüyorum. Sadece benim burada akademik 
bazı şeyler aktarmam sorunu karşılamıyor. Benim insanın sosyal, 
psikolojik, kültürel tarafını da eğitimin içerisine almam gerekiyor. 
Mesela ben PJA’nın yazılarını okuduğumda, hep dağdan bakan bir 
ekseni görüyorum. Bu normaldir, yani bu koşullar içerisinde 
düşündüğüm zaman normaldir. Kendi koşullarım açısından 
düşündüğümde entelektüel bilgi olarak iyi yani çözümleme olarak, 
ufku açma açısından iyi. Ama ben şimdi bu toplantıda düşünüyorum; 
peki biz bunu nasıl yapacağız, alanlara bunu nasıl uygulayacağız? 
Bizim biraz pratikte yaşadığımız sorunlar var. Belki bizim pratikte 
yaşadığımız sorunlarda bizimle aşılacak, yani pratik yaptığımız sa-
halarda yine aşılacak, ama bakış açısının buradaki yaşamdan bakan 
değil, yaşamın içerisinden bakan bir bakış açısının oluşması gereki-
yor, ki buradan çıkan kadro da yaşamın içerisinden bunu geliştirebil-
sin. Aksi halde o da yaşamın dışından bakacaktır ve yine ayrıksılık 
devam edecektir. Bizim kadro yapılanmamızda şöyle bir gerçeklikte 
var; bir şeyleri bilmek, sanki aşmakmış gibi algılanıyor. Yani iyi 
bilmek, iyi çözmek sanki kişinin özgürleştiğini gösteriyor yada o 
anlamda çok iyi gösteriyor, ama pratik sahada öyle olmuyor. Pratik 
sahada çok daha farklı şeylere ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla her şey 
bilgi değil, yani o anlamda belki önemli, ama tek başına teori değil 
diyorum, yani yaşamı karşılayan bir teori olmalı her açıdan.  

Ema (Ermenistan'dan yurtever): Başta selam ve saygılarımı, bu-
radan Başkan APO’ya gönderiyorum ve bu kongreyi   tüm arka-
daşlara kutluyorum. Ben, ilk defa ülkeye geldim ve bundan dolayı da 
çok coşkuluyum. Kendimi burada tanıdım. Gerçekten de ben, yeni 
yeni kim olduğumu, nereden geldiğimi ve nereye gittiğimi hisset-
meye başladım. Dört yıldır arkadaşları, tarihimi tanıyorum ve dilimi 
öğrendim. Arkadaşlarımız, Ermenistan’da yürütülen çalışmalara 
karşı duyarlılar. Çocuklarımız okumayı öğrendiler, tarihini 
öğrendiler, edebiyatlarını öğrendiler. Kürt kültürü artık ruhsal alan-
daki boşluğu dolduruyor. Çok önemli bir noktayı dile getirmek istiy-
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orum; bu süreçte Ermenistan’da Kürt ve Yezidi sorunu ortaya çık-
mıştı.  Bu Ermenilerin bir politikasıdır. Biz böyle şeylerin çıkmasını 
istemiyoruz, böyle sorunlarla halkımız arasında parçalanmanın 
yaşanmasına izin vermemeliyiz. Sovyetlerin çöküşünden sonra Kürt 
dili ve kültürünün geliştirilmesine yönelik çıkan fırsatlar, çok fazla 
değerlendirilmemiş, bu kadro ve ekonomik yetersizliğin bir sonu-
cudur. Ermenistan Kürt kültürünün merkezidir. Önderlik ilk defa 
Ermenistan radyosundan Kürt müziğini Aram Tigran’dan dinlem-
iştir, bunun üzerine en büyük gücü oradan aldığını belirtiyorum. 
Benim önerim, Ermenistan’da Ulusal bir akademi kurulsun. Bana 
göre; bu bütün Kürtler için çok önemlidir. Ben buraya büyük bir 
umutla geldim, buradan birlik çağrısı yapıyorum. İnanıyorum ki, biz 
istediğimiz amacımıza ulaşacağız. Herkese başarılar diliyorum ve 
teşekkür ediyorum.  

Hezil Afrin ark: KONGRA GEL’den sonra bir çok sahamızda, bir 
çok örgüt kuruldu. Parti kuruluşlarından, kollarına kadar, belki bütün 
bunlar bizim açımızdan bir açılımdır, ama  kendisiyle beraber bir çok 
sorunda ortaya çıkardı. Bunu söylediğim zaman açılımdan yana 
değilim anlamında belirtmiyorum. Bütün yönlerden açılımın olması 
bizim açımızdan büyük bir avantajdır, ama burada tartıştığımız sis-
temin objektif olarak kendi zemininde yer edinebilmesi için, her saha 
özgülünde tartışmak gerekiyor. Çünkü Türkiye, İran, Irak ve Suriye 
sistemi ve koşulları birbirinden çok farklı. Bunun içinde genel olarak 
burada tartıştığımız sistemin, Suriye’de kedisiyle nasıl sorunlar or-
taya çıkardığını dile getirmek istiyorum. Özellikle, Suriye kongresi 
kurulduktan sonra orada farklı birçok karar alındı. Yani bir kongrede 
birden fazla hareket oluşumuna gidildi. Mesela Kültür-sanat hareketi, 
zaten gençliğin çalışmaları vardı, yine PYD kuruldu, onunla bağlan-
tılı kadın kolları kuruldu, partiye bağlı basın-yayın, kültür-sanat ama 
bunların dışında da zaten KONGRA-GEL’e bağlı bütün hareketler 
kurulmuştu. Ama parti olarak, bütün kollarını da kurabilirdi. Yani bir 
kongrede 4-5 hareket ilan edildi. Ama Suriye’nin durumu hem varo-
lan yasalar bakımından hem de halk zemini yönünden gerçekten çok 
sorun çıkardı. Yani aynı taban ve aynı evdir, fakat hem parti hem 
kadın hem de gençlik aynı eve gidiyor. Bu yüzden de aileler artık 
ortada kalıyor ve ne yapacaklarını yada kimimle çalışacaklarını 
bilmiyorlar. Yasa yönünden de öyle. Suriye yasalarında resmi olarak 
çalışma yada kurumlarını açarak, o kurumlar bünyesinde çalışma-
larını yürütmek diye bir şey yok. Bunda bizim tecrübelerimizde var. 
Mesela bir kadın kurumunun açılması için bile birinci şartları, yöne-
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timinden tutalım üyelerine kadar BAAS’lı olmak zorunda. Orada 
BAAS sistemi sonuna kadar hakimdir. Onun yanı sıra askeri bir sis-
temdir. Resmi çalışsan bile, devletin gölgesi altında çalışmak 
zorunda ve onun dışında başka alternatifi yok. Yani kendi iradenle, 
kendi kimliğinle kurumlarını açarak çalışmalarını yürütemezsin. 
Çünkü öyle bir yasaları yok. Bunun için Suriye’de kurulan bu kadar 
kurumlaşma bizim çalışmalarımızda, kitlemizde de büyük bir 
parçalanmaya yol açtı. Şimdiye kadar çalışmalarımız PKK yada 
KADEK adıyla yürütülüyordu. PJA çalışmaları da topluydu. Yine 
Gençlik ve Halk Hareketi vardı. O zaman yine bir yere kadar çalış-
malar yürütülebiliyordu, ama bu kurumlar oluştuktan sonra büyük 
parçalanma yarattı ve en büyük sorunumuzda anlayış sorunumuzdu. 
Mesela şimdi de PJA’nın yeniden yapılanmasını tartışıyoruz. Eğer 
PJA kendisini bir kadro partisi olarak ilan eder ve örgütlenmesini bu 
temelde yaparsa, Özgür kadın birlikleri kendilerini bütün sahalarda 
bağımsız örgütlerse, şöyle bir kaygı ortaya çıkıyor; PJA kadro alış 
verişi yapabilecek mi? Çünkü bizim ciddi bir anlayış sorunumuz var. 
Suriye’yi örnek vereyim; Orada kadın hareketi var, yıllardır PJA 
orada örgütlüdür, çalışma yürütüyor. Ondan sonra orada PYD’nin 
kadın kolları kuruldu, ama bir türlü bir birlik sağlanamadı. Mesela 
kadın kolu kendi yönünden çalışmalarını örgütlemeye çalışıyordu. 
Ama PJA’nın çalışmaları ve ilkelerine göre değildi. Oradaki kadın 
kollarının örgütlenmesi yeni bir açılım sağlayarak kendini onun üz-
erinden örgütleme değildi, sadece PJA’nın oradaki çalışmalarını da-
ğıtmaydı. Yani işte bu çalışma PJA’nındır, bu kadın kollarınındır. Bu 
cephe PJA’nındır, bu cephe kadın kollarınındır. Bu kadın çalışma-
larında büyük bir parçalanma yarattı. Son dönemlerde eğer kaybet-
mişsek, bu noktada kaybettik. Çünkü Suriye’de şu ana kadar bir şey 
çalışma yürüdüyse, bu kadın iradesi üzerinden gelişiyordu. Kadınlar 
bütün yönlerden bu mücadeleye sahip çıkarak o sahayı koruyordu. 
Ama son ayrışmanın olmasıyla beraber, kadın çalışmaları parçalandı 
ve bu genel çalışmalarımıza da darbeydi. Mesela kadın kolları 
kendisini çok fazla PJA’ya bağlı görmüyordu. Yani çok farklı anlay-
ışlar ortaya çıkıyordu. Kadın Hareketi de kendisini çok fazla kadın 
kollarından sorumlu görmedi. Belki bir araya gelinmeye çalışıldı, 
ama yinede sonuç itibariyle böyle bir birlik yakalanamadı. Kadın 
kolları çok rahat bir biçimde “ben sana bağlı değilim, sen beni çağı-
ramazsın, senin talimatlarını yerine getirmek zorunda değilim" diye-
biliyordu. Yani böyle durumlar yaşanabiliyordu ve bu ciddi zorlan-
maları beraberinde getirdi. Diğer yönlerden de bakıldığı zaman; PYD 



 394 

ilan edildiğinden beri, hiçbir çalışmasını resmi yürütmüyor, bütün 
çalışmaları illegaldir. Suriye’deki bütün çalışmalarımızda bu biçimde 
illegal olduğu için evlerin dışına çok fazla çıkamıyor.  Gerçektende 
Suriye’de ciddi bir toplumsal bunalım yaşanıyor. Hem siyasal 
yönden hem sistem yönünden hem de ekonomik yönden büyük bir 
bunalım var, bu da birebir toplumu etkiliyor. Mesela biz gelmeden 
bir hafta önce, Afrin’de üç genç kız intihar etti. Eğer örgütlenme 
yarabilirsek bu tür sorunlara da çözüm bulabiliriz, ama örgütsel çal-
ışmalarımızda büyük bir tıkanma var. Çünkü açılım bir türlü 
yapılmıyor. Açılım anlamında zorladığımız bütün imkanlar bir yer-
den sonra çarparak bize karşı dönüyor. Yani sadece bir yere kadar 
gidebiliyor, bir yerden sonra hep tekrardır. Bu da çalışmalarımızda 
tıkanma yaratıyor. Bunu sistem yönünden dile getirmek istiyorum. 
Yönetim anlayışı yönünden, kadro anlayışı yönünden ortaya çıkan 
sorunlar ayrı, zaten çalışmalar üzerinde büyük bir etki yarattı, 
parçalanmaya yol açtı. Ama en çok Suriye’de bize zorlayan şey 
oradaki sistem ve yasalardı. Mesela şimdiye kadar Suriye’de 
mahkemeler yok, bir insan yakalandığı zaman onu yargılayacak 
mahkeme bile yok ve bu Suriye sistemi açısından küçük bir örnektir. 
Bu yüzdende sivil toplum kuruluşları, deneklerin açılması çok zor. 
Özgür Kadın Birliklerini Suriye’de nasıl kurulabiliriz, tartıştığımız 
zaman, tabii ki ben buna karşı değilim, böyle bir zeminin hazırlan-
ması gerekiyor, bunu mücadelesinin verilmesi gerekiyor, ama çalış-
malarda yaşadığımız parçalanma bu çalışmalarında önünü kapay-
acak. Hem kadın birlikleri, hem de kadın kolları kendisini örgütlerse, 
bunların hepside resmi değildir. Bunun içinde bu çalışmalarda bir 
birliğin yakalanması gerekiyor. Bence parti kendisini resmileştirene 
kadar kadın kolları olmasa da olur yada bir süreye kadar çalışma 
zeminini geliştirebilir. Ondan sonra böyle bir kol çalışmalarını kura-
bilir. Çünkü Türkiye’de veya diğer yerlerde olduğu gibi Suriye’de 
Sivil toplum örgütleri veya farklı kurum ve kuruluşlar için zemin 
yok. Gerçekten acaba bütün örgütlerimiz beraber çalışma yürütemez 
mi, diye düşünüyorum ama gerçekten öyle olmuyor. Çünkü taban 
açısından da gerçekten artık bir parçalanma ve yıpranma ortaya çıkı-
yor. Açılım sağlanmalı doğru, ama yaşadığımız süreç itibarıyla bu 
kadar hareketin kurulması gerçekten çok fazla ve erkendi. Suriye’nin 
koşullarına göre değildi. Benim önerim her iki kadın çalışması bir-
leşsin. Eğer Özgür Kadın Birlikleri zemin yaratabilirse, örgütlen-
mesini yaratabilirse, partide biraz kendisini resmileştirip, çalışma 
zemini geliştirdikten sonra kadın kollarını kurabilir. Böyle bir şey 
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bence daha mantıklı ve burada da tartışmalı. Yoksa bu şekilde devam 
ederse, Suriye’de ulaşmak istediğimiz hedeflere ulaşmayız. Diğer bir 
konu ise kadro politikamız; şimdiye kadar bir merkezimiz vardı, yani 
perspektif aldığımız yada ilişkilendiğimiz bir yerdi bu merkez. Belki 
bu tüzükte de yer alıyor, yani PAJK ile Özgür kadın birliklerinin 
bağı hangi düzeydedir bilemiyorum, ama Kadın Hareketinin kapsamı 
çok gelişmiş. Bunları kadro boyutunda belirtiyorum. Eğer kurumlar 
açılırsa halktan iki insan resmi olarak o kurumu temsil edebilir çok 
sorun değil. Ama kadro boyutunda bu sorunu günlük olarak yaşay-
acağız. Arkadaşlar Irak içinde örnek verdiler, diyorlar ki; kongre için 
delege çıkaramadık, bizim Suriye’de karşı karşıya geldiğimiz 
sorunda aynı. Sanırım diğer parçalarda bu sorunu yaşıyorlar. Bu 
anlayışın bir şekilde önü alınarak mahkum edilmesi gerekiyor. Bu 
anlayışların bütün kadın çalışmalarımızı parçalamasına izin verme-
meliyiz. PJA bir kadro partisi biçiminde kendisini örgütleyeceğine 
göre, bütün örgütlerden kadro alma, kadro verme, kadroyu çekip 
eğitme gibi bir görevi de olmalı ve bunu burada tartışmalıyız diye 
düşünüyorum.  

 
Biz de Erkeklikten İstifa Ettik 

Agit ark(PYD):  Tartışmalar oldu, bu konuda bende bazı 
görüşlerimi dile getirmek istiyorum. Bundan önce siyasal gündem 
tartışmaları vardı, oradan bir çok sonuç çıktı. Tabii çıkan sorunları 
yeniden yapılanmayla birlikte aşmak gerekiyor. Bunların aşılabil-
mesi içinde örgütsel anlamda bir çok açılımın sağlanması gerekiyor. 
Uzun bir süredir bütün örgütlerimiz için yeniden yapılanmayı tartışı-
yoruz. Örgütsel anlamda bazı kararlar alabiliriz, ama gerçekten 
kadının 21. yüzyıla cevap olabilmesi için kısa, orta ve uzun vadeli 
projeler var. Bunun içinde yeniden yapılanmada sadece bazı kararları 
almak doğru değildir. PJA’nın uzun vadede yeniden yapılanması 
üzerinde durulması gerekiyor. Önderlik son görüşme notlarında da 
PJA’nın kendisini nasıl örgütleyeceği üzerinde durmuş. İdeolojik 
yönden 300 kişilik bir gruptan söz ediliyor, bu da sanırım önümüzde 
ki süreç açısından tedbirdir. Bunlarında yapılabilmesi için eğitim-
lerin üzerinde iyi durmak gerekecek. Bu eğitimler sadece akademiyle 
sınırlı kalmamalı, halka gönderilecek kadrolar boyutunda da önemle 
ele alınması gerekiyor. Çünkü çalışmalar içerisinde şunu net olarak 
görebiliyorduk. Bir kadro ne kadar eğitim görürse görsün, eğer bu 
eğitimin toplum gerçekliği ile bağını kuramazsa, toplum içerisine 
girdiği zaman bir çok zorlanma ile karşı karşıya kalabiliyor. Bunun 
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için burada bir derinleşme gerekiyor. Önderlik bunun içinde Tan-
rıçalaşma, Melekleşme ve Afroditleşme olmak üzere üç kategoriye 
ayırmış. Tabii bunların nasıl ve hangi biçimde pratikleşeceğine dair 
bir araştırma gerekiyor. Diğer bir konu; kadro çalışmaları ve halk 
çalışmaları için demokratik okullardan bahsedildi. Yani kadro 
eğitimleri iki yönlü olması gerekiyor. Birincisi dağda, ikincisi ise 
halk içerisinde imkanların olduğu yerde, Demokratik Sivil Kurumlar 
adı altında eğitimlerin olması gerekiyor. Çünkü teorik anlamda 
birçok şey dile getiriyoruz. Ama pratik anlamda böyle değildir. Uzun 
bir süredir Suriye çalışmalarında yer alıyorum, bunun için oradaki 
kadın çalışmalarında çıkan sorunları biraz dile getirmek istiyorum. 
Hezil arkadaşta bazı şeyler dile getirdi, bu görüşlerden bazılarına 
katılıyorum. Eğer bir yerde sistem kurmuşsan ve bunun aynısını far-
klı koşullara sahip olan başka bir alana uygularsan, sen orada kay-
bedersin. Şimdi Suriye’deki durumda böyledir. Oradaki çalışma tarzı 
tam anlamıyla Türkiye’nin taklididir. Türkiye’nin örgütsel durumu, 
halkın durumu, kanunları, sistemi ve demokrasiye yaklaşımına kadar 
180 derecelik bir fark var Suriye ile Türkiye arasında. Bir süreden 
beridir de Suriye kongresi yapılarak PYD ilan edildi. O zamandan 
beridir de hem halk hem kadrolar olarak biz oradaki durumu tartışıy-
oruz. Fakat bir türlü eski anlayışları aşan bir şey ortaya çıkmadı. 
Sonuç olarak, böyle bir ısrar orada varolan mirasın dağılmasına yol 
açıyor. Bunun içinde projeler oluşturulurken parçaların özgünlüğüne 
göre olmalıdır. Orada özellikle kadın yönünden sorunlar çoktur. Me-
sela bir kadın vardı, çocukları olmadığı için kocası başka bir kadınla 
evlenmek istedi ve evlendi de. Bu kadın o dönemde PJA yöne-
timinde yer alan arkadaşların yanına geldi. Kadın diyor ki “İşte siz o 
kadar proje üretiyorsunuz, o kadar çözüm üretiyorsunuz, benim bu 
sorunumu çözün” şimdi bizim arkadaşlar yapacak? Yapacak hiçbir 
şeyleri yok, çünkü daha önce öyle bir hazırlıkları olmadığı için o 
kadınları kendi kaderleriyle baş başa bırakıyorlar. Toplumumuz içer-
isinde bunun gibi yüzlerce sorun var. Bunlar için bir hazırlık yap-
madığımız zaman yada sorunlarını çözmediğimiz zaman, ben senin 
öncünüm diyemezsin. Belki bir süre seni kabul edebilir ama bir süre-
den sonra soğuyabilir ve kopabilir. Mesela son dönemde koordinas-
yon enflasyonu ortaya çıktı. Bir bakıyorsun bir arkadaş, “ben gençlik 
koordinasyonuyum”, diğeri, “ben kadın koordinasyonuyum” diyor. 
Bir sürü koordinasyon ortaya çıkmış, ama halk içerisinde çalışma 
yürütebilecek kimse kalmamış. Yani böyle bir durum var. Diğer bir 
konu ise; Kadın Hareketinin kadın çalışmaları ile ilgilenmesi için bir 
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tedbir alınamazsa, çalışmalar gerçekten büyük bir dağılmayı yaşar. 
Bu sadece kadın çalışmaları açısından da değil. Diyelim ki bir aile 
var, hem kadın çalışmalarımız hem gençlik çalışmalarımız hem de 
diğer çalışmalarımız aynı aile üzerinden yürüyor. Biz bu şekilde 
halkında kafasını karıştırdık. Bu yüzdende ya oradaki örgütlerimizin 
çalışma alanlarının ayrılması gerekiyor yada zemin oluşturulana ka-
dar bazı çalışmaların durdurulması gerekir. Bu şekilde bazı tedbirler 
geliştirilebilir. Şunu da gerçekten belirtmek gerekir; hem Suriye’de 
hem de diğer parçalarda çalışmalara öncülük eden kadındır. Artık bir 
itiraf olarak bunun söylenmesi gerekiyor. Kadının bütün alanlardaki 
öncülüğüne dair toplantılarda bile karar alındı. Bizde erkeklikten 
istifa ettik. Kadının çalışmalara ve görevlerine karşı olan sorumlu-
luğu karşısında, teorikte olsa artık itiraf edildi. Teorikte olsa bu itiraf 
çok önemlidir. Bu nereden geliyor?  Bu kadının çalışmalara yak-
laşımından geliyor. Bu gün, bu kadar çok örgütün zeminsiz bir 
biçimde faaliyet yürütmesi, kadın çalışmalarını parçalar. Bunu önün 
alınması gerekiyor. Çünkü PJA bünyesinde ortaya çıkan, Kadın 
Hareketinin mirası resmen parçalanıp, bölüşülüyor. Ve sonuç olarak 
kaybeden kadın çalışmaları oluyor. Bence bu konuda bir kararın çı-
kartılması lazım. Zaten 3. alanda parçalar tartışılacak, eğer bunlar 
biraz ele alınırsa iyi sonuçlar elde edilebilir.  

Ronahi Serhat ark: Bir önceki gündem maddesinin şimdiki 
gündem maddesini doğru ele almada oldukça sonuç alıcı olduğunu 
düşünüyorum. Arkadaşlarda değerlendirmelerinde ortaya koy-
muşlardı, fakat bence yine üzerinde durmaya ihtiyaç var. Çünkü 
yüzyılın temel paradigması olarak ortaya konulan paradigmayı 
yaşamsallaştırmak, nereden bakarsak bakalım insanla alakalı bir şey. 
Bunu gerçekleştirmediğimiz oranda en güzel modelleri ortaya koy-
sak da çok fazla bir değer ve anlam ifade etmez. Nitekim ideolojiler 
yaşamsallaştıkça hayat bulur. Bir önceki gündem maddesinde de 
bunu ortaya koyduk. Uzaklaştığımız için yeniden doğrultuya girme 
sorunumuz var. O zaman yapılandırmamızın birinci maddesi doğrul-
tuya girme, yani ideolojik doğrultuya girme, ikinci ve en önemli 
madde olarak da ideolojik çerçevede bireyi yapılandırmadır. Bunu 
özgür birey olarak ifade ediyoruz, ancak şimdiye kadar sistemimiz 
çok bunu yaratmaya elverişli değildi. Buna tekrardan döneceğim. 
Üçüncü madde olarak da; Özgür bireyin yaratılması ve aynı zamanda 
ideolojinin yaşamsallaşması anlamında, araçlara ihtiyaç var. Bu yüz-
den örgütsel yeniden yapılanma diyoruz, bu yüzden sistem 
sorunlarımızı tartışıyoruz. Şimdi biz hep zihniyetten söz ettik, varo-
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lan sistemin eleştirisini yaptık, ama bana göre şöyle açmazlarımızda 
var. Yani işin zihniyetini almayı, onda derinleşmeyi sadece bir 
zaman sorunu olarak ele alırsak, buda bizi yaşadığımız sorunlarla 
karşı karşıya getirecektir. Önderliğin savunmaları üzerinde 5-6 yıldır 
yoğunlaşıyoruz, yoğunlaştığımız düzey işte bu kadar. Yani 
yaşadığımız, ortaya çıkardığımız sonuçlardır. Sadece yoğunlaşmak, 
derinleşmek, işi teorize etmek anlamında değil, bunun için kendimizi 
yapılandırmaya ihtiyaç var. Önceki örgüt sistemine göre -bu daha 
çok  tüzükte tartışılacak bir durum- örgütü koruyan, örgütü güvence 
altına alan hukuk çok daha güçlüydü. Devletin hukukları da böyle, 
yani devletlerde kendisini mevcut topluma yada vatandaşa karşı 
korur. Mevcut anayasasını böyle şekillendirir. İçinde vatandaşında 
haklarını içeren bir takım belirlemeler yer alır, ama sonuçta asla 
vatandaş devleti aşan ve onun önüne geçen bir duruma gelmez, hep 
onu sınırlarında seyreder. Bizde de böyle oldu. Bireye nazaran ör-
gütü daha fazla koruma, örgütün hukuku çok daha fazla öndeydi. 
Genel olarak örgütsel kaygılar anlamında, yönetim olunca da bu 
yapıldı. Sonuçta  yaratıcı birey, girişimci birey, geliştiren birey, 
iradesini geliştiren birey, tüm bu temennilerde ve özelliklerini sıra-
ladığımız birey gerçekliğine çok fazla ulaşamadık. Bu anlamda to-
plumu değiştirebilmek için, yine oluşturacağımız araçları işletebil-
mek için, yatırımı birey üzerinden yapmak gerekiyor. Yani yapı-
lanma anlayışımızı buraya oturtmak gerekiyor. Bu anlamda insan 
merkezli olması gerekiyor. Bu da şöyle olmuyor; önceden diyelim 
işin adı meclisti, değiştirelim adını koordinasyon yapalım, önceden 
adı başkandı değiştirelim adını dönem sözcüsü yapalım, işin adı 
yönetimdi değiştirelim yürütme yapalım. Daha demokratik, daha 
kulağa hoş gelen kavramları kullanabiliriz, ama zihniyetimizde çok 
eski geleneklerden o çokça söz edilen, ortaya konulan durumlardan 
kopmamış olacak. O halde peki biz bunu nasıl yapacağız?  Bu 
konuda daha fazla arayış içerisinde olmamız gerektiğini düşünüy-
orum. Yeniden yapılanmaya giderken bunun somut kurumlaşmalara 
da kavuşturulması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa ister bir çalışan 
ol, ister bir yönetici ol, işin zihniyetine ne zaman gireceğinin fazla 
garantisi yok. Tekrardan yanlışlar, hatalar yapabiliriz. Bu birazda 
yaşamın bir gerçeği oluyor. Demokratik kültürü, demokratik zihni-
yeti, demokratik işleyişi geliştirmeye dönük, işleyişimizi tarif etmeye 
gerek var. Bu yüzden özellikle örgüt-birey ilişkisinde bunun çok 
önemli oluğunu düşünüyorum. Çünkü ideolojinin içinde bulunan, 
merkezinde bulunan bireyde etkisi çok tartışmalık. İşte inanç, umut, 
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güven vb. sorunlarımızı tartıştık. Bunun toplum üzerindeki etkisi 
tabii ki tartışılır. Yada ideolojinin yani örgütsel yapı içerisinde bulu-
nan bireyin özgürleşme iddiasında zayıflıklar yaşıyorsa, ki önce en 
genel anlamda hepimiz o ideali taşıdığımızı ve bu kulvarda koştu-
ğumuzu hesap ediyorduk. Geldiğimiz durum bunun böyle olmadığını 
ortaya çıkardı. Bunu bir de toplum açısından ele almak, sırtımızı ay-
nalara dönerek durumu ele almak gibi olacak. Bu yüzden özellikle 
birey-örgüt ilişkisi ve hukuku anlamında kapsamlı bir yeniliğe ihti-
yaç var. Ben buna, bir iki örnekte vermekte istiyorum; diyelim ki 
örgüt içerisindeki bir bireyin eğitim sorunu, sağlık sorunu ve değişik 
ihtiyaçları hakkında bir tek karar sahibi olan, irade olan yönetimdir. 
Tüm sorunları orada birleşir. Bu hem yükü ağırlaştırır hem de herke-
sten böyle bir derinliği beklemek çok gerçekçi de değil. Belki biz 
parti içerisinde şekillenmemiz gereği psikolojiye çok ağırlık verdik. 
Biraz onu anladık, birazda sosyolog olmaya çalıştık, biraz siyasetçi 
olmaya çalıştık. Bütün bu yönleri biraz iç içe geliştirmeye çalıştık, 
ama bunlar bir yanıyla hep yarım bir birey ortaya çıkardı. Yönetim 
tarzında da yarım bir yönetim tarzı ortaya çıkardı. Yaşadığımız 
sorunlar itibarıyla çok fazla buna da cevap olunamadığı açık. Bu 
yüzden bana göre, örgüt içerisinde bir kadronun eğitim ihtiyacını 
yine gelişimini takip eden başka bir kurum olmalı. Yani sosyal 
anlamda, böyle sağlık anlamında, bu iş ve rol koordinasyonu 
dediğimiz çalışmaları sadece yönetme ve yönetimsel çalışmaları 
olarak değil, yaşadığımız sorunları ve ihtiyaçlarımızı herkesle payla-
şarak, herkesi sorumlu kılarak çalışmayı yürütmek gerekir. Eğer 
böyle bir yapılanmaya gitmezsek, sadece ismini değiştirmiş olacağız. 
Onunda belki gelişim sancıları, sisteme oturtma sorunları ortaya çı-
kacak, ama bence yeni oluşacak kadın partisi içerisinde böyle ku-
rumlaşmalara gitmek gerekiyor. Yine sorun biraz bireylerle ifade 
edilebilecek sorun olarak gündeme gelir. Aksi halde güzel teorize 
ettiğimiz şeyler biraz sanallaşabilir de, yaşanılan sonuçlar biraz öyle. 
Bu şunu ortaya çıkarıyor, ben şununla ilişkisini kuruyorum; neden 
ideolojik mücadelede bu kadar liberalize olduk? Neden yapının iradi 
müdahalesi bu kadar geç olabiliyor? Neden biz ideolojik doğrultudan 
çıktık ve yeniden ona giriş yapmak için karar aldık?  Çünkü bireyin 
haklarını koruyan, bu anlamda mücadele ettiğinde farklı yargılama-
lardan tutalım, yine yönetim erkinin inisiyatifine bırakan ve buna 
olanak tanıyan örgütsel işleyişin aynı zamanda bunun önünde çok 
ciddi bir engel olması tabi ki etkiliyor. Doğal olarak dengeler kurmak 
zorunda, işte ortamı gözetmek zorunda. En genel bir doğru olarak, 
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bir örgütün militanı şartlar ne olursa olsun, bu mücadeleyi sürdürür. 
Yaşadığımız gelişmeler bunun doğru olmadığını ortaya çıkardı. Yine 
de bir militanlık iddiası olarak insan bunu söyleyebilir. Ama ortamı 
demokratikleştirmek, örgütü demokratikleştirmek ve her düşüncenin 
hiçbir yargıyla mahkum edilmeden, mahkumiyete uğramadan, yine 
ilişkilerinde böylesi bir yaklaşımla karşılaşmadan, o doğal olan yanı, 
doğal ilişkilenmeden tutalım, öz düşüncesini ifade ettiği kadar kabul 
edilebilecek bir ortamı yaratmak ve bunu da örgütsel işleyişte 
güvence altına alınması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa çokça 
sorunlarımızı tartıştık. İşte iktidara yaklaşımdır, dengeleri gözet-
medir, neden suskunluğu tercih ettiğidir daha iyi anlaşılır. Yada 
mücadelesiz kalmasının kendisince çok ciddi gerekçeleri vardır. 
Bunların hepsi politik ortamda, politik bir yaklaşımı getirir. Bu da 
bizi kendi öz değerlerimizle karşı karşıya getiriyor. O halde sis-
temimizi yapılandırırken, hem kendi özümüzü ortaya çıkarabilecek, 
buna teşvik edebilecek hem de bu anlamda giderek bu kültürü gel-
iştirebilecek bir örgütsel mekanizmaya ihtiyaç vardır. Aksi durumda 
bir takım değişiklikler yaparız, ama gerçekten idealimiz olan özgür 
bireyi yaratma anlamında, geç kalırız. Bu anlamıyla her bir yılı bir 
aşama olarak, her bir dönemi bir aşama, bir basamak olarak ele al-
mak gerekir. Ancak bunu da böylesi bir işleyiş yada bir yapılanmayla 
sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Diğer türlü ne kadar eleştirisi 
yapılsa, özeleştirisi verilse ve bunun gerekliliğine inanılsa da, zihni-
yete girmemizi zorlayacak kadar işin hukuku oturtulmazsa, çokta bu 
işin zihniyetine girdiğimizi söyleyemeyiz. En iyi bildiğimizi uygu-
ladık yada uyguladıklarımızı doğru bildiklerimiz olarak varsaydık. 
Sonuçta bir çıkmazla karşı karşıya geldik. Bu yüzden yapılanma 
anlayışı olarak, bunun en temelde oturtulmasını çok önemli buluy-
orum. Diğer konu Özgür Kadın Birlikleridir, yani kadının özgür bir-
liklerle örgütlenmesidir. O konularda hazırlanan taslaklar var, ona 
geçtiğimizde daha somut tartışmalar yürütebiliriz. Bu konuda ben 
bunları belirtiyorum.  

Fatma ark: Örgütlenme sorunumuz, genel örgütümüzün netleş-
mesiyle çözülecektir. Başta örgütsel durumumuzu tartıştığımız 
zaman, aslında bazı sonuçlar çıktı. Mesela '90’lardan bu yana yürüt-
tüğümüz mücadele hangi noktadaydı? Yani zihniyette, örgütlen-
mede, sistemde, tarzda, yönetimde hangi mantık esas alındı. Önder-
liğin son savunmalarıyla beraber bu daha çok netleşti. Özellikle, hi-
yerarşik sistem anlamında büyük bir netleşme var, ama yinede daha 
fazla derinleşmek gerekiyor. Bu temelde gerekliliklere göre kendini 
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örgütlemek gerekecek. Bence çözüm burada ortaya çıkacak. Bu te-
melde çok fazla uzatmadan, birkaç noktayı dile getirmek istiyorum. 
Son tartışmalarla birlikte, Önderliğin hem son savunmalarından hem 
de daha önceki savunmalarından çıkardığımız sonuçlara göre; 
Önderlik, dünya kadın tarihini inceleme kararının alınmasını önerdi. 
İnsanlık tarihinde kadın nasıl yaşadı? Hangi noktalarda kaybetti? 
Hangi sistem, tarz ve  anlayıştan kendisini uzaklaştırması gerekiyor. 
Teorik anlamda bunun birçok yönünü tartıştık. Fakat örgüt olarak, 
bizim kendimizi bu tarihin içerisinde netleştirmemiz gerekiyor. 
Sadece teorik olarak değil, anlayış olarak da kendimizi bunun içeris-
inde netleştirmek gerekiyor. Bu temelde, kadın devrimini hangi 
zihniyet ve hangi mantıkla gerçekleştirmeyi esas alacağız. Kadın 
devrimi dünyada nasıl kaybetti? Hangi yönlerden erkek sistemine 
benzeşti? Hangi yönlerden erkek sistemi tarafından etkisiz bırakıldı? 
Hangi ideolojik, politik araçlardan uzaklaştırıldı? Kadın nasıl 
yaşamalı, hukuku nasıl olmalı, nasıl çalışmalı, nasıl bir sistem kura-
bilir ve iş-rol koordinasyonu olarak nasıl bir çalışma yürütmeli, 
zihniyeti nasıl olmalı, bunlar netleşirse, inanıyorum ki kendi duru-
mumuzu daha da netleştirebiliriz. Önderliğin son savunmalarında 
kadına yönelik kullandığı bir çok kavram üzerinde çok fazla yo-
ğunlaşmadık. Hatta erkeğin bakış açısı ve yaklaşımıyla o değer-
lendirmelere baktık. Mesela “saflık” bizim içimizde bir dönem yer-
inde olmayan bir biçimde kullanıldı, yada “erdem”. Oysa Toplumsal 
sözleşme ve Önderliğin sözlerini birbirine bağlantılandırıldığında, 
Önderlik Tanrıçanın erdemi, meleğin saflığı ve Arodit’in güzelliği 
olarak değerlendiriyor. Bu anlamda Önderliğin bizim açımızdan per-
spektifleri nettir. Yani sadece hakimiyete, tahakküme dayanan, irad-
eyi tanımayan, kendi dışında başka bir şey tanımayan kavramların 
bırakılması gerekiyor. Eğer bu kavramları terk edersek, bunların yer-
ine ne koymak gerekiri ortaya çıkacaktır. Zihniyet üzerinde çok tar-
tışıyoruz, bundan sonra zihniyeti somut dile getirmemiz gerekiyor. 
Mesela, biz hala alt-üst ilişkilerini dile getiriyoruz, bu hiyerarşik bir 
sözdür. Alt-üst, artık kadın sisteminden çıkmalı, çünkü kategorize 
ediyor. Önderlik bununla bağlantılı, ekolojiyi gündemimize koydu, 
ki zaten ekolojik alt-üst ilişkilerini ret ediyor. Bunun yerine dayan-
ışmaya dayalı bir tamamlayıcılık var, yararlanma ilkesi ekolojide çok 
temel bir ilkedir. Yani ideolojik yönden kendimizi netleştirebilirsek, 
örgütümüzü diğer parçalarda netleştirebiliriz. PJA olarak bu yak-
laşım üzerinden yaklaşırsak, her kadının PJA ile karşılıklı sorumlu-
lukları netleşir. Esas noktada kadın çalışmaları zorunluluk olmaktan 
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çıkarak, kişiliklerimizde içselleşecek. Parçalara ilişkin ise bütün çal-
ışmalarımızı kuzeye göre yaptık. Yani çok taklit var. Bir Kadın Me-
clisleri karar olarak alınmış, orada bir birlik gibi kendisini ör-
gütlemiş. İçeriği eksik olabilir, bazı şeyleri yanlış olmuş olabilir, 
fakat genel çalışmalardaki tutumunu netleştirmiş. Onun yasal, hu-
kuku şeyi var. Küçük Güney, Büyük Güney gibi yaklaşamazsın. 
Parçaların ihtiyaçlarına göre yeniden bazı tartışmaları başlatmamız 
ve bu tartışmalar üzerinden bir örgütlenme yaratmamız gerekiyor. 
Yani varolan örgütlenmeleri bir tarafa bırakalım demiyorum. Arka-
daşlar da belirttiler; Kuzeyde kendimizi nasıl örgütlemişsek, 
Suriye’de de aynı şekilde örgütlemeye çalıştık. Şimdi örgütlenmeler 
alttan ihtiyaca göre oluşturulacağına, üstten dayatmalarla, atamalarla 
oluşturuluyor, bu da ihtiyaçlara tam olarak cevap veremiyor. Bunun 
için Özgür Kadın Birliklerini oluştururken, alttan alanların, 
parçaların ihtiyaçlarına göre örgütlenmelerine gidilmeli. Komisyon 
içerisinde bunları biraz daha tartışmaya gerek var. Örgütlülüğe 
gidene kadar tartışmamız gerekiyor ki, bir netleşmeye gidebilelim. 
Güneyde bir karışıklık çıkmış, arkadaşlar kalkıp bunu eleştirdiler. 
Fakat Küçük Güney’de yavaş yavaş kadından kopma gelişti. Irak’ta 
tam netleşme olmadığı için hem genel çalışmalarda bulunan arka-
daşlar hem de özgün çalışmalarda yer alan arkadaşlar bir çalışma 
oturana kadar dayanışma içerisinde olmalılar. Kısaca bunları belirte-
bilirim. Zaten YJA ile olan ilişkilerde tüzükte tartışılacak, onlara çok 
fazla girmek istemiyorum. Ben kısaca bunları belirtebilirim.  

Avaşin ark: İdeolojik ve teorik anlamda tam bir şey oturmamış ki, 
pratikte sonuç alamıyoruz. Bu kongrede biraz ortaya çıkan budur. 
Türkiye çalışmalarını arkadaşlar örnek verdiler. Beş yıl önce de aynı 
sorunlar yaşanıyordu. Yani kadına gitmede, kadını örgütlemede hep 
aynı sorunlar yaşanıyor. Gelişmeler var, fakat sorunları çözmede 
hala birçok şey kendisini tekrar ediyor. Kadınlar alternatif çalışmalar 
istiyor bizden. Bir örnek vermek istiyorum, Önderlik tanrıçalardan 
bahsediyor. AİHM savunmalarından tutalım, bu son savunmaya ka-
dar. Önderlik bunun temelini attı, zeminini de yarattı, en basit tanrıça 
örneğini veriyor. Ben bir yerde okumuştum; bir gazeteci bir gün an-
aerkil kabile sistemini yaşayan bir yere gidiyor, diyor ki “ben kabile 
reisinizi görmek istiyorum”. Orada da bilindiği gibi kabile reisi bir 
tanrıça gibi görülüyor. Bakıyor ki çizmelerini yukarı çekmiş, çamu-
run içinde çalışıyor. Gazeteci o zaman “sen bir kabile reisisin, neden 
çalışıyorsun” diyor, o da “aslında beni bilge yapan, beni bu konuma 
getiren şey, onların arasında yer alıyor olmamdır, emek vermemdir”. 



PJA  5.  Kongre Tartışmaları 

 403 

Yani organik toplum biraz bu biçimdedir. Bu noktada gerçekten biz 
kadın tarihini iyi bir şekilde bilince çıkarabilirsek, alternatif de yarat-
abiliriz. Tarihi bilmek önemlidir o açıdan. Arkadaşlar eğitim boyu-
tuna değindiler. Tartışmalarda ben şu sonuca ulaştım; mesela arka-
daşlar PJA’nın bir kadro partisi olması gerektiğini ve kadroları eğitip 
toplum içine aktarması gerekiyor dediler. Biz bugün yönetimle, yapı 
arasındaki sorunları tartıştık ve aralarındaki kopukluğu ortaya koy-
duk. Şimdi eğitim açısından da eğer doğru bir tarz oturtamazsak, bu 
yönlü de kopukluklar yaşanacaktır. Yani bir kadro eğitim görecek, 
fakat bu eğitimi nasıl aktaracağını bilemezse, gördüğü eğitimin çok 
fazla bir anlamı olmaz. Bir atasözü var diyor ki; “bir insana yardımcı 
olmak istiyorsan, o insana balığın nasıl yenildiğini değil, nasıl tutu-
luğunu öğretmen gerekir.” Yani nasıl tutulduğunu öğretirsen, o artık 
kendi ihtiyaçlarını belirler ve ona göre hareket eder. Arkadaşlar biz 
kadınlara gidiyoruz, şunu yapıyoruz, fakat sonuç alamıyoruz diyor-
lar. Çünkü onun ihtiyaçlarına göre değil, kendi ihtiyaçlarına göre 
gidiyorsun ona. Yani ihtiyaçlar arasında bir kopukluk yaşanıyor. 
Aynı nokta eğitim için de geçerli. Kendini bilinçlendirirsen, ihtiya-
çları belirlersen öncülük de yapabilirsin. Yani halklaşma bilinci ver-
ilmezse, bir insanı halklaştıramazsın da. Bu bir nokta. Diğer bir 
nokta ise meşru savunma konusudur. YJA’nın almış olduğu konfer-
ans kararları da var. YJA’nın PJA’nın meşru savunma gücü olduğu 
artık nettir. Program tüzükte aralarındaki bağ tartışılabilir. Yani to-
plum içerisinde, toplum tarafından kadına bir saldırı yada tecavüz 
olduğunda YJA’nın misilleme hakkı doğar. Kaç ay önce 
televizyonda da benzer bir şey izlemiştim. On dört yaşında bir kız, 
iki kez biri tarafından tecavüze uğradığı için ailesi tarafından 
öldürülüyor. Bu kadına yönelik bir şiddettir. Kadını savunma, 
koruma nasıl olacak? YJA olarak biz demokratik tepkilerimizi nasıl 
göstereceğiz? Bu noktada başta kadının bilinçlendirilmesi gerekiyor. 
Toplum içerisinde kadına yönelik uygulanan şiddete karşı, kadın 
kendisini nasıl savunacak? Bunun hukuki boyutu, eğitim boyutu 
olur, bu yönlü bilinçlenmesi gerekiyor. Mesela aile içerisinde de ko-
cası tarafından şiddet uygulanıyor, sanırım bunun hukuki hakları da 
var, Türkiye’de böyledir. Diğer parçalarda nasıldır bilmiyorum. Hu-
kuki boyutta kendisini nasıl savunacak? Meşru savunmasını o nok-
tada nasıl kullanacak, o bilincin verilmesi gerekiyor. Bunun için so-
mut olarak şunu öneriyorum; Özgür Kadın Birlikleri içerisinde, 
kadın meşru savunma komitesi oluşturulmalı. Bunun kapsamın da 
kadının her türlü saldırıya karşı kendisini nasıl savunması gerektiği 
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yönünde bilinç verilebilir. Bu ağırlıklı olarak eğitimlerle de olabilir. 
Gerekirse bir karate kursu açılır. Bunun kapsamı sonradan da somut-
laştırılabilir. Ben bunları belirtmek istedim.  

Mahsum ark: Beş-altı kez el kaldırdık. Yani tartışma ihtiyacı da 
olmuş olabilir, PJA kongresidir de. Fakat başlangıçta genelde bütün 
değerlerimize, özellikle burada bulunan misafirlere ve her dört 
parçadan halkımız adına gelen analarımıza bir kez daha hoş geldiniz 
diyorum. Arkadaşların çok fazla vaktini almak istemiyorum, fakat 
eksik kalan yada çok fazla tartışılmayan noktaları biraz dile getirmek 
istiyorum. Tartışmalarda bana öyle geldi, ki öyle de olmayabilir, 
arkadaşlar erkek üzerine, ataerkil sistemi üzerine konuştuklarında 
bunun altını doldurabilmeliler. Arkadaşlar tartıştıklarında, tartışma-
ları bir yere kadar geliyor, birbirini tamamlama olmadı mı, işte 
ataerkil sistem diyorlar. Yani bir yerde tıkanma oldu mu, bu du-
rumda olmamızın sebebi ataerkil sistemdir diyorlar. Yani belki diğer 
arkadaşları etkilemiyor olabilir, fakat bazen benim psikolojimi et-
kiliyor. Bazen kafamı önüme eğmek zorunda kalıyorum. Çünkü 
bizim eğitime yaklaşımımızda da, önümüze bir proje koyup bu te-
melde erkeğe ve halka gittiğimizde, bu projemizi eğitim için söyle-
diğimizde bunun altını da doldurmamız gerekiyor. Beş bin yıldan bu 
yana erkek, kadın ve toplumu nasıl ele almış ki, etkisi altına almış. 
Başta altının doldurulması gerekiyor. Altı doldurulmazsa bir erkek, 
ben sana ne yapmışım ki de diyebilir. Bir yerde haklıdır, çünkü sen 
ona kavratamazsan, içten içe bazı şeyleri hazmedemeyecek. Bunu 
yapamazsan, Özgür kadın partisinin yaymak istediği ideoloji çok 
fazla bir sonuca da ulaşmaz. Bu bir yetersizliktir ve bu yönlü eksiklik 
ve yetersizlikler tamamlanarak erkeğe, topluma gidilmeli. Yine 
içimizde sembolik olarak erkek arkadaşlar eğitiliyor. Sembolik bir 
biçimde de demeyelim, PJA bunu bir amaç olarak önüne koymuş, 
fakat –yani benim görüşümdür- insan erkek arkadaşlara baktığında, 
böyle temiz, kadına saygı duyan, yaşam içinde herhangi bir sorunu 
olmayan arkadaşları tercih ediyorlar. Yıllarca içimizde kalan, 
mücadelenin her alanından geçmiş ve kişilikte bir kemikleşmeyi 
yaşayan bireyleri alıp bu eğitimlerden geçirmek gerekiyor. Toplum 
içerisinde de aynı şekilde. PJA eğitim boyutuyla bunun üzerinde de 
daha fazla durması gerekiyor ve daha fazla sayıda erkek arkadaşı 
eğitime alması gerekiyor. Benim de umudum bu yönlü, inancım da 
var. Diğer bir nokta ise, belki genç arkadaşlar kalkıp gençlik 
mücadelesi üzerine değerlendirme yaptılar. Fakat ben bu yönlü de bir 
eksiklik görüyorum. Savunmalar kadın ve gençlik eksenli. Gençlik 
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toplumu değiştirip dönüştürebilecek en dinamik güçtür. Biz de bu 
yönlü hem kadının hem de gençliğin özüne sürekli vurgu yaparız. 
Yani gençlik ve kadın arasında stratejik bir ittifakın da yaratılması 
gerekiyor. Fakat gördüm ki bu yön üzerinde çok fazla durulmadı. 
Çünkü bundan sonra toplum ve egemen sistemlerde değişim yarat-
mak istediğimizde, bizim temel pratiğe geçireceğimiz iki dinamik 
güç, kadın ve gençliktir. Kendisini bu iki dinamik güç üzerinden 
yaygınlaştırabilir. Bunun üzerinde durulması gerekiyor. Bazı komi-
syonlar da oluşmuş, hazırlıklar da yapılmış bu yönlü. Gençlik 
derken, bu genç kadını da, genç erkeği de kapsıyor. Gençlik mücade-
lesine yaklaşım, kadın mücadelesine de yaklaşımdır. Çünkü içinde 
genç kadınlar da var, bugün en fazla sorun yaşayan da genç kad-
ınlardır. Gençliğe yaklaşım bu temelde olmalı. Bu yön biraz eksikti. 
Önderlik savunmalarında, tanrıçalaşma, melekleşme, Afroditleşme 
biçiminde üç kategori ortaya koymuştu. Bunun iyi anlaşılması için 
derin bir araştırmanın olması gerekiyor. Yunan mitolojisinde Afrodit 
güzelliğin ve cinselliğin sembolü. Yine Hermes Zeus’un habercisidir. 
Zeus talimat verdiğinde bütün tanrı ve tanrıçalara o gidiyor ve 
Zeus’un talimatını bildiriyor. Önderlik, Hermes tarzı eğitim biçimi 
diyordu. Bu yönlü biraz yoğunlaşmam da vardı, önümüzdeki süreçte 
bu yoğunlaşmalarımı bir projeye dönüştürüp, PJA’ya göndermeyi de 
düşünüyorum. Bunun üzerine de araştırma ve inceleme gerekiyor. 
Ruh güzelliğinin fiziğe yansımasıdır bu eğitim biçimi. Hermes ve 
Afrodit tanımı HermeFrodit biçiminde bir senteze kavuşturulabilir. 
Güzellik ve eğitimin önemini ortaya koyan bir sentezin olması gere-
kiyor. Bu sentezimiz de Hermefrodit sentezine kavuşturulabilir. Bu 
yönlü bir gelişim kat ettiğimizde, tanrıça kültürü hem yaygınlaşır 
hem de bir sonuca ulaşır. Ben arkadaşların da çok fazla zamanını 
almak istemiyorum. PJA eğitiminde de yer almıyorum. Dışarıdan 
geliyorum. Fakat buraya gelişim her şeyden önce, benim için çok 
onur verici bir şey. Fakat şunu da belirtmek istiyorum; Bilindiği gibi 
uluslararası komplodan sonra Konsey oluşumuna gidildi. Ve bu kon-
sey oluşumu gittikçe kemikleşti, aralarından su sızmıyor gibi 
görünüyordu. Halka ve kadroya böyle yansıtıyorlardı. Fakat daha 
sonra öyle olmadığı anlaşıldı. Farklı eğilimler ortaya çıktı. PJA içer-
isinde de öyle bir şey yaratılmıştı, yani buna benzer bir kemikleşme 
yaratılmıştı. Fakat bu kongrede bu artık bitti. Bütün alanlardan gelen 
arkadaşlar da gördüler ki, PJA içerisinde ne kadar sorun ve çelişki 
varsa, bunu dışa yansıtmamışlar. Ben bazı arkadaşlarla konuştum, 
onlar da şok olduklarını, ilk kez duyduklarını söylediler. Fakat her 
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şeye rağmen bu olumlu bir gelişmedir. Arkadaşlar PJA içerisindeki 
çelişkileri çok açık bir biçimde değerlendirmelerinde ortaya koydu-
lar. Bu da insana umut veriyor. Yani gerçekten bu yaklaşım insana 
perspektif de veriyor. Sorunlara nasıl yaklaşılması gerektiği ve 
sorunların nasıl çözülmesi gerektiği yönünde insana perspektif veri-
yor. Bu yaklaşım bana da oldukça umut verdi. Sürekli kadın mücade-
lesi temelinde bir mücadele verme yönünde, girişimlerim olacaktır. 
Hiçbir şey yapamazsam da kadın mücadelesi önünde engel olmay-
acağım. Yollarına bariyer kurmayacağım. Bu da mutlaka derin bir 
yoğunlaşma ve pratik süreç istiyor. Mücadele gerçekliğimiz içeris-
inde hiçbir şey bugüne kadar kolay olmadı. Bu temelde de kadın 
mücadelesi içerisinde yaşanan sorunlar da ben de payımı görüyorum 
ve sorunların bir parçasının kendim olduğunu da görüyorum. Erkek 
egemenlikli sistemin kadına yaklaşımları değerlendirildiğinde, ben 
de kendimi görüyorum, Yani bir erkek olduğumu görüyorum. Şim-
diye kadar arkadaşlara yararı dokunacak hiçbir şey yapmadığım, gibi 
zarar verecek hiçbir şey de yapmadım. Bir gün olsun elimi bile 
kaldırmamışım, fakat gerçeklik böyle değilmiş. Sonuçta bir sistem 
yaklaşımı var. Bundan sonra kadın mücadelesi önünde engel konu-
muna gelmeyeceğim. Eleştiri ve özeleştirim de bu temelde olacak. 
Bazı arkadaşlardan beklentilerimiz vardı, en azından bir özeleştiri 
verilmesini bekliyorduk. Ki Önderlik savunmalarını eleştiri ve öze-
leştiri üzerine oturtmuş. Biz de savunmaları kongremiz için politik 
rapor olarak aldık, alkışlarla kabul ettik. Bunun anlaşılması için de 
çok derinlikli üzerinde durulması gerekiyor. Savunmanın özünün ne 
olduğu üzerinde yoğunlaşmaların derin olması gerekiyor. Mecliste 
bulunan arkadaşlar Savunmaların bu yönlü derinliğini kavrayabil-
meliler. Bu temelde de eleştiri ve özeleştiri geliştirmeleri gerekiyor, 
temel sorunlarımızı çözüme götürecek olan yaklaşım da budur. Bu 
yönlü arkadaşlara inancımız da var. Son olarak şunu da belirtmek 
istiyorum; kongrenin açılışı yapılırken ilk başta analar kalkıp umut-
larını, beklentilerini dile getirdiler. Ben de analar gibi bu kongreyi 
çok değerli görüyorum. Burada bulunan analara da tekrar selam ve 
saygılarımı belirtiyorum.  

Derya Koçgiri ark: Bu çalışmanın doğru yapılabilmesi için, en 
başta doğru bir akışın bütün çalışmalar arasında olması gerekiyor. 
Bunu niye belirtiyorum, çünkü yapılan tartışmalarda da ortaya çıktı, 
bizim örgütlenmemiz çok geniş, çok geniş sahalarda örgütleniyoruz. 
Doğru bir bilgi akışı sağlanmadığı müddetçe, PJA’nın kendisini 
ideolojik bir üretim merkezi haline getirmesi ve sağlıklı bir kadro 
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yetiştirmesi noktasında sorun yaşanabilir. Onun için doğru bir bilgi 
akışının olması gerekiyor. Tüm çalışma sahalarının PJA’ya, PJA’nın 
da tüm çalışma sahalarına, karşılıklı bilgiyi aktarma konusunda bir 
akışı olması gerekiyor. Bu tüzükle daha da netleşebilir. Arkadaşlar 
özellikle bireyin yada insanın ele alınışının yeni yapılanma sürecinde 
çok daha hassas olduğu ve buna önem verilmesi gerektiğini vurgu-
ladılar. Fakat ben yaşadığımız bir sorun olduğundan kaynaklı, bunun 
bir boyutuna dikkat çekmek istiyorum. Yeniden yapılanmada bizim, 
belki de en çok üzerinde durmamız gereken bir konuda demokratik 
bilinç, ideolojik bilinç yada yeni paradigmayı anlama, kavrama 
sorunudur. Önderlik çizgisine girmede yaşadığımız ciddi sorunlar da 
var. Bundan kaynaklı merkezi bir yapılanmadan, demokratik bir 
yapılanmaya yada dikey örgütlemeden, yatay bir örgütlenmeye 
giderken, bu çok keskin hatlarla çizilen bir şey değil, bir süreçtir. 
Kimi zaman iş için yaşanacaktır, kimi zaman da uygun koşullarda, 
uygun alanlarda hemen demokratik bir yapılanmaya gideriz.  Bu ikisi 
iç içe işleyecektir. Bunun göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bu 
noktada çok aceleci, hemen birden demokratikleşelim, demokratik-
leşme için çalışma yürütmemiz gerekiyor demiyelim. Bu konuda 
mutlaka bir kararlaşmamızın olması gerekiyor, fakat diğer taraftan da 
bunu çok keskin hatlarla birbirinden ayrılamayacağını belirtmek isti-
yorum. Onun için bireyin duruşu, bireyin kendisini toplumsallaşma 
karşısında, mücadele karşısında sorumlu görmesi önemlidir. Sabah 
da tartışmalarda ortaya konuldu, bireyin tercihi önemlidir denildi. 
Fakat Önderlik yeni Savunmasında toplumsallaşma ve bireyleşme 
noktasına çok önemle vurgu yapıyor, tekrardan ele alıyor, çok kap-
samlı açıyor. Toplumsallaşmadan kopuk bir bireyin olamayacağını 
belirtiyor. Onun için biz tercihlerimizi yaparken yada tercih nok-
tasında bilincimizi geliştirirken, gerçekten mücadelenin, halkın, ör-
gütün ve kendimizin ihtiyaçlarını bir bütün ele almamız gerektiğini 
düşünüyorum. Bu noktada ben yanlış yaklaşımları görüyorum. 
Sadece bir örnek vereyim: Bu süreçte “tercihim vardır”, tercih adı 
altında bir çok arkadaşımız Avrupa’ya gitme önerisi yapıyor. Bu 
benim tercihim diyor, örgütün önüne koyuyor. Şimdi örgüt bunu ka-
bul edemez belki. O açıdan biz tercihlerimizi yaparken toplumsallık-
tan yada örgüt olma mantığından uzaklaşarak değil, onunla bütünle-
şerek yapabilmeliyiz. Bunun yeniden yapılanma sürecinde çok daha 
hasas ele alınması gerektiği konusunda bir görüş belirtiyorum. Şimdi 
21. yüzyılın karakteri çok kimlikli, çok uluslu, çok kültürlü bir 
karakter. Bizim çalışmalarımıza indirgediğimizde, bizim çalışma-
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larımız açısından da belki ilk defa örgüt olarak çok farklı alanlarda, 
çok farklı sahalarda çalışmalarda örgütleniyoruz. Bu şöyle bir 
korkuyu, kaygıyı getirebilir; biz parçalanıyoruz, dağınık olacağız. 
Bence bu korkuyu çok fazla yaşamamıza gerek yok. Bunu neden 
belirtmek istiyorum, çünkü bizim yapacağımız çalışmaların -
arkadaşlar da koydular- birbirine bağlı olması, dayanışma içerisinde 
olması, destek içerisinde olması gerekiyor. Şöyle; her çalışma sahası 
kendi içerisinde çok daha fazla örgütlü ve inisiyatifli olması ve bir-
birine karşı sorumlu olması. Mesela çalışmalarımız içerisinde  
Suriye’yi örnek verdiler. Bundan 7-8 yıl önce Avrupa sahasında, 
Türkiye sahasına benzer sorunlar yaşanıyordu ama giderek oturdu. 
Yani senin bir şeyi oturtman için, onu başlatman da gerekiyor. Mut-
laka özgün koşullara, ihtiyaçlara göre örgütlenme yapmak lazım, 
ama onun adımını da atmamız gerekiyor. Mesela ben örnek vereyim; 
Avrupa’da 92-93’lerde Aleviler, Yezidiler, Müslümanlar Birliği ku-
ruldu, gençlik örgütü vardı, kadın örgütü vardı bir de ERNK çalış-
ması vardı. Hepimiz aynı eve gidiyorduk, dergilerimizi hepimiz aynı 
eve götürüyorduk. Bunun getirdiği sıkıntılar mutlaka var, ama bir 
genişlemeyi de yarattı. Şimdi bu çalışmaları ele alıştaki yaklaşım 
sorunumuzla bağlantılı. Salt onunla sınırlı kalmama, aynı zamanda 
bir açılımı yaratma bence olmalı. O açıdan bu konuda bir sıkıntı 
yaratıp yada böyle bir şeye kapılıp da biz çalışmaları daraltacak, bir 
şey içerisine girersek ben çok doğru olmayacak diyorum. Onun için 
bizim çok geniş kapsamlı örgütlenmeyi yaratacak bir çalışma içer-
isine girmemiz gerekiyor. Mesela bu KONGRA GEL’de tartışıldı; 
örgütler kuruldu, ama örgütler kendisini genele karşı sorumlu gör-
medi. Bu biçimiyle değil tabi. Biz çok geniş kapsamda örgütlene-
ceğiz ama birbirimize karşı sorumlu da olacağız.   

Elif ark: Arkadaşlar düşüncelerini getirdiler. En son Heval Derya, 
heval Fatma ve heval Ronahi'de belirtti. Bazı noktalarda onlara 
katılıyorum. Benimde de dile getirmek istediklerimdi. Ama şöyle bir 
durum var, yeniden yapılanmanın güçlü olabilmesi için, şu tespiti 
bence bizim yapmamız gerekiyor; yeniden yapılanma sürecine 
girmediğimiz için, Önderlik gerçeği karşısında karşıt duruma düştük. 
Eğer biz yeniden yapılanmayı Önderliğin öngördüğü gibi yada be-
lirlediği süreçte girmiş olsaydık, şuan ki durumu farklı bir biçimde 
aşardık. Bu kadar sancılı aşmazdık. Yine sancıları olurdu, ama bu 
kadar olmazdı, sürece yaydık. Bu tespit bence yeniden yapılanma 
açısından önemli. Diğer önemli bir şey ise; şimdi bizim erkekle olan 
iktidara dayalı ittifak mı diyeyim, anlayışımızın mı diyeyim 
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,gerçekten köprülerin uçurulması gerekiyor. Eğer bunun köprülerini 
uçuramazsak, yeniden yapılanmayı olması gerekenin üzerinde sağ-
lıklı inşa edemeyiz. Diğer bir yönden ise PKK’nin oluşumuna bakın, 
ilk önce bir parti olarak oluştu, daha sonra ordu, cephe. İhtiyaçlara 
göre kendi içerisinde farklı örgütlenmelere gitti. Şimdi günümüzde 
kapsamı ve içeriği farklı olmakla birlikte, PJA’nın da geldiği aşama 
budur. Yani PJA eskisi gibi çatı bir örgüt olarak, sürekli yürütücü bir 
güç olarak, dağa dayalı tüm çalışmaları yürütemez. Bu mümkün 
değil. Geldiğimiz aşamada  kapsam olarak bu karşılanamıyor. Somut 
örgütlere ihtiyacımız var. Bunun açısından PJA mevcut durumda 
karşılayamaz, yani  bir çatı örgütü şeklinde olur. Mesela bizim 
geçmişteki tarzımız neydi, meclisin karar alma, uygulama dış boyut-
ları nasıldı? Bunları biz çok yoğun tartıştık. Bunun çok güçlü alter-
natifini yaratmamız gerekiyor. Arkadaşlar da belirtti; isim düzeyinde 
değişiklik değil, öze denk düşen örgütlemelere de gitmemiz gereki-
yor. Yani öz ve biçim uyumunu çok güçlü sağlamamız da gerekiyor. 
Şimdi bir kere PJA ve YJA dağa dayalı çalışmalar olmak durumun-
dadır. Böyle bir ihtiyaç var. Ama Özgür Kadın Birliklerinin dağa 
dayalı olması mümkün değil. Kendi içerisinde merkezileşmesi gere-
kiyor. O açıdan geçmişteki gibi biz her şeyi PJA’ya bağlayamayız. 
Ben çok da pratikte yaşadığımız örnekleri verebilirim. Şimdi burada 
PJA Koordinasyonu, Avrupa’daki bir sahanın ihtiyacını bir proje 
olarak tespit edemez. Bu mümkün değil. Ama şimdiye kadar bizim 
meclisimiz böyle yaptı. Burada kadro hazırladı, burada somut önüne 
görev koydu, gönderdi. Demedi ki “git o alanın ihtiyacı nedir, tespit 
et, somut neye ihtiyaç var, projeni çıkar bana gönder” demedi. Bu 
son dönemlerde gelişmeye başladı. Biz şunu da yapmak zorundayız; 
her çalışma kendi gerçeği içerisinde anlamlıdır.  Eğer demokratik 
ekolojik toplumu geliştireceksek, o zaman yerelden, ihtiyaçları tespit 
etmemiz gerekiyor. Şimdi biz kitlede bir eylemi örgütlediğimizde, 
yeni bir oluşuma gittiğimizde kitlenin kafasına önce şu çelişki giri-
yor: “acaba bu sefer neyi düşünüyor”. Biz hep taktiksel yaklaştığımız 
için, kadına gidip desek senin ihtiyacın nedir, ona göre örgütlemelere 
gideceğiz, boşa düşer. Çünkü kadroya bu son dönemlerde şu soruldu 
“sen hangi çalışmada yer almak istiyorsun, kendine ilişkin neyi 
düşünüyorsun”  kadro boşluğa düştü. Çünkü kendisine şimdiye kadar 
örgüt demedi “sen ne düşünüyorsun kendine ilişkin, hangi çalışmada 
yer almak istersin” Bunların toplamında şu çıkıyor; yani YJA’dır, 
PJA’dır, KONGRA GEL’deki kadın çalışmasıdır, işte oluşacak 
PKK’dir, Özgür Kadın Birlikleridir bu çalışmaların hepsinin kendi 
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içerisinde gerçekten oturtulması gerekiyor. Geçmişte bizim ilk ak-
lımıza gelen hangi çalışmayı kim yürütecek, neye bağlanacak? Bence 
bundan çıkmak gerekiyor. Benim de içinde olduğum temel bir 
hastalıktı. Ama şu an gerçekten bunun bize neyi kaybettirdiğini 
gördükçe, artık bazı riskleri bu noktada göze almak durumundayız. 
Bu, şu anlama gelmez; şimdi hiyerarşiyi yıkalım derken birbirimize 
örgütsüzlüğü, örgüt olmamayı dayattık, ki bu çok tehlikelidir. Yani 
bir yönetimimiz neredeyse doğruları hayata geçirmede doğal bir yap-
tırım olmaktan çıkma tehlikesiyle yüz yüze geldi. Bunların hepsini 
gerçekten güçlü oturtmamız gerekiyor. Somut kararlarda, 3. Alan 
örgütlenmesinde, tüzükte bu tartışılır. Ama ondan önce ben şöyle bir 
ihtiyaç duyuyorum; –aralardaki tartışmalarda da ortaya çıktı- tüzükte 
yer alan arkadaşlar yine şu an burada oluşan 3. Alan komitesinde yer 
alan bazı arkadaşlar ile KONGRA GEL çalışmasında yer alan arka-
daşlar buna ilişkin ortak bir tartışma yürütürse iyi olacak. Çünkü bir-
biriyle çok bağlantılı. Üçünün bir araya gelip tartışmasını, ben çok 
önemli görüyorum. Önderlik diyor ya “çokça söylediniz, pratiğe 
girin”. Pratiğe girerken artık biz engellere çarpıp geri dönmeyelim. O 
açıdan benim somut önerim; bu üç komiteden 4-5 arkadaş bir araya 
gelip tartışsa iyi olur.  

Bese ark:Arkadaşlar görüşlerini belirttiler. Onlara katılmakla 
beraber bir kaç noktada ben görüş belirtmek istiyorum. Yeniden 
yapılanma tartışılıyor. Yeniden yapılanma tartışmalarından ve 
Önderliğin savunmasından şunları çıkardım. Sadece örgütsel 
sorunlarımızdan kaynaklı ortaya çıkan bir yapılanma değil tabi ki. 
Mutlaka örgütsel yaşadığımız bir kriz var. Kadın hareketi olarak da, 
genel hareket olarak da yaşanan bir kriz var. Fakat bu yapılanma 
sadece biz kriz içerisinde olduğumuz için değil, bundan önemlisi 
özellikle bu çağa yönelik, -bu çağın çözümlemesini Önderlik yapı-
yor. Bu çağın sorunlarına cevap verebilecek bir bakış açısıyla bir-
likte, PKK’nin yeniden yapılanmasını, yine Özgür Kadın Hareketinin 
yeniden yapılanmasını Önderlik ortaya koyuyor; yeniden yapılan-
mayı Özgür Kadın Hareketi için yeni bir başlangıç, yeni bir ör-
gütlenme olarak görüyorum. Sadece Kongre olacak, zaten kadrosu 
var öyle değil. Gerçekten Özgür Kadın Hareketi için yeni başlangıç. 
Çünkü zihniyetiyle, anlayışıyla, duruşuyla bu anlamda Önderliğin 
savunmasında ortaya koymuş olduğu temel hususlardan yola çıksak 
bile yepyeni bir şey ortaya çıkıyor. Onun için şu görüşe çok fazla 
katılmıyorum, işte biz zaten çok şey biliyoruz, sorunumuz sadece 
pratikleşmedir. Bence Önderliğin savunmasında ortaya koyduğu şey-
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ler, yepyeni şeyler. Çok farklı şeyleri değerlendiriyor Önderlik. Bu 
geçmiş süreçlerden çok farklı ele alınıyor. İktidar olgusuna yak-
laşımı, demokrasiye, ekolojik topluma, devlete yaklaşımı bir bütünen 
çok farklıdır. Bu konuda bizim Özgür Kadın Hareketi olarak çok 
derin, idelojik, teorik ve entellektüel bir çalışma yürütmemiz gereki-
yor. Sağlıklı bir biçimde, böyle geçmişte yaptığımız gibi teorik ve 
soyut değil. Bunun mutlaka yapılması gerekiyor. Bir de yeniden 
yapılanma için bir hazırlık süreci gerekiyor. Birden bire yeniden 
yapılanma olmaz. Bence yeniden yapılanmanın nüveleri bu Kon-
greyle başlayacak. Zaten şimdiye kadar tartışmalarımız hep yarım 
yamalak oldu. Tam yerine oturmadı, Önderliğin savunmaları yeni 
geldi. Bu anlamda da bir hazırlık sürecinin olması gerekiyor. Başkan 
PKK’nin yeniden yapılanması için bir çok şeyi ortaya koyuyor, onlar 
bizim için de geçerlidir. En az bu zihniyetin tartışılması için 1 yıllık, 
6 aylık bir süreç gerekiyor. Bunun için eski sistemin çok köklü 
eleştirisi ve özeleştirisi gerekli. Mesela biz örgütsel gündemi tar-
tıştık. Şu ortaya çıktı; bizim şahsımızda merkez iflas düzeyine geldi. 
Özeleştirilerimiz –kendi adıma da söyliyeyim- cesaretsiz, yüzeysel 
oldu. Diyelim bu konuda çok köklü cevap veremedik, sürece  kar-
şılık verme anlamında söylüyorum. Önderliğin savunması gerçekten 
erkek egemenlikli sistemden bir kopuşu ifade ediyor. Kürt halkı 
olarak Önderlik savunması ile birlikte erkek egemenlikli sistemden 
kopuşu sağlıyoruz. Salt kadın boyutuyla değil, bir halk olarak bir 
kopuşu sağlıyoruz. Kadın da bunun öncülüğünü yapıyor. Bu anlamda 
bizim kendi sistemimizi değerlendirişimiz çok yüzeysel. Bunun için 
yeniden yapılanmanın en temel bir görevi, geçmiş kadın hareketiyle 
birlikte bir de bizim kendi hareketimizde yaşanan süreçleri açığa 
çıkarmaktır. Bunun sistem olarak köklü bir eleştiri-özeleştirisi 
yapılması gerekiyor. Sadece merkez boyutu değil, bir bütün yapıl-
ması gerekiyor. Oradan yol çıkılarak yeni paradigmanın, Önderlik 
savunmaları temelinde oluşturulması gerekiyor. Ben bunun da bir 
süreç işi olduğunu düşünüyorum. Bence somut olarak yeniden yapı-
lanmaya -dağ yapısı zaten olur-  çağrılar yapılabilir. Türkiye’den, her 
dört parça Kürdistan’dan, bu çalışmaya katılmak isteyenler olabilir. 
Çünkü farklı bir çalışmadır. Tamamıyla kendilerini özgürlüğe 
adamak isteyen kadınlar olabilir. Yine diğer bir husus kesinlikle 
yeniden yapılanma tartışmalarının akışının olması gerekiyor.  YJA 
boyutla da mesala, Şehit Beritan Akademisi var, onun da bir biçimi-
yle bu tartışmalara katılması gerektiğini düşünüyorum. Yada tartış-
malar karşılıklı aktarabilir. PJA’nın orada bir komitesi mi olur yada 
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konulara göre ortak paralel bir tartışmayla mı olur tam olarak 
bilemiyorum. Şehit Beritan Akademisi bu tartışmalara katılabilir 
diye düşünüyorum. Bunlar olursa daha sağlıklı olur. Bir de yeniden 
yapılanma belgesinde erkek arkadaşların dönüşüm projesine ilişkin 
bir şey yok. Bence onun da eklenmesi gerekiyor. Çünkü, o da bu 
yapılanmanın en temel bir yönüdür. Sadece kadın boyutu değil, ama 
ben belgede rastlamadım, belki dikkatimden de kaçmış da olabilir, 
ama onun da eklenmesi gerekiyor. Erkeği dönüştürme projesinin 
önümüzdeki dönemde en temel projelerden birisi olduğu ve bunun 
yürütülmesi gerektiğinin belirlenmesi gerekiyor.  

Sofi Serhad ark: Gündem biraz örgütsel model üzerinden gelişti. 
Ben bunu biraz dar buldum. Bana göre yeniden yapılanma, temelde 
beş tartışma konusu olabilirdi. Birincisi; zihniyete ilişkindi. Bu biraz 
tartışıldı. Şimdi zihniyet tamam da nasıl bir şey yani. Zihniyet bence 
kısa bir tanım yaparsak, kadın eksenli olmalıdır. Vicdan da bunun 
içerisinde ki kadın yüreğidir. Tüm yeniden yapılanma çalışmalarına 
bu hakim olmalıdır. Bunun doğrultusunda çalışma sürdürülmeli. 
İkinci önemli gördüğüm; bence yaşamda yeniden yapılanmanın "na-
sıl"ı gerçekten tartışılmalıdır. Bu hayati bir konudur, stratejiktir. 
Bunun her ikisinin yürümesi, gelişmesi için de örgütsel yeniden 
yapılanma gerekiyor. Diğeri ise kültür, sanat, ahlak ve edebiyatta 
yeniden yapılanma konusudur. Yine meşru savunmada kadın eksenli 
bir yeniden yapılanma şart.  Çünkü Ortadoğu’da gelişmeler epey 
sürecek. Yani YJA Star bana göre çok önemli bir mevzidir, sahadır. 
O sahalarda da sanırım çalışma yürütecek. Sadece Kürdistan için 
olmaz. Bir diğer şey pedagojik düzeyde yeniden yapılanma. Bence 
kadın hareketinin bu nokta üzerinde, artık hangi sahasında olacaksa 
olsun önemli oranda ideolojik derinliğini buradan alır. Ben tek cümle 
söyleyeyim, Önderlik diyordu “insan 7’sinde ne ise 70’inde odur”. 
Bence doğrudur. Biz 7’sinde kaybediyoruz. Yani karşı sistemin her 
türden kültürel, yaşamsal bombardımanı karşısında nesiller 7’sinde 
kaybediyor. Ondan sonra toparlanmak güçleşiyor. Bence bu önemli-
ydi. Bu maddeler bence tartışmalıdır. Bir iskelet oluşturulmalıdır. 
Eklemek istediğim son bir nokta olacak. Önderlik diyordu, “önce 
kendilerini tanımlasınlar”. Bu çok önemli. Mesela ben bu Kongrede 
çok basit bir örnek vereyim. Oturtulması gereken bir kural haline 
gelebilir. Kadın ekseninde parti, örgüt, işleyiş, tüzük, kural, kaide, 
prosedür, protokol her ne varsa, kısacası verili sistem bugüne kadar 
bize ne vermişse tartışmaya sokulması gerekiyor. Kabul edilmemesi 
gerekiyor. Ben burada gördüm, onun için örnek vereyim; mesela tüm 
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kongrelerde bir işleyiş vardır, çalışma programı belirlenir. İşte 5-4 
saat, sabah, öğleden sonraları belirlenir. Bizde sanırsam 3 gün üst 
üste bu saat tartışılması yapıldı, karara sokuldu. Bana göre muhte-
şem, mükemmel bir şeydir. Bu bir orijindir. Bu bir farklılıktır. Yani 
şunu anlatmak istiyorum, zihniyet anlamında kadına göre olabilmeli. 
Kadına göre Kongre işleyişi, düzeni, bir protokolü olabilmelidir. Par-
tisi de ona göre olabilmelidir. Onun özgür savaş birliği de ona göre 
olabilmelidir. Her açıdan bir farkı koyabilmelidir. Kopuş bana göre 
budur. Bu anlamda bir kopuş olur. Yoksa merhabamızı kesmekle 
kopuş olmaz. Ben kısaca bunları belirtiyorum, zaman da yok zaten.    

Sterk Mardin ark: Arkadaşlar da görüşlerini dile getirdiler. Ben 
de yeni projeye ilişkin bir öneri yapmak istiyorum. Kürdistan to-
plumları hala eski zihniyeti aşmış değil. Kadının hangi zorlukları 
çektiği genel hepimiz tarafından biliniyor. Hala bir genç kadın, onun 
istemi dışında birilerine verebiliyorlar. Gençlik de çalışmak istiyor, 
fakat imkan sunulmuyor. Kadın savunma kurumu olursa iyi olur. 
Benim önerim bu yönlü, bir kadın savunma kurumunun oluşturul-
ması.  

Medine Ana: Yapılan değerlendirmelerin hepsi olması 
gerekenlerdi. Kongremiz de inşallah başarılı geçecek. Biz hep erkek 
erkek diyoruz, ama biz özgür erkek ve diğer erkeklerin hepsini bir 
tutuyoruz. Zihniyetten bahsediyoruz, Önderlik “erkeği öldürmekten” 
bahsediyor. Özgürlük ve egemenlik bir arada olmaz. Ya özgürlük 
yada egemenlik ikisi bir arada olmaz. Bir yürekte iki sevgi de olmaz. 
Biz hem özgürlüğü seviyoruz diyoruz hem de erkeği seviyoruz. Bu 
da çok doğru değil. Biz özgürlüğü sevdiğimiz zaman erkeği bıraktık. 
Kocam özgür olsaydı belki bırakmazdım, ama egemen olduğu için, 
özgürlüğü sevdiğimiz için onu bir daha sevemedik. Çünkü biz biraz 
yaşadık erkekle. Yani özgür kadını sevdiğim kadar, özgür erkeği de 
seviyorum. Erkeğin kişiliğini sevdik, kandırılıp evlendik, evlendikten 
sonra egemen erkeğin sahtekarlığını gördük. Kadın yoldaşların 
benden biraz tecrübe almalarını istiyorum. Toplum özgürleşe-
medikçe biz özgürleşemeyiz. O yüzden toplumun özgürleşmesini 
sağlamamız gerekiyor. Eşitlikçi yaşamı herkes hak ediyor. Toplum 
köle bir toplumsa, sen de o toplum içerisinde yer alan bir birey 
olarak özgür olduğunu iddia edemezsin. Basit ilişkiler üzerinde biraz 
değerlendirmenin yapılmasını isterdim. Yani şimdi erkek  kadın için 
mi kadını seviyor yoksa, sadece kendisi için mi seviyor. Onun 
anlaşılması gerekiyor. Bunları belirtebilirim. Hepinize başarılar dili-
yorum.  
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Bahar Dersim ark: Özeklikle belirtmek istiyorum, üç yıldır 
ülkeden uzaktayım. 8 aylık örgütsel gelişmeler ve tüm bu yaşanan 
kaos sürecinden bir hayli uzaktık. Çok parçalı, gecikmeli, dolaylı 
bilgi alabiliyorduk. Bu son on gün bir anlamda hızlanmış anlama 
süreci oldu. Ben yoğunlaşmalarımı çok somut noktalar halinde dile 
getirmek istiyorum. Özgürlük hareketinin yeniden yapılandırma kap-
samında somut, yeni örgüt modeli noktasında yeni düşüncelerim var. 
Fakat bunu dile getirmeden önce Suriye'ye ilişkin önemli olduğuna 
inandığım gözlemlerimi belirtmek istiyorum. Özellikle dostlara ver-
diğim sözde vardı. Oraya dönük yeniden yapılanma çalışmaları için 
dikkate alınması gerektiğini düşündüğüm hususlar bunlar. Suriye 
çalışmalarına önümüzdeki bir yıl içerisinde çok köklü bir müda-
halenin yapılması gerekir. Kanun yenilenmesi açısından oradaki ör-
güt modelidir, çalışma tarzıdır, bir bütün olarak kadronun yenilen-
mesi, bunları yapamazsak ben açık söyleyeyim, artık Suriye çalış-
ması diye bir şeyden bahsedemeyeceğiz. En azından halktan yansı-
yan bunlar. Halkın yaşadığı büyük sorunlar, büyük sıkıntılar var. 
Çok kısa bazı başlıklar halinde, bazı hususları dile getireceğim; Suri-
ye'de ki çalışmalar da bir ayrışma var. Özgür Kadın Hareketi, PYD, 
Gençlik, ve diğer kollar şeklinde, fakat bu ayrışma kendi içinde daha 
derli toplu bir çalışma, bir sonuç yaratma yerine, çok dağınık, 
parçalı, herkesin sadece kendi çalışmasını düşündüğü, adeta rakip 
gördüğü, ticari firma gibi, çok olumsuz bir rekabet tarzında yaşanılı-
yor. Çalışmalar da hakim olan son derece kendiliğindenci, adeta el 
yordamıyla çalışma tarzı hakim. Kitle çalışmalarında kalmadım, 
fakat uzun süre farklı alanlarda halk içinde kaldım. Belki bir çok 
arkadaşa çok basit gelebilir, üç yıldır halk içinde çalışıp ekmeğin 
fiyatı kaç lira, işçinin memurun maaşı ne kadardır bunu öğrenme 
gereği duymuyor. Halkı tanıma anlamında, oradaki farklı halkların 
durumunu, sorunlarını, taleplerini anlama anlamında bir inceleme, 
buna dönük bir yoğunlaşmayı göremedim. Çok az bir arkadaşta var. 
Fakat bu konuda özellikle PYD merkezinin bu konuda çok ciddi bir 
sosyal araştırma yapması gerekirdi. Yani değişik kesimlere ilişkin 
gidip tepeden kurumlar oluşturalım diyoruz. Fakat her şeyden önce 
nerede, hangi kuruma ihtiyaç var. Halk ve farklı kesimlerin talepleri 
nelerdir. Buna dönük bir incelemenin olması gerekiyor. Orada arka-
daşlar kuşkusuz niyet olarak yaşamasalar da, devletle sunni bir 
uzlaşma var. Bütün çalışmalar devletle ayarlanarak yürütülüyor. Bu 
noktada bizim Suriye devletine, hükümetin politikalarına dönük, ke-
sin bir yaklaşımımızın olması gerekiyor. Arkadaşların oradaki çal-
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ışma tarzların da bir dağınıklık var. Kimisinde hala Suriye'ye, Esat 
ailesine dost kimisinde de tümüyle karşına alma, bundan bir kopuşu 
yaşama tarzında bir yaklaşım hakim. Bu nokta da bir netleşmenin 
yaşanması gerekiyor. Özellikle Qamişlo olayından sonra halkta da 
bir bilinçlenme olayı gelişti. Onlarda dile getiriyorlardı, diyorlardı 
biz devleti tanımadık. O yüzden Suriye devletine yönelik, özellikle 
hükümetin geçmişten günümüze kadar ki politikalarına yönelikte bir  
inceleme ve somut pratik çalışmalar anlamında bir perspektifin çık-
ması gerekiyor. Diğer bir husus; en az 15 yıllık, 20 yıllık bir çalışma 
alanı, fakat halkın ve özellikle kadın kitlesinin genel durumu fazla iyi 
değil. Sosyal yaşam projesi diyoruz, bunun topluma taşırması diy-
oruz, ama orada gittiğim o kadar aile içerisinde tek bir kitap gör-
medim. Kitap okuma alışkanlığı kesinlikle yok. Ailelerde eski feodal 
değer yargıları hakim. Yine normal kadın erkek ilişkileri olsun, diğer 
kesimler arasındaki sosyal ilişkiler olsun, hemen hemen hiç yok. Tek 
sosyal aktivite Newroz ve 15 Ağustos'ta yapılan kitlesel gösteriler. 
Bunun dışında herhangi bir sosyalite geliştirilmemiş. Oradaki halkın 
ihtiyaçlarına dönük bir yoğunlaşmanın sağlanması, halka neyin ver-
ileceği konusunda bir netleşmenin sağlaması gerekiyor. Bu konuda 
da eğitimlerin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine demokratik 
eylemlilikler çok önemli. Örneğin; orada 500.000 kişinin yürüdüğü 
söylendi. Fakat bunun 4% 3 ü kendiliğinden kalkan, bizimle hiçbir 
ilgisi olmayan kesimlerdi. Hatta Barzani çevresi de katılmıştı. De-
mokratik eylemliliklerimiz orada sadece Nevroz ve 15 Ağustos'la 
sınırlı olduğu sürece biz ona eylemlilik diyemeyiz. Adeta halkın al-
ıştığı, belli günlerde yürüyüşe kalktığı eylemlilikler haline gelmiş. 
Farklı eylemler geliştirilebilinir, ben arkadaşlara öneri mahiyetinde 
getiriyorum. Getirilen her öneriye verilen cevap, olmaz oluyor. Gelip 
takılan nokta devlet kabul etmez.  Şimdi arkadaşlar diyor, Türkiye 
farklı, Suriye farklı, fakat Türkiye'de de on beş yıl önce her şey çok 
farklıydı. 12 Eylül faşist sistemin üzerinden bir şey yürütüldü ve ku-
rumlar oluşturuldu. Bu anlamda gerekirse dişe diş bir mücadele, 
halkla devletin karşı karşıya gelebileceği riski göze alınabilmeli. 
Demokratik eylemlilikler noktasında çok ayrıntılandırabilirim, ama 
orada çok ciddi bir alt zemin sorunu var. Bir yol sorunundan tutalım, 
kanalizasyon sorununa, genel eğitim sorununa, sağlık sorununa kadar 
yüzlerce eylemlilik geliştirilebilir.  Ve bunlar çok meşru olan eylem-
lerdir. Devletin de buna çok fazla müdahale geliştireceğini sanmıy-
orum. Bu konuda genellemeci yaklaşmak istemiyorum, kuşkusuz 
arkadaşların çok yönlü çabaları da var. Fakat çok rahat ve 
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kendiliğindenci bir yaklaşım var, zorlama yok. Yine farklı kesimlerle 
buluşma amaçlı Suriye ve Lübnan'a dönük sürekli dile gelen şeyler 
var. Lübnan'da bir dernek çalışması başlatılmıştı. Fakat benim göre-
bildiğim farlı kesimlerle buluşma, sadece onları kendi etkinlik-
lerimize katma tarzında pratikleşiyor. Farklı kesimlerden kadınların 
istemleri nedir, biz bunlarla ortak hangi çalışmaları yürütebiliriz, biz 
bunlarla hangi ilkeler doğrultusunda çalışabiliriz, bu noktada yo-
ğunlaşma zayıflığı gördüm. Geniş bir açılım diyeceksek, önce bunun 
tespit edilmesi gerekiyor. Yeniden yapılanma kapsamın da özellikle, 
Kadın Hareketinin ülke merkezi ve diğer alanlardaki kolları başta 
olmak üzere, örgüt modelinin restorasyon değil, yeniden yapılanması 
gerekir. Parti meclisi fonksiyon olarak artık tümden yıprandı, artık 
tümden fes edilmeli, bireylerin değişmesi değil, model tümden fes 
edilmeli. Çok sözünü ettiğimiz iş-rol koordinasyonu, ekip çalışması 
bu anlayışla hareket etmeli. PJA merkezinde örneğin, eş güdümü 
sağlayacak, artık bunun sayısı tartışılır, üç veya beş kişinin yer ala-
cağı bir komite oluşturulur. Meclis işlevini görecek olanda akademi 
yapısı olur. PJA akademisinde eğitim gören yapının meclis rolü oy-
nayabileceğini düşünüyorum. Bir arkadaşta belirtmişti, doğrudan 
demokrasi uygulayabiliriz. Doğrudan demokrasi tarihe geçtiyse eğer, 
sayısı açısından tarihe geçti. Yüz kişilik bir akademisi yapısı bu rolü 
oynayabilir. Onun dışında bir ilke olarak belirtmek istiyorum; 
örneğin Özgür Kadın İdeolojisini izleme komitesi, her alana dönük 
çizgi denetimini, yine kadın temsilcilerin tarz ve duruşunu izleyecek, 
gerekirse bu doğrultuda perspektif verecek, uyarılarda bulunacak bir 
komite. Aynı zaman sürekli inceleme ve proje geliştirme temel işlevi 
olacak. Bunun yanında da çizgi denetimi, bunu şimdiye kadar koor-
dinasyon veya yönetimler yapıyordu. Bunun farklı ekiplere 
bölüştürülmesinin daha çok işlevsel olacağını inanıyorum. En katı 
hiyerarşik devletler de bile yasama, yürütme, yargı artık birbirinden 
ayrışmıştır, artık biz de somut olarak uygulamak ve pratikleştirmek 
zorundayız. Bu anlam da tüm çalışmaların bir yerde toplanması 
değil, bu şekilde ayrıntılandırılması daha olumlu olur. 

Zilan Siirt: ark: Yapılan tartışmalar belli bir sonuca ulaştı, önemli 
tartışmalardı. Yeniden yapılandırmanın siyasal, örgütsel ve askeri 
yönde değişim dönüşüme uğraması için temel noktanın zihniyet 
olduğunun düşünüyorum. En azından kendi açımdan bu sonucu or-
taya çıkardım. Belli bir sonuç ortaya çıktı diye düşünüyorum, kalkıp 
tartışmak isterdim, ama tekrar olmaması için değerlendirmeyeceğim. 
Yeni bir zihniyet, yeni paradigma hepimiz için esas noktadır, he-



PJA  5.  Kongre Tartışmaları 

 417 

deftir. Bununla bağlantılı yeni zihniyet içinde kadro politikası, birey 
olma olgusu da önemlidir diye düşünüyorum. Önderliğin yeni sa-
vunması birey olarak insana moral veriyor.  

 
PKK'NİN YENİDEN İNŞAASINA İLİŞKİN TARTIŞMALAR 
  

PKK’nin Yeniden İnşaası, Aydınlanmanın Önünü Açma 
Anlamına Gelmektedir 

Hatice ark: Yeni yüzyılda, bu ideolojiyi genel halk içinde ve Or-
tadoğu'da temsil edecek öncü bir parti oluşumuna ihtiyaç vardır. Bu 
oluşumun amacı da budur, ismi PKK olabilir, Partiya Karkeren Kur-
distan, ama özü farklı olacak. Onun için bu temelde katılımımızı 
önemli görüyorum. Bu konuda PJA olarak, tüzüksel olarak, işleyiş 
olarak, PKK ile olan bağı farklı görmüyorum.  Oluşturacağımız 
oluşumu aynı misyonda görüyorum, çizgi ve ideoloji karşısındaki 
misyonu aynıdır. Şüphesiz özel görevleri olabilir, ama her örgütlen-
menin misyonu aynıdır. PJA ve örgütün diğer kolları, eş güdüm 
içinde olmalı. PKK ve PJA da aynı biçimde çalışabilir. Çünkü bir 
kadro partisi, ideolojik olarak birbirinden aldıkları bir çok şey ola-
cak. Birbirinden alacakları, birbirini besleyecekleri bir çok şey ola-
caktır. Eş güdüm içinde mi olur yada ortak komite biçiminde mi olur, 
tam somutlaştıramadım ama ortak akademiler biçiminde olabilir diye 
düşünüyorum. Hem PKK hem PJA'nın oluşturacakları akademiler 
içinde idelojik, kadrosal mücadele kültürümüz çerçevesinde bir çal-
ışma ile bunu kadroya mal edeceklerdir. Önderlik, üç temel ilke 
olarak kadın kimliğini belirledi. Özgürlük tercihinde tanrıça Afrodit 
ve melekleşme. Bunu PKK de nasıl yaratabiliriz, bu çerçevede  
gerçekliğimizi, kişiliğimizi, öncülük ve militan duruşumuzu PKK 
içinde yaratabilmeliyiz. Bu yönlü alanlara ihtiyaç var. İşte PJA 
akademisi var, bir arkadaş erkek arkadaşları da buna dahil etmeliyiz 
dedi. Böyle değil de, PKK'de bu doğruluğu oluşturmalıyız. İdeolojik 
olarak PJA'da yaratabildiklerimizi PKK içinde bir oluşuma götür-
meliyiz. Salt teorik değerlendirme değil de, bunun oluşumuna git-
meliyiz ve bununu gerekli olduğunu düşünüyorum. Belge bazı konu-
ları ortaya koymuş, ben bazı yanları ortaya koymak istiyorum. Hem 
eleştiri hem eksiklikler konusunda bazı gerçekler ortaya konulmuş, 
ama Önderliğin yeni savunması temelinde erinleştirilmeli. Bütün 
sahalarda yapılacak tartışmalar bir kez daha ele alınıp derinleştire-
bilir. PKK'nin yeniden yapılandırılması için  önümüzde belli bir 
zaman dilimi var. Güçlü bir hazırlık temelinde kongreye gitmek isti-
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yorsak, hem Önderliğin genel değerlendirmelerinden hem de PJA'nın  
genel bakış açısını bu belgede yansıtabilmek için, PKK'ye katılım 
programı nasıl olmalı konusun da belli bir derinleşme olmalı. PJA 
olarak yaşadığımız eksiklikleri, yanlışlıkları çözme ve güçlü faaliyet 
yürütme konusu eksik kalmış. Anlayış boyutuna katılıyorum, fakat 
eksiklikleri var ve somut değil. Yapılan tartışmalar temelinde ve 
Önderliğin yeni savunmasındaki belirlemeler temelinde yapacağımız 
yoğunlaşmayla yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüy-
orum. Belgenin buradaki tartışmalarını gerekli görüyorum. Çünkü 
yeni bir sürece başlangıç yapıyoruz ve bu süreçte hiç bir yerde 
Önderliğin yeni savunması temelinde tartışmalar daha başlamamış. 
Örneğin, HPG olarak bazı sahalarımızda Önderliğin savunmaları 
onların eline daha yeni geçmiş. Ondan dolayı PKK'nin yeniden in-
şaası tartışmaları daha başlamamış. Belki genel  boyutlarıyla bilini-
yor, ama ideolojik ve öncü bir hareket olması konusu daha iyi 
anlaşılmalı. İster PÇDK ister PYD olsun yada Türkiye'de DEHAP 
olsun, yaşanan olası durumlara karşı yada çizgi boyutunda yaşanan 
sapmalara karşı hem kongre hem de Kürdistan özgür halk kuruma-
larında bunlara karşı PKK bir garanti oluyor. Bunlara kalıcı perspek-
tifler oluşturuyor. Amaçtan tümden bir kopuş yaşansa da, PKK yeni 
bir oluşuma gidebilmeli. PKK, hiç bir şeye karışmayarak dağ başında 
bir kadro partisiyle sınırlı kalırsa, bana göre dar bir yaklaşım olur. 
Örgüt oluşturma, ki diğer örgütlerimizin yaşadığı çizgi dışılığı 
yaşama tehlikesine karşı tedbir geliştirebilir.  Buna karşı yaklaşım-
larımız, tavırlarımız ne olacak tartışmalarını önemli görüyorum.  

 Dicle Andok ark: Önderlik böyle bir oluşumu niye önümüze bir 
hedef olarak koydu konusuna anlam veriyorum. PKK'nin yeniden 
inşaası yönetim düzeyinde hareketimizde yaşadığımız sorunlara karşı 
bir tedbirdi. KONGRA GEL'in önünün açılmasıdır. Eski tarz ve 
zihniyeti bırakmama, bir engel yaratıyor ve buda onu bir zemine 
çekiyor, bu konuda bunun değiştirmesi için bir temel oluşturuyor.  
Kendi hareketimiz içinde yaratılan değerlerin bir ürüne çevrilmesi 
bir çok noktayı ortaya çıkaracaktır. Bunun halka mal edilmesi gere-
kir. Çünkü şimdiye kadar içimizde bir çok faaliyet yürütülmesine 
rağmen bunlar derinleşmedi. Bu temelde PKKnin yeniden İnşası bir 
bakıma aydınlanmanın önünü açma anlamına geliyor. Bir bakıma 
rönesanstır. Bu temelde PKK içinde daha çok bilim, felsefe ideloloji, 
eğitim çalışması temelinde içimizde yaşanılan sorunlar üzerinde 
durma ve bunları çözme temelinde bir mücadele yürütmeye bir temel 
oluşturmadır. Yeni PKK her alanda akademik çalışma yürütecektir.  
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Bu da sadece bir merkez de olmaz, bir çok yerde akademik düzeyde 
çalışma yürütmeli, ama danışman olmamalı. Çünkü şöyle bir ihtimal 
var; işte PKK yeniden oluştuğunda sadece perspektif temelinde yada 
danışman temelinde KONGRA GEL üzerinde bir  rol oynayacak.  
Bu bir bakıma KONGRA GEL iradesini tanımama olur. Kendi 
içinde ideolojik, felsefik  ve Önderlik çizgisi temelinde kadro 
yetiştirme, destek sunma yine eğitim sisteminde bir model geliştirme 
olarak anlıyorum. Bilinç düzeyinde her zaman için besleme, katkı 
sunmayı beraberinde getirecektir. Siyasi çalışma alanında olsun, 
genel KONGRA GEL'de olsun, Önderlik  çizgisini koruyacaktır. 
Ama müdahale biçiminde değil yada örgüt üstü değil, direk 
KONGRA GEL içinde de değil yürüteceği çalışma içinde bir katkı 
sunma temelinde anlıyorum. Önderlik, kadın çalışması için eğitim 
görün diyordu. KONGRA GEL'de de PKK  bu rolü oynayacaktır. Bu 
temel de PKK'nin duruşu örgüt açısından bir eş güdüm için de ol-
malıdır. KONGRA GEL ve PJA'da bu temelde bir eş güdüm halinde 
olmalı. İdeolojik katkı sunmalı. PJA' da bu yeni paradigma temelinde 
daha aktif bir rol oynamalı. Bu yünlü farklı bir görüşüm yok, ama 
genel çalışmada duruşumuz nasıl oluyor. Bu çalışmada tam olarak 
iradesini görmediği için tam bir katkı da sunulmuyor. Bir tehlike 
değil de, bizim açımızdan bir zayıflık ortaya çıkmamalı. Eğer 
PKK'yi eskisi gibi düşünürsek, erkek örgütü gibi bir model beynimiz 
de oluşur. Bu zihniyeti bırakmalıyız, bu temelde PKK içinde kadının 
aktifleşmesi kendi amaçları doğrultusunda daha da netleşmesi gere-
kir. PKK içinde örgütselleşme ortaya çıkacaktır. PJA'da bir kol gibi 
yada örgütlenme gibi kendisini örgütleyebilir. İdeolojik çalışma-
larımız her alanda bir temel olabilir. Önderlik Atina savunmasında 
şunu dile getiriyordu; okul sistemi yine diploma diyordu, bana ahiret 
diploması gibi geliyor. Bu temelde eğitim sistemi değişmeli. Kendi 
sistemimizde yeni insan eğitimini oluşturmalıyız. Bu da PJA ve yeni 
PKK içinde olabilir. Zihniyet ve tarz boyutunda ele alıp değer-
lendirip, eleştiriyoruz. Bunların temelini kaldırma, bu zeminde ol-
malı. Birde her iki örgütlenme genel çalışmalar boyutunda, askeri, 
siyasal, basın ve kültür alanında güçlü bir rol oynayacak çalışma-
lardır. Aynı zamanda PKK ve HPG'nin ilişkilerini daha yakın görüy-
orum.  Bir çok yönden  PKK'nin duruşu, HPG ile daha yakından 
bağlantılı olacaktır. Bu şekilde eş güdüm biçiminde çalışabilir. 
Kadro boyutunda ve eğitim konusunda daha yakın durabilmeli. PJA 
içinde bunlar geçerli. PJA ve YJA STAR açısından da bu şekilde 
olmalı. Örgütleme içinde PJA ve YJA eş güdüm içinde olmalı, ama 
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PKK içinde kendisini örgütleyebilecek bir şekilde olmalı. Eğer gere-
kirse sayım boyutunda da buna gidebiliriz, ama sadece bunu da esas 
almamalıyız. Eğer bu kadar merkezi zihniyetle yada sadece bazıları-
yla sınırlı görürsek doğru olmaz.  

Zeynep ark: Önderlik; bu inşaa komitesinin PJA'dan da oluşma-
sını istedi. Bence şu anda içine girilen durum direk oluşum sürecine 
kimlik olarak katılmama bir  hata. PJA kimliği inşaa komitesi içinde 
kesinlikle yer alması gerekiyor. Örgüt ve hareket olarak yer almak 
gerekiyor. O noktada içine girilen durumun düzeltilmesi gerekiyor. 
Bizim kongremiz böyle bir karar alabilir. PKK'nin yeniden  inşaa 
sürecin de PJA'nın direk yer almasını tekrardan kararlaştırabiliriz. 
Çünkü oluşacak olan hareket, kadının özü ile donatılacak bir hareket-
tir. Felsefik, düşünsel olarak bu böyle. Bir çok açıdan değer-
lendirdiğin de, kadın özünün genel harekete yedirilmesi olarak de-
ğerlendirilebilir. Önderliğin yakaladığı özgürlük çözümleme düzeyi, 
geçmişte kadın yapısına ve kadın hareketine bir ivme kazandırdı. 
Bunda geri kalan, dönüşümü sağlamayan biraz da erkek arkadaşların 
birleşimiydi. Önderlik şöyle bir projeyi de geliştiriyordu; YAJK' a 
karşı YAZK çözümlemesini geliştiriyordu. Bu anlamda PKK'nin 
yeniden oluşumunda erkek egemenlikli kimliğin dönüşüme uğ-
raması, erkek egemenlikli kimlikten arınarak kadın öncülüğünde gel-
işmesi olayıdır. Bu noktada şu ayrışmalara gitmek bence çok doğru 
değil; PKK'nin yeniden inşasında yer alacak kadın yapısını PJA'nın 
düzenlemesi ve kendi kadrosunu buraya aktarması gerekir. Bir 
yönüyle karşılıklı birbirini besleyen, birbirini etkileyen düşünce 
akışkanlığının geliştiği bir şey haline getirebilir. Bu tam olarak 
merkezi bir örgütlenme sistemi biçiminde değil, merkezi bir 
oluşumla birbirini etkileme düzeyinde değil, eş güdüm biçimin de 
karşılıklı gücün akışkanlığını sağlayacak bir şey geliştirilebilir. Bu 
noktada arkadaşlar eş güdüm dedi, bende katılıyorum. PJA kongresi 
olarak şöyle bir karar alabiliriz; PKK'nin inşaa sürecinde bir kimlik 
olarak yer alması biçiminde bir karara ulaşabiliriz. Çünkü eğer 
PKK'nin inşaası gelişecekse, kadın özüne dayalı olarak gelişecek. 
Yeni ahlak, yeni kriterler, yeni demokratik kriterler kadın ekseninde 
yapılacak bir ideolojik yapılanma ile gerçekleşebilir. Birebir aynılık-
lar olmakla birlikte, örgütsel olarak da farklılıkları ortaya koymak 
lazım. Düşürülen kadın, düşürülen erkek anlamına gelir tarzında bir 
değerlendirme yapıldı, bence bu belirme mantık olarak hatalı. Zaten 
erkek her zaman bizi düşürülen bir varlık olarak ele aldı, biz kendi-
mizi düşürülen bir varlık olarak ele almamalıyız. Eğer PKK'nin yeni 
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inşaasına yönelik bir metin sunacaksak, böylesi bir kavram yer al-
mamalı diye düşünüyorum. Bunu belirtirken, KONGRA GEL son-
rası kararlaşma boyutunda belirtmek istedim. PJA kendi kimliği ile 
PKK tarzında bir şeye gidilmesi noktasında bir şey öneri getirilmişti. 
Sanki yeniden inşaa komitesinde yer alan arkadaşlar PJA'nın kim-
liğini temsil etmiyor biçiminde bir  yaklaşım açığa çıktı, ben o 
anlamda konuşmamı geri çekiyorum, eğer o şekilde anlaşıldıysa ben 
arkadaşlardan özür diliyorum.  

   Zagros ark: Tartışmalarımızda eğer gerçeklikleri doğru ortaya 
koymazsak, yanlışlıklara gidebiliriz, ki heybetli, kutsal ve muhteşem 
tarihimizi inkar etme tehlikesi var. Önderliğin bir belirlemesi var, 
diyor ki; “PKK'nin 30 yıllık mücadelesinden pişman değiliz, ama bu 
düzeyi başarıya ulaştırmak için yeniden yapılandırıyoruz”. Tek kon-
gre ortamında değil, daha önceki tartışmalarımızda bazı noktalarda 
yanlışlıklar ortaya çıkıyordu. Kısa bazı noktaları dile getirmek istiy-
orum. 20. yüzyılın PKK'si Ulusal Kurtuluş Mücadelesi temelinde 
kurulan PKK'dir. Özelikle 50'ler sonrası ile son çeyrek yılda kay-
nağını reel sosyalizmden ve Ortadoğu'nun dogmatizminden alsa da, 
PKK kendi plan ve projeleriyle genel halk için bir alternatif olup 
büyük gelişmeler yarattı. 21. yüzyılda; ulusal mücadele savaş teo-
risiyle, şiddet teorisinin zamanı geçmiştir. 21. yüzyıl demokratik bir 
yüzyıldır. İlk insan için de son insan için de bir ideoloji gereklidir. 
Postmodern ideolojiye göre de ideoloji bitmiştir, ama bu dünyada 
kalan her insan için ideoloji gerekli. Oda; zaman, mekan ve ihtiyaca 
göre diğer dinler gibi dogmatik bir temelde değil. 20. yüzyıl ideolo-
jileri zaten iflas etmiştir. Ama kaynağını buradan alan şeyler, eğer 
21. yüzyılda bir değişimi yaşamazsa zaten iflas eder. Bu temelde 
Önderlik yenilenmeye el attı. Reel sosyalizm, temelini tabakalaşma 
ve sınıflaşma savaşından aldığı için, devletleşme ve kökeni açısından 
sorunlar yaşandı. Bu KONGRA GEL sürecinde de çözümlendi. 
Bizde de belli sorunlar yaşandı. Kendi tarihimizi iyi ele alıp çözüm-
lemesek, yeni adımlar atamayız. Son dönemde yaşanan sorunlardan 
sonra, Önderlik ideolojik merkezli bir kurumlaşmaya ihtiyaç duydu. 
Bundan on ay önce bir görüşme notunda, bilim ve kültür komitesin-
den bahsediyordu.  PKK'nin beyni ve bütün çalışmaların organizas-
yonudur, diyordu. Benim görüşüme göre de PKK, yeni ideolojik 
çizgi temelinde iktidardan, devletten, tabaka savaşından ve şiddet 
teorisinden uzak yeni paradigma ve ekolojik demokratik temelde 
kurulmalı. 30 yıllık bir mücadeleden sonra bizde yeni uluslararası 
sisteme katılmalıyız. Bu süreçte Önderlik örgüt üzerinde hakim 
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değildi, kadro da bu noktaları birbirine iyi bir şekilde bağlayamadığı 
için, arkadaşlar içinde siyasi ve ideolojik anlamda yanlışlıklar 
yaşandı. Bundan dolayı ideolojiden uzaklaşıyoruz. Hem Atina Sa-
vunması hem de son savunma ile birlikte örgüt kurtarıldı. Bir de 
KONGRA GEL sonrası örgüt içinde yaşanan sorunlar temelinde, 
Önderlik bir örgütün olması konusunda netleşti. Bütün örgütlerin 
üzerinde olan bir örgütlenme değil, ama ideolojik  bir örgüt olmalı, 
bu da kaynağını Önderlikten almalı. 

PJA, HPG hatta KONGRA GEL'e bağlı olan bütün kurumlarımız 
olabilir. PKK hareketi  hiyerarşiktir, insan iradesini tanımıyor de-
mek, bana göre inkardır, katılmıyorum. PKK harekinin tarihinin bir 
döneminde çeteciler, tasfiyeciler, çıkıp çok şey yaptılar, bu PKK’ye 
mal olmuş olabilir, insan onu değerlendirebilir. Fakat yeni PKK bun-
dan çok uzaktır, ideolojik bir harekettir. Öyle bir harekettir ki her 
gelen gönüllü geliyor. Gönüllülüğe dayalı bir harekettir. Eskisi gibi 
değil. Arkadaşlar bilir, bir çok zorlanma bazı bireyler şahsında 
yaratıldı. Ama öyle bir sistemdir ki, herkesin istemlerini kapsayabili-
yor. Mesela askeri sistem değişiktir. Her ne kadar öyle olsa da ordu-
muzda gittikçe demokratikleşmeye doğru gidiyor. İnsan iradesi esas 
alınıyor, ama bir düzeye kadar. Çünkü askeri yaşam biçimin değiş-
memesi gerekir. Ama siyasi ve ideolojik çalışmalarda farklı. Sonuna 
kadar insan yetenekleri, iradesi tanınıyor. Şunu ummamak gerekir; 
PKK hareketi tekrar eskisi gibi olmayacak. Kesinlikle hayır. İnsan 
kendisini yorumdan uzak tutsa daha iyi olur. İnkarcı yaklaşımlara 
karşı yapıcı ve çözümcü olmak lazım. Ama insanın kendisini de 
koruması lazım. PJA' da, PKK gibi olursa KONGRA GEL'le arasın-
daki ilişki nasıl olacaktır. KONGRA GEL'le PKK arasındaki ilişki 
nasıl olacak? PKK’de erkek arkadaşlar kadar, bayan arkadaşlarda yer 
alabilirler. Ama şu anlama gelmiyor; sosyalist bir yaklaşımla 50 ba-
yan yada 50 erkek olacak. Yeni bir beyin istediği için mümkündür, 
bayan arkadaşlar daha çok olabilir. Bana göre Demokratik Ekolojik 
Toplumun öncüleri bayanlar olduğu için daha fazla yer alabilirler. 
Çünkü zihniyete bağlıdır. Arkadaşların çok zamanını almak istemiy-
orum. Kısaca bunları belirtiyorum.  

Ilgaz ark: Arkadaşlar da belirtiler, kadın açısından böyle bir bel-
genin geliştirilmesi önemli. Çünkü bundan sonraki süreçte çalışma-
larımızın başarılı geçip, geçmemesi bu tartışmaların derinliğiyle 
bağlantılı. Şimdi böylesi bir süreç başladı. PKK’nin yeniden inşa 
komitesi, tüm alanlarda böylesi bir tartışma sürecini başlattı. Bizim 
açımızdan da bu sürece katılım olacak. Onun için bu tartışmaların 
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burada yapılması da önemli. Fakat tartışmadan ziyade, ben belgeye 
ilişkin arkadaşların görüş geliştirmesini daha yerinde buluyorum. 
Çünkü bu tartışma sürecek, bundan sonraki süreçte her alanda süre-
cek. O nedenle daha çok belgeye ilişkin şu noktanın artırılması 
lazım. Bu noktanın derinleştirilmesi lazım. Bu konuda somut 
görüşlerle belgenin ele alınıp, bu şekilde onaydan geçmesini öneriy-
orum. Öbür türlü, yaşanan süreçleri tekrardan ele almak gelişiyor 
yada diğer noktalarda değerlendirmeler gelişiyor. Belgenin daha der-
inleştirilmesi yada farklı biçimde ele alınmasına çok ayrı bir katkısı 
olmuyor. O nedenle dediğim gibi somut bu konuda görüşler, öneriler 
olursa daha iyi olur. 

Dıldar ark: PKK tarihine baktığımızda başlangıçta ideolojik bir 
temelde kurulmuştur. Grup aşamasına, '73-'79 yılına baktığımızda 
özellikle çok teorik ve ideolojik yoğunlaşmalarla birlikte süreç tes-
pitleri temelinde ulusal kurtuluş hareketi biçiminde kuruluyor. O 
süreçte 68 rüzgarı esiyor ve ulusal kurtuluş savaşları ön plandadır. 
Tabi PKK’de bu temelde kendisini örgütlüyor ve kuruyor. Önderlik 
her ne kadar savunmalarda PKK’nin dogmatik yanlarının özeleştiris-
ini veriyorsa da, işte diyemeyiz PKK tümden dogmatiktir. Felsefik, 
ideolojik, bilimsel yanları oluşumdan bu güne kadarda var, gittikçe 
daha da derinleşerek ilerliyor. Önderlik savunmalarıyla zirveye 
ulaşıyor. İdeolojik anlamda, Önderliğin o dönemdeki tespitleri de bu 
güne göre fazla çelişki taşımıyor. Yeni stratejiyle beraber parti mod-
eli olarak, Marksist, Leninist, hiyerarşik, ben merkezci yanlarıyla 
toplumsal sorunlara artık cevap olamıyordu. Siyasal anlamda artık 
olmuyordu. Parti olarak yelpazesi dar kalıyordu. Bu esas üzerinden 
biz fes ettik. Önderlik,”ben istemiyordum, yanlısı değildim PKK’nin 
ortadan kalkmasına” diyor. Niye? Önderlik PKK’nin yeniden 
gündemleşmesini istiyordu. Çünkü, PKK, Kürt halkının bir kim-
liğidir. Halk içinde biz PKK yerine KONGRA GEL deyince reaksi-
yonlar çok farklı oluyordu. PKK ile başladık, kendimizi tanıdık ve 
PKK ile sonuca  gideceğiz diyorlardı. Düşünsel, olarak, inançsal 
olarak böyle tanınmış. Bunun için halkın umutları da buna göre 
oluşmuştu. Halkın içinde bir çok insan “şu an, KONGRA GEL ve 
onun bir çok kolu var, ama biz PKK ruhuyla kendimizi tanıdık, onun 
takipçileriyiz” diyor. Aslında bu ulusal ruhla halk kendini tanıdı. 
Adı, sesi vardı. Eskiden sen PKK’yle değilsin dediğimizde, insanlar 
intihara kadar gidiyorlardı. Nasıl bana öyle diyorsun diyorlardı. PKK 
biraz da Kürt toplumunun özünü oluşturuyor. Özellikle Önderliğin 
şekillendirdi, geliştirdiği bir hareketti. Toplumumuzun bir istemiydi 
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ve Önderlik bunu gördü. KONGRA GEL’de, içimizde çıkan eğilim-
ler de Önderliğin görüşlerini revize ettiler. PKK fes edilince meydan 
boş kaldı. İdeolojik anlamda herkes kendisini eğilimlere göre, kendi 
düşüncelerine göre kurumlaştırmaya çalıştı. Önderlik tespit etti, ihti-
yaç duydu ve “PKK kendisini yeniden ele almalı, inşa etmeli” dedi. 
Arkadaşların belirttiği görüşlere katılıyorum. Bu biçimiyle insan dile 
getirebilir. Yine PKK ile PJA’nın bağlantıları bir dönem içimizde 
tartışıldı. PKK’nin ideolojisi nedir, PJA’nın ideolojisi nedir? Bir çok 
kafa karışıklığı yaratıldı. Her ne kadar tartışıldıysa da arasında fark 
yok. Neden Önderlik kadın ideolojisi diyor. Çünkü ezilen bir cinstir, 
yine onun kadar özgürlüğe daha yakındır. Bu esasta kadında özgür-
lük eğilimi ve kadın doğasında özgürlük vardır. Onun için de Önder-
lik kadın ismiyle şekillendirdi. Neyi söylemek istiyorum; PKK ile 
PJA ideolojisini ayrı tutma gibi bir görüşe gidemeyiz. Ama yine 
kadının bazı özgünlükleri var. Kadın kendi ideolojisiyle, rengiyle, 
iradesiyle, her anlamda yerini almalıdır. Bu açıdan bakabiliriz. Onun 
dışında biliyoruz ideoloji Önderliğin kendisidir,  PKK veya PJA fark 
etmez. Özde aynıdır, ama biçimde bazı farklılıklar olabilir. Böyle 
bakmak gerekiyor.  

Ilgaz ark: Çok izah getirmeyeceğim, sadece işlenmesini gerekli 
gördüğüm noktaları belirteceğim. Belgenin geneline katılıyorum. 
Fakat en başta üslup konusunda bir düzeltme yapılması gerektiğini 
düşünüyorum. Üslupta çok determinist, birazda talimatvari bir yak-
laşım var. Bazı yerlerde daha belirgin bu, o düzeltilebilmeli, yani 
kadın örgütü açısından çalışmaların ele alınması gerektiği biçiminde 
dile getirilebilinir. Fakat üslubu buna göre ayarlanmalı. İkincisi de; 
kadın açısından da, PAJK’ın yapılanmasında ve  PKK’nin yeniden 
inşası içinde en çok zorlanacağımız nokta yada en çok üzerinde dur-
mamız gereken nokta zihniyet konusudur. Tabi zihniyetin genel 
anlamda, yeni paradigmaya göre şekillenmesi uzun bir süreçte gerek-
tirecek. Bu anlamda PKK’nin yeniden inşasında esas alınması gere-
ken zihniyet, paradigma noktasında, Demokratik Ekolojik Toplum 
anlayışının örgüt yapılanmasının daha fazla işlenmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Özellikle ekoloji boyutu önemli. Yani zaten klasik 
anlamda PKK inşası değil. Ekolojinin ve demokrasinin, PKK’nin 
yeniden inşasında, yeni PKK’de nasıl ele alınması gerektiği nok-
tasında, kadın yaklaşımının işlenmesini ben önemli buluyorum. Bir 
diğer noktada Emek arkadaş belirtmişti. Önderliğin toplumsal ekoloji 
çözümlemesine yaptığı en büyük katkı, toplumsal cinsiyetçiliğin 
çözümlenmesindir. Yani bunların birleştirilerek bütünlüklü bir 
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ideoloji, felsefe halinde ele alınmasıdır. PKK’nin yeni süreçte çalış-
malarında, topluma gidişinde, toplumsal cinsiyetçiliğin çözümlen-
mesi temelinde, bir çalışma esprisiyle hareket etmesi bundan sonraki 
süreç açısından çok önemli. Ben özellikle cinsiyetçiliğin işlenmesini 
gerekli buluyorum. Yani salt kadın açısından olayı ele almak değil, 
toplumda yer alan tüm bireyler açısından cinsiyet bilincinin geliş-
mesi ve geleneksel değer yargılarının bu noktada eleştirisinin ele 
alınması, yeniden yapılanmada önemli olacak diye düşünüyorum. 
Birde arkadaşlar konuşmalarında belirttiler. PKK’de gelenek olarak 
korumamız gereken noktaları değerlerimiz, felsefemiz, ahlaki yargı-
larımız, o konuda kısaca işlenirse yararlı olacağını düşünüyorum.   

Çekdar ark: Arkadaşlar önemli bir süreci ele alıp değerlendiriyor-
lar. Özellikle, PKK’nin yeniden inşası ve PAJK’ın yeniden yapılan-
masını düşündüğümüzde, aralarındaki bağ nasıl olacak diye 
düşünüyoruz. Önderlik, gelecekte bunların ilişkisinin nasıl olacağın 
noktasını da belirtmiştir. Arkadaşlar toplumsal cinsiyetten bahset-
tiler. Toplumsal cinsiyeti tanımak için, düşmüş cinsin mantık yapıs-
ını tahlil etmek gerekir. Toplumsal cinsiyeti genel anlamda ele alıp 
çözümlüyoruz, ama mantık ve zihniyet yapımızda bu düşmüş cinsi-
yet biraz kronikleşmiş. Bunu her şeyden önce eğitim konusu olarak 
işlemek gerekir. Proje olarak da önemli buluyorum. Çünkü her 
birimiz toplumsal şekillenmeyle bu partiye katıldık. Kuşkusuz, bu 
eğitim tarzıyla militan bir kişilik yaratmak istiyorsak, yakalanan 
mantığı, Önderliğin savunmalarıyla, yeni paradigma temelinde ele 
almak lazım. Diğer bir önereceğim proje; Pratik, politik yandan zi-
yade, zihniyet, mantık yapısıyla yaklaşmak lazım. AHİM savun-
masında tarihte toplumsal şekillenmeler üzerinde tahlilleri olmuştu. 
Özellikle Atina savunmasında da Önderlik böyle bir bölümü değer-
lendiriyor, “söz, anlam, olgu arasındaki iletişim, duygu ve akıl 
gücünün yaratmak istediği sağlam mantık yapısı” diyor. Bunu çok 
önemli buluyorum. Ve duygusal zeka ile analitik zekayı da tahlil 
etmek için, bununla bağlantılı ele alıyorum. Niye çünkü eğer biz yeni 
bir tip yaratmak istiyorsak, böyle projeler geliştiriyorsak, mesela 
Önderlik iki görüşmede bir nokta belirtmişti; “her arkadaş 100-150 
arkadaşı alıp eğitecek” diyordu. Yeni mantık üzerinden eğitecek. 
Ortak bir önerim var:  PAJK ile PKK arasında bir tartışma olabilir. 
Nasıl olur bilmiyorum, ama PJA’nın nasıl erkeği dönüştürme projesi 
varsa, bu genel olarak özgür kadroyu yaratma projesine dönebilir. 
Özgür kadro projesi nasıl oluyor. Bir bütünen ele almak. Bunlar ele 
alındığında da, nasıl PAJK ile YJA ayrı ele alınmıyorsa, yine HPG 



 426 

ile PKK  ayrı ele alınmıyorsa, taze bir kan dolaşımı için, sağlıklı bir 
kişilik yapılanması ortaya çıkarmak istiyorsak, Önderliğin bahsettiği 
mantık yapısı önemlidir. Nasıl ki, HPG’de disiplin ve heybet önem-
liyse, bizim açımızdan da gelecek için mantık yapısı önemlidir. İkti-
dar hastalığını mantıkta ve zihinde ele alıp değerlendirmek gerekir, 
projeler için bu önemli. Bunlar eğitim konusu olduktan sonra, sivil 
toplum örgütleri içinde, mesela biz nerede sancı çekiyoruz, birkaç 
aylık eğitim planı çiziyoruz, ondan sonra birkaç aydan sonra arka-
daşlar tıkanıyor. Eğer biz reform ve rönesanstan bahsediyorsak, 
Önderlik diyor, “bir insan ahlaki ölçülerini kaybetmişse özgür bir 
kişi olmaz”. Dinde bile reform olacaksa bunlar ilke olmalı. Ben diy-
orum bunlar biraz geniş alınmalı. Tabi eğer böyle bir proje gelişirse, 
eğitim ilkeleri, eğitim taslağı da bu çerçevede olacaktır. Ahlaki 
ölçüler, dini ölçüler, kişilik ölçüleri, kültürel ölçülerle olacaktır. 
Çünkü kültürel asimilasyon sonuna kadar olmuş, onu bırakalım 
zihniyette, mantıkta asimilasyon olmuş. Genel olarak bunları söylüy-
orum.  

Beritan ark: Kısaca belge için şunu söyleyebilirim. Bir yandan 
PKK’nin yeniden yapılanmasını, değişen devletli ülkeler açısından 
bir adım olarak değerlendirebiliriz. Belki direk devlet değiliz, 
özgünlüklerimiz farlı. Ama Önderlik; “20. yüzyılda kurulan partiler, 
Marksist- Leninist, sosyalist, ne olursa olsun devletçiliği esas aldık-
ları için ciddi bir değişim yada bir toplumu etrafında şekillendirmek-
ten başka bir şey yapmadılar”diyordu. Bu noktayı ele alabiliriz. 
Niye? Belki dünya çapında vardır bilmiyorum, ama bizim açımızdan 
ilktir, yeni bir adımdır, partileşmede kendini devletten, iktidardan 
uzak tutma olgusu. Siyasal bir belirleme olarak önemli görüyorum. 
PKK’nin korunması gereken değerleri, özellikle sosyalist ahlaka 
bağlı temel ölçüleri var. PKK’nin ilk oluşumunda, özünde insanı 
kendi merkezine alıyordu ve bu gün insanı merkezinden kaydırıyorsa 
üzerinde durulması gerekiyor. Görüşlerim bunlar.                 

Sema ark: Arkadaşlarda belge için görüşlerini dile getirdiler. Bu 
konu için bir öneri yapmak istiyorum. Bundan önce PJA akademis-
inde böyle bir komite vardı, bu konu üzerine yoğunlaştı. Genel inşaa 
komitesi tartışıyor, ama bunun dışında PJA akademisinde de tekrar 
böyle bir grup, gönüllü arkadaşların katılımıyla oluşturulup, o esas 
üzerinden bir yoğunlaşma geliştirebilirler. Bu oluşuma yaklaşımlar 
nelerdir ortaya çıkarabilirler.  

Bese ark: Belgenin  burada böyle ele alınması önemli. Fakat 
PKK’nin eleştirisi yapılırken, heval Ilgaz'da üslup konusunda belirti, 
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bence de o üslup düzeltilse iyi olur. Bir kadın gözüyle PKK sistemini 
eleştirmek ve özeleştiri vermek gerekir. Eleştiriler  ve özeleştiriler 
biraz daha fazlalaştırılabilir. PKK sistemi noktasında özellikle taktik 
önderlik konusunda yaşanan inançsızlık yine kadının özgürlük 
çizgisine olan inançsızlık da bunun içerisine alınmalı.PKK içerisinde 
bir tekrar ve başarısızlık varsa, bence bununla bağlantısı konulabi-
linir. Yani Önderlik hep bu çizgiyi geliştirmek istedi. Tabi doğru, 
Savunmasında bir çok perspektif ortaya koyuyor, çözümlüyor ve 
daha farklı bir açıdan bakıyor. Fakat özellikle taktik önderlik açısın-
dan belirtiyorum; başlangıçta inançsız yaklaşımı, Kadın Özgürlük 
Hareketinin gelişimiyle beraber hem kadının bu konuda bir çaba, 
emek sarf etmesi hem Önderliğin bu konuda çok büyük çabaları belli 
bir düzeye getirdikten sonra, kadının bir iktidar aracı olarak görül-
mesi bence biraz daha işlenebilinir. Çünkü PKK sistemine yönelik 
eleştiriler var. Yine özeleştiri olarak da büyük imkan ve olanaklar 
açılmasına rağmen ve büyük destekler verilmesine rağmen bu 
konuda rolün oynanmaması konulabilir. Özgürlük tercihlerimiz 
konusunda yaptığımız eleştiriler oraya yerleştirilebilinir. Ben o sis-
tem eleştirisini önemli buluyorum. Kadının bir araç olarak görül-
mesi, bir yedek olarak görülmesi yine kadının kendi duruşunda 
mevcut otoriteleri güçlendiren ve aslında bu otoriter sistemin daha 
fazla kurumlaşmasını beraberinde getiren duruşu bence biraz daha 
net konulabilinir diye düşünüyorum.  

Nalin ark: Önderlik görüşme notlarında da, savunmalarda Kemal 
ve Hakki arkadaşların kişilikleri için özellikle vurgu yapıyor. Özel-
likle PKK’nin yeniden yapılmasında bu kişilikler önemlidir. Kim 
burada yer alacaksa, hem özellikleri hem zihniyetleri ve hem de 
öncülük edebilecek, çalışabilecek konuları belgede belirtmek önem-
lidir. Kadın boyutunda ise Zilan ve Sema arkadaşlar eklense iyi olur.  

Beritan ark: Meşru savunma çizgisinde yürütülen savaşta ortaya 
çıkan tasfiyeciliklere kısada olsa değinilse iyi olur. Belgede değinili-
yor, işte savaş doğasına aykırı bir savaş yürütüldü. Yaşanan yet-
mezliklere, başarılara da değinilse iyi olur. Arkadaşlar her iki arka-
daş için söyledi, Beritan arkadaşın çizgisine de değinilse iyi olur. 
Yine Apocu çizgi, felsefe ve ilkesi, ki mücadelemiz bu temelde gel-
işmiştir, bunlara da değinilse iyi olur.  

Emek ark: Belgeye ilişkin bir şey söylemek istiyorum. Belgede en 
temelde somutlaştırılması gereken noktalardan biri olarak konulmuş; 
PJA ve YJA’nın katıldığı, KONGRA GEL ve PKK’de ki yönetim-
lerinin ayrı ayrı örgütlenmesi görüşüyle, geçmişteki gibi PJA yöne-
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timinin bu örgütlenmeler içerisinde kendisini örgütlemesi görüşü 
tartışılmaktadır diyor. Kongrenin netleştirmesi gereken bir nokta 
olarak konuyor. Ben bunun hem PKK’nin yeniden inşa süreciyle 
bağlantılı bir durum olduğunu hem de değişik çalışma sahaları açıs-
ından düşündüğümde geçmişi aşmanın çok önemli olduğunu görüy-
orum. Bağımsız kadın partileşmesiyle, PKK arasına bir takım 
farklılıklar konması gerektiğini düşünüyorum. Önderlik, Kadın Kur-
tuluş İdeolojisini PKK’nin özü olarak tanımladı. Ben o noktada to-
plumsal cinsiyetçiliğin özellikle öne çıkarılması gerektiğini 
düşünüyorum. PKK’nin reel gerçeğinde de PKK’nin ideolojik hattı 
çok somut ve netti, fakat reel PKK gerçekliği öyle olmadı. Bunda ele 
alış tarzımız, olması gereken genel doğruların yerine kendimizi 
koymak çok somut yaşandı. Bağımsız kadın partisinin gerekliliği 
vurgulanarak, yeniden yapılanmada buna misyon biçmek gerekiyor. 
Çünkü Önderlik şu vurguyu çok net yapıyor: “Halklar için demok-
ratikleşme, demokratik gelişmeyi ifade edecek bir nokta, kadın açıs-
ından birebir ifade etmeye bilir. Bu anlamda özgün örgütlülük ve 
çaba gerektirir” diyor. İşte bu noktada toplumsal cinsiyetçilik esas 
ayırt edici çıkış noktasıdır. Bunu genel örgütlenmelerimizden 
kendiliğinden beklemek doğru olmaz. Gerçekçi bir yaklaşım olmaz. 
Değişim dönüşüm diyalektiğini ifade etmez. O anlamda örgütsel 
mekanizmanın bağımsız kadın partisinin ideolojik hattının genel çal-
ışmalara yansıtılması temelinde düzenlenmesi gerekir. Diyelim işte 
PJA meclisinin kendisini KONGRA GEL'de  örgütlemesi yada özgür 
kadın birliklerinde örgütlemesi gibi şeyleri tartışabiliriz. Bu ör-
gütlenmeler içerisinde kendisini örgütlemesi, bunun olurluğu, ol-
mazlığı çok farklı bir noktadır. Kitle örgütlerini kapsaması bakımın-
dan en genel anlayış boyutunda, burada tüm örgütler bağımsız kadın 
partileşmesinin ideolojik hattını yaşamsallaştırmakla sorumlu ol-
malıdır gibi bir takım tüzüksel düzenlemeler olmalıdır. Kaldı ki par-
tileşme, iradeyi yansıtma bakımından bağımsız partileşme önemlidir. 
Eş güdümlü çalışma çok ayrıdır. Mesela, kadın yapısının her çalışanı 
bulunduğu alanda eş güdümlü çalışma içerisinde olabilir, bu ayrıdır. 
Ama biz kadın partileşmesini bir noktada da özgün, bağımsız yanını 
tanımlamak durumundayız. Buda eş güdümü aşan bir noktadır. Bunu 
da tanımlamak gerekiyor. Ben bu noktaları yetersiz gördüğüm için 
vurgulama gereği duydum.  

Medine ana: Arkadaşlar belirtiler bende katılıyorum. Bir örnek 
vermek istiyorum; Haki Karer arkadaş bir komite oluşturuyor. Kendi 
emeğiyle hamallık yaparak, arkadaşları için simit alıyor. Özgürlüğün 
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yarısı ekonomiye bağlıdır. Eskidende söyledim, arkadaşların hepsi 
biliyor. 99’da demokrasi savaşında biz kaybettik. Demokraside kay-
betmeseydik, bu gün arkadaşlarımız kuzeye gidip şehit düşmezlerdi. 
Ben bunu söylüyorum.  

Gülistan ark: Bir noktayı dile getirmek istiyorum. Nasıl ki 
PJA’nın yeniden yapılanmasında kültür-sanat önemli bir noktaysa, 
PKK’nin yeniden inşası da bizim açımızdan önemli bir noktadır. 
Bizim PKK’nin yeniden yapılanmasına yaklaşımımız önemli. Bu bir 
nokta olarak belirtilse iyi olur  

Hevidar ark: En güçlü dinamik kadının kendisidir. Geçmiş sava-
şımızda kadının rengi nasıl varsa, bugün de bütün akademi çalışma-
larımızın içerisinde özgün olarak bu konuyu ele alabiliriz. Yine 
YJA’nın da eğitimlerinde ele alınabilinir. Önderlik, “PKK’nin 
yeniden oluşumda dinamik güç kadın” diyordu. Bunun nasıl pratik-
leştirileceği noktası eğitimlerde esas proje olmalı. Akademi bün-
yesinde esas bir gündem olarak, kadının rengi PKK’nin inşasına yeni 
paradigmayla nasıl yansıtılacak tartışmaları kesinlikle olmalı. Özgün 
tartışmalar yoğun geliştirilmeli.  

Bermal ark: Şehitlerin ruhunun yeniden yaratılması konusuna 
katılıyorum. Aynı zamanda Önderlik görüşmelerinde bir nokta belir-
tiyor; Sevgi ve ihanet ilkelerini belirtiyor. Örnek olarak Bruts, Her-
mes eğitimlerini onlara dahil edebiliriz.  

Sewra ark: Genel hareketimiz yeniden yapılanma sürecinde, işte 
KONGRA GEL, HPG farklı bir biçim aldı. PJA şimdi bir biçim alı-
yor. PKK zaten yeniden yapılanıyor. Zaten yeni stratejimize göre 
örgütlenme tarzımız için, Önderlik, “Demokrasinin ve barışın geliş-
mesi için 100’lerce örgütlülük gerekiyor” diyor. Bunun için bir süre-
dir değişim sürecindeyiz. Bunlar yeni oluyor ve yeni biçim alıyor. 
Belgelerde de belirtilmişti, kongre bu noktada yaklaşım belirlemeli. 
KONGRA GEL içinde, PKK içinde tartışıldı. Belki gündemimiz 
PKK’dir. PJA ve PKK’de eskiden yönetimde yer alanlar kendisini 
yayıyordu yani YJA'da da, genel çalışmalarda da, siyasi çalışmalarda 
da yerini alıyordu. Bir görüş var, bu biçimde olmasın diye. Diğer bir 
görüş ise, bazı çalışmalarımızda yönetim eskisi gibi örgütlensin. PJA 
yönetiminde PKK yönetiminde de yer alabilir. Bu konuda bir netlik 
sağlarsak iyi olur, ona göre somut belgeyi ele alalım. Daha iyi olur.  

Asya ark: Benim önerim belgeden o bölümün çıkartılmasıdır. 
Daha sonra tüzük tartışmaları netleştiğinde biçim netleşir. Fakat yak-
laşım olarak,  PJA’nın yeniden yapılma sürecine aktif katılması, bu 
bir yaklaşım olabilir. Bir öneri vardı; PJA’da  PKK’nin yeniden yapı-



 430 

landırılmasına ilişkin bir komite oluşturması,  rapora da yansımış. 
Üç, dört aylık bir çalışma sürecidir, en temel sorun olarak yaşanan 
örgütsel sorunlar ele alındığı için, yapılanma, kendini tanımlama 
buna ilişkin tartışmalar yeni başlıyor. Buna ilişkin tartışmalar yeni 
başlıyor ve bütün çalışma sahalarında yürütülecek. Çok dar guru-
plarla değil. Önderliğin ben yaklaşımını hatırlatmak istiyorum. Ba-
şlangıçta bilim-sanat komitesi bazında ele alınmasını, Önderlik do-
ğru bulmadı ve bu harekete yaydı, bütün hareketin gündemine yapı-
lanmayı oturttu. PJA’da bir komitenin olmasını yaklaşım olarak do-
ğru bulmuyorum. Bir bütünen PJA’nın, oluşacak akademinin, yine 
HPG zaten inşaa komitesi içerisinde yer alıyor. Buna göre kendisini 
örgütlemiş. Bu bütün örgütlerimizin temel gündem maddesi olmalı. 
Yani PJA kuşkusuz kendi yapılanmasını da tartışacak, ama bununla 
birlikte temel bir madde olarak da bunu tartışacak. HPG açısından da 
böyle. Bu nedenle ben onu gerekli bulmuyorum.  

Piroz ark: Bende bu öneriye katılmıyorum. Bunun dışında da bazı 
öneriler gelişti, işte akademi bünyesinde tartışılsın, netleşsin, bu 
konular böyle netleşmez. Belki bu kongrede de netleşmez, ama ağır-
lıklı olarak perspektif ortaya çıkar. Bakış açısı, talepler, ihtiyaçlar 
ortaya çıkar. Kongreler birazda bunları ortaya çıkartıp, belli bir so-
mutluğa ulaştırma ortamlarıdır. Bana göre, biraz erteleme mantığı 
ortaya çıkıyor bazı konularda, bunu çok doğru bulmuyorum. Şimdi 
birkaç aylık bir süre diyoruz, ama sürekli böyle bir birleşim bir araya 
gelmez. Bu sorunları böyle ortak tartışamaz, bir grubun yapacağı 
çalışma ancak bir broşür çalışması olur. Ama biz yeniden bir hare-
ketin inşasından bahsediyoruz. Biraz daha derin bir yoğunlaşma ol-
malı. Ben bu inançtayım. Mesela PJA’nın yeniden yapılanması nok-
tasından belli bir yoğunlaşma, kısmen derinleşmede var. Ama 
PKK’nin yeni inşası noktasında böyle geçildi biraz. Bir belgeyle 
geçilecek yada sadece tüzükte netleşecek bir konuda değil. Ön tar-
tışması yok bunun. Biraz daha yoğunlaşma derin olmalı. Ben Asya 
arkadaşa katılıyorum. Tüm alanlar, özellikle çalışma merkezleri di-
rek bu noktada kendi görüşlerini yazılı sunabilmeliler. Arkadaşlar 
belirtti, biz de PKK inşasına giderken, tamamen şu mantıkla, yani 
orada nasıl yer alırız değil de, nasıl kurarız, yani kurucu üye rolüyle 
gitmek, o mantıkla yoğunlaşmak, bununla hazırlanmak çok önemli. 
Kendini kurucu üye yerine koyup gitmek, bütün çalışma merkezlerin 
önüne mutlaka bir yazılı belge, arkadaş yapısıyla tartışma sonucu 
olarak, tabi yine yönetimlerin işi olarak değil de, tartışmaların 



PJA  5.  Kongre Tartışmaları 

 431 

sonuçlarını bir belgeye dönüştürüp inşaa komitesine sunmalarını 
öneriyorum.  

Sema ark: Görüşlerimi dile getirdiğimde de söyledim, böyle bir 
süreç açılacak. Onun için bütün güçler tartışacak. Bende katılıyorum, 
genel bir tartışma ve yoğunlaşma başlatılabilir, daha iyi olur. Diğer 
yandan diyoruz, o örgütlemede kurucu üye rolünün oynanması gere-
kir. Ayrı bir komite biçimde daha derin bir yoğunlaşma oluşturulursa 
ve bir görüş açığa çıkarsa daha iyi olur.  

Hatice ark: Raporun genel çerçevesini güçlendirecek şeyler dile 
geldi. Tüzük esasları vardı, bana göre de netleşmesi gerekiyor. O 
tüzük esaslarını netleştirmesek bazı tartışmalarla genel anlayış çıkı-
yor, onun için bazı şeyler var netleşmesi gerekiyor. PJA’nın tüzük 
hakkında ortak görüşü net olmalı. Diğer konular genel anlayıştır bu 
konuda sadece derinleşmeyi önemli buluyorum.  

Sewra ark: Ortada çok geniş bir savunma var. Belgede yetersizlik 
olabilir, ama şöyle bir kaygıyı yaşadık, savunma çok geniş belgede 
tekrar yaşarsak, ki genelde böyle bir tekrarı yaşıyoruz. Hazırlanma-
mız gereken noktalar, görev olarak yapmamız gerekenler yine bu 
süreci tanımlamak, hangi çerçevede, ne yapalımı çok kısa ortaya ko-
yabiliriz. Eksiklikler dile getirildi. Bu yeni bir süreçtir ve yeniden 
inşaa komitesi bile tartışmaların daha yeni başlatıyor ve bir çerçeve 
belirleyecek. Bu konuda şimdiden, o çerçevenin hepsini belirlersek 
doğru olmaz. Önderliğin savunmaları zaten bir çerçeve ortaya koy-
muş, biz Önderliğin dediği gibi kimliğimizi belirlemek durumun-
dayız. Bu süreç başlıyor, uzun bir zaman alacak. Bütün örgütlen-
melerimizi bu biçimiyle tartışmalıyız. Sema arkadaşın önerisini şu 
biçimiyle daha doğru buluyorum; sadece bu gurup bu yoğunlaşmayı 
yaşamasın. Yani bundan sorumlu olacak bir komite, zaten yönetim 
sorumludur. Yönetimde o komitede yer almak zorundadır. Tek yo-
ğunlaşma meselesi değil, zaten tüm arkadaşlar bir yoğunlaşma süre-
cine girmeli, denildi. Fakat daha sistemli olması açısından komite 
çalışması önemli. Ben o öneriye kendi açımdan böyle ek yapmak 
istiyorum.  

Derya ark: Ben kendimde fazla katılmıyorum. Zaten inşaa ko-
mitesi var. İnşaa komitesi plan, program çıkarma ve bunu dağıtmayı 
zaten koordineli yapacak. Ama böyle bir guruba PJA’da ihtiyaç du-
yuluyorsa, pratik bir iş olduğu için burada karar almaya gerek yok. 
Fazla doğru bulmuyorum. Genel çalışmaları koordine edecek bir 
PKK komisyonu var. Genel arkadaşlar bu tartışma sürecine katıla-
cak.  



 432 

Sewra ark: Önderlik ilk başka inşa komitesini önerirken, bu esas 
üzerinden her yerde komiteler oluşsun dedi. Alt komiteler oluşturul-
sun ve bu temelde birlikte çalışma yürütsünler. Zaten komite çalışma 
yürütecek, ama her yerde komite direkt belirleyemez. Ama tartışma-
ları koordine etme, yürütme tarzında olabilir.  

Bese ark: Çalışma başlamış, ama henüz ilerlememiş. Nerede, nasıl 
komite kuracak, kaç kişi olacak, bu konuda görüşünü belirtmemiş, 
bizim böyle şey yapmamız çok doğru olmuyor. O açıdan bende 
Derya arkadaşa katılıyorum. Çok gerek yok, pratik bir çalışmadır. 
Biz onu PJA’da grup olarak yapabiliriz. Çünkü daha inşaa komitesi 
çalışmalarına bu yönlü başlamamış. Ondan inşaa komitesi sorum-
ludur. 

Derya ark: Önderlikte belirtti doğru, her yerde alt komiteler 
biçiminde çalışacaklar. Mesele Türkiye için yaptılar. Burada inşaa 
komitesi, PJA’ya böyle bir görev verirse doğru olur, ama onlar 
söylemeden böyle bir komite oluşturursak doğru olmaz. Ama grup 
yoğunlaşması ayrıdır.  

Emek ark: Yaklaşım olarak bir şey belirtmek istiyorum. Şimdi 
gençlikte kalkıp bir komite oluşturmayı düşünürse, bence bunu de-
steklemek gerekiyor. Özgür Kadın Akademisi de olsa, bir başka 
yerde olsa. Bunun işlevini şununla karıştırmıyoruz tabi, en üstte 
yeniden inşa komitesini Önderlik görevlendirilmiştir. Fakat bütün bu 
komiteleşmeler genişledikçe ve derinleştikçe o komitenin tartışma-
larını da zenginleştirir ve derinleştir bu gözle bakmak gerekiyor. Bu 
anlamda, sanki bir birinin alternatifi olarak düşünürsek, zaten farklı 
bir misyon ortaya çıkar. Bu anlamda komitelerin desteklenmesi 
gerektiğini düşünüyorum.  
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PELŞİN TOLHILDAN ARKADAŞIN PLATFORMU 
Raporu okundu. 
Sinan ark: Bugüne kadar örgüt içerisinde belli bir platform siste-

mi vardı. Birey olarak ben bunun insan üzerindeki yarattığı etkilerin, 
ağır psikolojik baskısını belli yönleriyle hissedebildiğimi düşünüyo-
rum. Bunun sistemsel açıdan da belli bir temelinin olduğunu düşü-
nüyorum, özellikle erkek egemenlikli zihniyetin bir ürünü olarak da 
görüyorum. Bireysel değerlendirmemdir. Arkadaşlar çok fazla eksik-
liklere de girmiş olabilir yada birçok noktada hesap vermeleri de ge-
rekli olabilir. Böyle bir günde yani 30 Haziran Zilan arkadaşın şaha-
det yıldönümünde, bir kadın olarak bu kadar platformun önünde böy-
le ciddi bir kararlaşma sürecinde her şeyden bağımsız, bu arkadaşla-
rın platform önüne çıkıp özeleştiri vermeleri anlamlıdır. Fakat arka-
daşların platform önüne çıkmasını ben uygun görmüyorum. Önerim-
dir, arkadaşlar yerlerinde takip etsinler yani platformun önünde bü-
tün arkadaşların karşısında ayakta durmalarını ben uygun görmüyo-
rum. Arkadaşlar yerlerinde takip etsinler. Tutum esnasında gelip tu-
tumlarını belirleyebilirler.  

Sema ark: Irak’ta yaşanan sorunlar açılırsa iyi olur.  
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Narin ark: Ben bir soru sormak istiyorum. Arkadaş o noktada 
netleşirse, kişiliğine dönük daha güçlü bir çözümleme yapabilir. 
Musul’da yapılan bir toplantı oldu. Gerçekten o görüşme neye 
dayanıyordu. Önderliğe verilen tekmilleri de kendisi için bir hakaret 
olarak değerlendiriyor. Şimdi arkadaşın Irak’a geliş sorumluluğunu 
PJA'da üstleniyordu. Sorunlara müdahale etmek için, sağ ve sol çizgi 
arasında yaşanan gerginliği, gerilimi yatıştırmak yine Irak sahasın-
daki durumları biraz da olsa yakından görmek için gelmişti. Fakat 
orada alınan kararlar vardı. Çok fazla kadın iradesini temsil etmeyen 
bir oluşum, o toplantıda hazırdı. Ben bunu önemli görüyorum. Arka-
daş bir hakaret olarak değerlendirmiş. On, on beş PJA meclisi Irak 
sahasında vardı. Yapılan toplantıya hiçbir arkadaş katılmamış. Orada 
olan toplantıda Sakine, Helin, Dılar, Jiyan Deniz, ben, Bese ve Ren-
gin katılmıştık. Orada, sürece müdahale etmek için karar almaya 
gitmiştik. Fakat alınan karar şu yönlüydü; daha önce konsey görevini 
yapmış olan bütün arkadaşların, Botan hariç görevlerinin durdurul-
ması kararı çıkmıştı. Bu görüş de daha çok sağ eğilimde yer alan 
bayanların görüşüydü, fakat herkes bu görüşü kabul etti. Ondan 
sonra bir karar olarak çıktı. O toplantıda alınan kararı arkadaş nasıl 
değerlendiriyor?  

Bermal ark: Arkadaş raporunda, sosyal reform gündeme 
girdiğinde üzerinde psikolojik baskı oluştuğunu söylüyor. O psikolo-
jik baskı nasıl oldu yada nasıl bu düzeye ulaştı? O baskıyı açsın 
arkadaş. Bir de raporunda daha çok Önderliğin üslubunu kullanmış, 
ben bunu kabul etmiyorum.  

Emek ark: Benim de aydınlatılması gerektiğini düşündüğüm bazı 
noktalar var; Irak toplantısından sonra yaşanan bir kaza vardı, o ka-
zanın nedeni Akademiye farklı yansıtılmıştı. Fakat gerçekleşme 
biçimi farklıdır. Maxmur’a giderken yaşandığı yönlü şeyler yansı-
mıştı, neden öyle yansıtılma gereği duyuldu. Mesela raporda örgütsel 
bir zeminde gerçekleştiği biçiminde bir şey var, bunun aydınlatılması 
gerekiyor. Yani arkadaşın da içinde olduğu bir şey midir, yoksa onun 
dışında gelişen farklı yansıtmamıdır, açımlanması gerekiyor. Bunun 
dışında sosyal reform konusuna yönelik bazı şeyler geldi. Ben de 
açımlanması gerektiğini düşünüyorum, -belli yönleriyle belki ay-
dınlatıldı, yani hepimizin bildiği şeylerdir-  en üstte kadın yönetimi 
içinde nasıl tartışma konusu olabildi. Mesela sağ teslimiyetçi 
çizginin bir dayatmasıydı, nasıl tartışma gündemine girdi, nasıl bir 
konferans gündemine dönüştü bu. Bir de inançsızlık boyutu raporda 
çok vurgulanmış; yapıya inançsızlık, yönetime, sağ-sol çizginin 
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içinde bulunduğu duruma inançsızlık, bu durumda bir inanç arayışı 
olsaydı, mesela karşı çıkışlar, bu noktadaki karşı çıkışlardan güç 
alınabilirdi. Neden bunları pasivize edilme gereği duyuldu. Mesela 4. 
Konferansta çok içine girilen bir ikna pozisyonu vardı. Çok ciddi ele 
alınması gereken bir konu, neden böyle bir yol izlendi? Bir de şeyin 
de ben çok fazla açımlanmadığını düşünüyorum, yani neden bir-
leştirme gereği duyuldu, mesela bu bir çelişkidir. Alınma biçimi, 
konferansın kendisinin gündeme alması başka bir noktada özeleştiri 
verilmesi gereken bir boyut. Fakat çıkarılan bir karar vardı, bir kon-
ferans kararı vardı; birleştirilmemesi halinde ayrı bir proje olarak 
sunulacaktı. Bu bir konferans kararıydı. Yani hangi temelde, bu kon-
ferans kararına rağmen arkadaş bireysel bir tavra gidebiliyor. Kaldı 
ki bireysel tavır veya öneri geliştirebilecek bir durum da değil, yani 
konferans kararları kendisini neden bağlamıyor? Bunun da ben ay-
dınlatılması gerektiğini düşünüyorum.  

Sozdar ark: Ben o soruya katılıyorum. O Susurluk olayının açım-
lanması gerektiğine katılıyorum. Yani öyle değerlendiriliyor, ama 
açımlanmasını istiyorum? İkinci bir husus da, KONGRA GEL II. 
Kongresinde bütün bayan arkadaşlar tavırlarını sağ eğilime karşı 
koyuyorlar, ama Pelşin arkadaş koymuyor, bunun nedeni nedir? Na-
sıl değerlendiriyor, bize açsın ki ikna olabilelim. Üçüncü bir husus 
da kongrede bir tartışma yapıldı, belki arkadaşlar örgütsel gündemde 
tartışıldı diyebilirler, fakat arkadaş YJA gücü Cemal arkadaşın etkisi 
altına girmiş dedi, bunu açımlamasını ve doğruysa bizi bu konuda 
ikna etmesini istiyorum.  

Dorşin ark: Ben bir soru sormak istiyorum. Koordinasyon süre-
cinde Mizgin ve Rengin’le beraber yer aldılar. Durumları da orta-
dadır. Bence o sürecin biraz daha açımlanması gerekiyor. Mizgin, 
erkek tarafından öne sürüldü, dikkate alındı, bir güç olarak görüldü. 
Ama kendisinin Mizgin’e yaklaşımı nasıldı, yani onun bu duruma 
gelişinde, bu kadar güç oluşunda, belirleyici oluşunda rolünü göre-
biliyor mu? Ve Rengin’e yaklaşımını biraz daha açımlarsa iyi ola-
cağını düşünüyorum.  

Rozerin ark: Ben de bir soru sormak istiyorum. Raporda dile 
getirilenler çok bilmedik şeyler değil, bu süreçte yaşanan şeylerdi. 
Bir arkadaş da vurguladı ben de katılıyorum, Önderliğin üslubunu 
kullanma var. Fakat raporda dikkatimi çeken bir yön var, birkaç kez 
de vurgulamış, kadroya inançsızlık boyutu. Ben şunu sormak istiy-
orum; arkadaş en üst düzeyde bir koordinasyondu, fakat buna rağ-
men kadroya inançsız yaklaşıyor, bunu kaç kez de vurguluyor. Yani 
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Pelşin arkadaş, kendisini neyin yönetimi olduğu konusunda hangi 
noktada ikna ediyordu, neyin yönetimini yapıyordu? Arkadaş bunları 
açarsa iyi olur, çünkü insanı incitiyor. Bu kadro seni yönetici yaptı, 
fakat senin o kadroya yaklaşımın çok inançsız ve güvensiz. Bu yak-
laşım ideolojide de sapmaya götürmüyor mu? Bunları belirtmek iste-
dim.  

Sewra ark: Musul’da yaşanan olayın ilk akademi yapısına açık-
lanması, Maxmur’a geliş esnasında yaşandığı şeklindeydi. Bize bilgi 
bu yönlü geldiği için açıklamayı da bu yönlü yaptık. Bir süreye kadar 
da böyle biliyorduk. Arkadaşlar bu kazayı genel yönetimimizden 
biraz gizlediler. Daha sonra bilen bir arkadaş bize bilgi verdi, bu te-
melde biz de bilgilendik. Ben de bu temelde bir soru sormak istiy-
orum; birlikte yönetimde yer alan arkadaşlara neden bu yönlü doğru 
bir bilgi verilmedi, bu neden kaynaklandı? Genelde belki raporda 
biraz açılmış. Neden bizden saklanma gereği duyuldu?  

Pelşin ark: Bazı sorular birbiriyle bağlantılıydı. İlk başta Sema 
arkadaş bir soru sordu. Nasır’ın durumunu raporda açma gereği duy-
dum. Neden istifa etme gereği duydum? Yani yönetimden çıkmayı 
bir karara bağlamadım, fakat benim bu yönlü bir eğilimim vardı. Bir 
sebep olarak gördüğüm için kısaca belirtme gereği duydum. Örgütsel 
boyutta açıklanması, netleştirilmesi gereken şeyler var. Soruşturma 
komisyonun bizden istediği bir rapor var, o raporda insan biraz daha 
geniş açabilir. Ben burada sadece arkadaşların sorduğu boyutta bazı 
şeyler açabilirim. Eğer arkadaşlar bunu yeterli görmezlerse, tekrar-
dan bilgim olan şeyleri açabilirim. Temmuz ayının başında PJA’dan, 
koordinasyona katılmak üzere Xinere’ye gittim. Bir haftaya yakın 
Kanicenge’de kaldım. Bu esnada Nasır yakalanıyor. Orada ben de 
hazırdım. Karasu, Cemal ve Bahoz arkadaşlar da hazırdı. Fakat iki ay 
boyunca benim bu durumdan haberim olmadı. Yani bir konseydim, 
arkadaşlar kendi aralarında Nasır’ın tutuklanacağını tartışmışlardı, 
fakat beni bu tartışmalara ne kattılar ne de haberdar ettiler. Yani bu 
insanın neden yakalandığı, yakalanmasının sebebinin ne olduğu 
konusunda, konsey üyesi olarak bundan haberim olmadı. Bir hafta 
sonra Karasu arkadaşla Xinere’ye ulaştık. 14 Temmuz’da oraya ulaş-
tım. İki gün geçmeden Lolan’da kaçış oldu. Bir tabur komutanı, 
bölük komutanı ve taburdan bazı bireyler kaçmıştı. Soruşturma 
açıldı, o tabur ve Lolan için. Bunun için ben görevlendirilmiştim. Bir 
ay boyunca,  Lolan’a gidip geliyordum. Bu esnada bir olay olmuştu, 
yine yönetim bilgilendirmemişti. Fakat ben kendim tekmil defterin-
den öğrendim. Biz Xinere’ye gittikten sonra Nasır’ın kaçma giri-
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şiminde bulunduğu yönünde HPG tarafından bilgilenme yapılmıştı. 
Arkadaşlar bunu önlemek istediğini, Nasır’ın da bu esnada kalçasın-
dan yaralandığını belirtmişler. Bu tekmili arkadaşlar bana söyleme-
diler, bu durumu benimle paylaşmadılar. Bunun dışında benim Na-
sır’ın durumundan herhangi bir bilgim yoktu. Bundan sonra yine 
benim Lolan’a gidiş gelişlerim oldu. Ağustos ayının sonunda toplantı 
için hazırlık yapmaya başladık. Ondan iki gün önce, Cuma arkadaş 
beni çağırıp bana bir izah yaptı; “Sen burada hazır değildin, biz 
koordinasyon olarak toplandık ve Nasır’ın cezalandırılmasını, bu 
toplantıda karar olarak aldık. Fakat biz senin de ismini yazdık, sen bu 
konuda ne söylüyorsun” dedi, ben de rahatsızlıklarımı belirttim ve 
“hiçbir şey belirtmeyeceğimi söyledim”. Yani bir insan hazır 
değilken, böyle hassas, bir birey hakkında karar alınıyor, ben kendi 
adıma kabul etmediğimi belirttim. Bana bir izah yapıldı, işte Abbas 
arkadaş Pelşin arkadaşın da katılacağını belirtmiş. Yani heval Abbas 
benim adıma, benim de katılacağımı, bu kararı onaylayacağımı 
söylemiş. O zaman ben ve Dicle arkadaş koordinasyondaydık. Son 
toplantıya kadar, arkadaşın da katıldığını bilmiyordum. Ama son 
süreçte arkadaşın da bu toplantıyı katıldığını öğrendim. Yapılan to-
plantılarda hazır bulunmasam da, her zaman cihaz yoluyla Nasır'ın 
durumuna ilişkin olarak, görüşlerimi, tavırlarımı koyuyordum. Ben 
de bir süreye kadar tasfiyecilik olarak değerlendirdim. Duruşunda, 
Önderliğe doğru yaklaşılmadığını görüyordum. Belki arkadaşlar 
buna dayanarak, tavrımın da bu yönlü olacağını düşünmüşlerdi. 
Fakat benim bu olaydan haberim yoktu. Aradan bir ay geçmesine 
rağmen ne Dicle arkadaş ne de diğer arkadaşlar, bana böyle bir to-
plantının yapıldığından bahsetmediler. Yani ben genel raporumda bu 
toplantılara ilişkin değerlendirmelerimi yaptım. Kısacası o toplantı, 
Koordinasyon ile Halk Hareketi arasındaki iktidar çelişkisiydi. 
Koordinasyon sadece eğitim merkeziydi, fakat Halk Hareketi her 
şeyi yürütüp, yönlendiriyordu. Arkadaşlar bu çelişkiyi ortadan 
kaldırmak istiyorlardı. Yani beni belirttiğim temelde Nasır 
konusunda ikna etmeye çalıştılar. Cemal arkadaşla, Ferhat bu kararı 
kabul etmemişlerdi. Yine Cemal arkadaş bir not göndermişti,” ben 
bu kararı kabul etmiyorum, eğer ısrar ederseniz ben görevi bı-
rakırım” demişti. O not toplantıda gündeme girecekti. Benim de 
orada bu konuya ilişkin olarak tutumumu belirlerken, haberimin ol-
madığını söylemem arkadaşları zorlardı. Bu yüzden, koordinasyon 
bana açıklama gereği duydu. Öyle bir denge olmasaydı, öyle bir ihti-
yaç olmasaydı, belki de şimdiye kadar, Nasır hakkında öyle bir 
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kararın aldığını bilmiyor olacaktım. Ben bu olayı böyle izah etmek 
istiyorum. Raporda açmamın nedeni, haberim olmadan benim adıma 
karar alınmasının bende irade olarak yarattığı, yani benim irademe 
yönelik geliştirilen bir saldırı olarak algıladım. Yani bu konuda şunu 
düşündüm açıkçası; böylesi bir konu hakkında benim adıma karar 
alan bir yönetim, Allah bilir bundan önce alınan kararların hangis-
inde haberim olmadan adımı yazmıştı. Bu noktalar bende çok büyük 
bir kaygı ve korkuya yol açtı. Bundan iki ay önce de, bunun içinde 
Dicle arkadaşın da yer aldığını bilmiyordum, ben bu yönlü değer-
lendirebilirim. Gulan arkadaşın olayını bilinçli yazmadım. Ben, on 
üç günlük toplantıda bu yönlü değerlendirmemi yapmıştım, şimdiye 
kadar da öyle düşünüyorum.Yani bu olay aydınlansa bile, ben yine 
aynı şekilde düşüneceğim. Bir kadının bizim ortamımızda bu 
biçimde katledilmesi, kadınından tutalım, erkeğine kadar böylesi bir 
olayın aydınlatılmaması ve böylesi bir olay üzerinden politika 
yapılması yine böylesi politize edilmiş bir gerçeklik - ne kadar zemin 
yapılmış, bu da içinde olmak üzere- gerçekten beni duygu boyutunda 
çok incitiyor. Ben toplantıda da söylemiştim, bir kadın olarak 
kendimi böylesi bir ortamda güvende hissedemiyorum. Kadına yöne-
lik böylesi bir cinayetin yaşanması, bunun aydınlatılmaması yine 
bunun aydınlanmasına dönük bütün yapının, kadronun yoğunlaşması 
yerine Kadın Hareketine karşı kullanılması, bir siyaset aracı haline 
getirilmesi benim bireysel görüşümdür, bu olayın bütün arkadaş 
yapısına unutturulmaya çalışmasından ben acı duyuyorum. Benim 
için esas olan Gulan arkadaşın şahadetinin aydınlatılmasıdır. Bu 
yönlü töhmet var. Spekülasyanlar oldu. Sağ ve sol çizgi arasında bu 
olaya yaklaşımda hiçbir fark görmedim. Biri tehdit etti, töhmet 
altında bırakmaya çalıştı biri de tasarruf aracı yaptı. Yani bu noktada 
kadına karşı açık olunmadı. PJA olarak soruşturma komisyonuna 
girme istemimiz kabul edilmedi. Gulan arkadaşın şahadetine olan 
yaklaşım, KONGRE  GEL I. Kongresine kadar da ortaktı. Bu yönlü 
çok fazla bir fark yoktu. Yani neden Gulan arkadaş içimize alınmadı, 
onun durumuna yönelik olarak yapının ortak bir tavrı olmadı 
denilirse bu ayrı bir nokta ve benim için de özeleştiri konusudur. Bu 
yetersizlik de temelini köleliğimizden, kişiliğimizi yaratamamızdan 
geliyor. Ben bunu ancak özeleştirimle ele alabilirim. Arkadaşlar nasıl 
geliştiğini öğrenmek istiyorlarsa, bu boyutu PJA meclis toplantısında 
da değerlendirilmişti. Soruşturma komisyonun bir raporu vardı. Bir 
yıla yakın bu komisyon çalışma yürüttü. Bu komisyon da Mervan 
Türk ile birlikte Sinan arkadaş vardı. Sinan arkadaş bazı siyasi yak-
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laşımları gördükten sonra kendisi istifa edip çıkmıştı. Birde Ömer 
vardı. Konseyden de benim bildiğim kadarıyla Cuma arkadaş üz-
erinde duruyordu. Bu rapor hazırlandığında ben koordinasyonday-
dım. Arkadaşlar bu raporu, Xinere’ye, yine burada da Ferhat ve 
Botan’a gönderiyorlar. Rıza arkadaşa gönderilmiş mi, gönderilmemiş 
mi bilmiyorum, ama arkadaşlar bütün konsey üyelerine gönderiyor-
lar. Bize vermediler. İsmim içinde geçtiği için bana vermediler, 
benim okumamı uygun görmemişler. Fakat benim arkadaşlardan 
duyduğum kadarıyla, Rengin’in de bu raporu okumaması gerektiği 
yönünde bir ibare varmış. Bir gün tekmilde Cuma arkadaş bize 
yanlışlıkla bir not okudu. Ben o zaman, o nottan yola çıkarak bir du-
rumun olduğunu ve bütün konsey üyelerinin bu yönlü görüşlerini 
belirttiklerini öğrendim. O notla öyle bir raporun olduğunu anladım. 
Ben sordum da; Sakine arkadaşla birlikte koordinasyondaydık, ama o 
zaman sakine arkadaş hazır değildi, ben tektim. Ben o zaman böylesi 
bir raporun olduğunu, “biz koordinasyon olarak bu raporu değer-
lendirecek miyiz” diye sorduğumda, arkadaş hayır, biz konsey olarak 
okuyup değerlendireceğiz, kongre ortamında dediler. O zaman 
kafamda çelişki oldu. Yani biz kongreye gidiyoruz, kongre or-
tamında bu nasıl gündeme girecek yönünde kafamda çelişkiler oldu. 
Rengin ve Jiyan arkadaş da hazırdı, nasıl yapacağımız yönünde bu 
durumu tartıştık. Ferhat onlar, Dicle arkadaşın kongreye katılmaması 
gerektiğini belirtmişlerdi, Cuma arkadaş da kabul etmişti. Ben o 
zaman Dicle arkadaşın neden katılmadığını da sormuştum. Yani 
arkadaşın bir yönetim üyesi olduğunu, kongreye katılması önünde 
herhangi bir engelin olmadığını, buna rağmen neden katılmadığını, 
katılmıyorsa o zaman bu olayla bağlantılı bir durum var ve onun izah 
edilmesini istemiştim. Cuma arkadaş onu da izah etmedi. Sonra biz 
kendi aramızda tartıştık, ben o zaman bir kaygı olarak Rengin’e be-
lirtmiştim. Bizim yaklaşımımız şu biçimde oldu; ortam çok hassas, 
KONGRA GEL oluşumuna gidiyoruz, bu yönlü ısrar edersek iyi ol-
mayacak, diye düşündük. Biz buraya geldik, kongre başlayacaktı. 
KADEK meclis toplantısının sonlarına doğru, Mervan’ın kendisi 
bunu gündeme koydu. Böyle bir raporun olduğunu ve burada tartış-
ılmasını istiyoruz dedi, Cuma arkadaş orada tavır koydu, toplantı 
bitirildi. Sonra Rengin'le birlikte Abbas arkadaşa sorduk, Ferhat ve 
Cuma arkadaşa da sorduk. Fakat resmi ve net olarak böyle bir 
raporun var olduğunu ve bu raporda şunlar var denilmedi. Sadece 
Cuma arkadaş, “size raporun verilmeyişini yanlış anlamayın” dedi. 
Xoryes arkadaşın durumu gündeme girdi, yani kongreye katılmaması 
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gündeme girdi. Bunlar toplantıda açılmıştı, biz bu kararı kongre sağ-
lıklı geçsin diye Rengin, ben, yine kongre hazırlık komitesinde yer 
alan bayan arkadaşlar bu kaygıdan dolayı kabul ettik. Yani bu 
konuya ilişkin ortak bir yaklaşım belirlendi, yani Xoryas’ın kongre 
ortamından çıkmasını. Yani beni etkileyen boyutlarını açımlamaya 
hazır değilim.  

Ben başta şunu söylemek istiyorum, hakaret kelimesini kullan-
madım. Belki yazdığım şeyleri çok zorlanarak yazdım. Raporu kaç 
kez değiştirdim, savunmamı yapayım mı, yapmayayım mı, izahımı 
yapayım mı, yapmayayım yönünde gelgitler yaşadım. Özellikle bir 
düzey yakalanmış, bu kadar tartışma olmuş. Ben bu konuyu tekrar-
dan raporumda yazarsam, özeleştirimi de gölgesinde bırakacağını da 
biliyordum. Fakat şunu açık söyleyeyim; raporda da söylemişim, 
kadında yaratılan tahribatları ortadan kaldırmak istediğimizi, yine 
sevgi ve saygının yaratılması gerektiğini söylüyoruz, ben kendi 
açımdan söylüyorum, onu tekrardan yaratmam gerekiyor. Bunun da 
açıklıktan geçeceğini düşünüyorum. Yani ikna olmadığım, içimde 
kabul edemediğim bir şeyi, bu zeminde böyle bir ilişkinin yaratılma-
sını ben de üç ay boyunca kendime kabul ettirmeye çalıştım. Belki 
bugün de yazmış olduğum şeyler içerisinde yanılgılar, yetersizlikler 
olabilir. Ama ben bu noktada kendime inanıyorum, beş ay, bir yıldan 
sonra bu kararın doğru olduğuna kendimi inandırırsam, o zaman 
arkadaşlara özeleştirimi verebilirim. Yani bu karar doğruydu, fakat 
ben o zaman yanlış yorumlamıştım, kabul etmemiştim, bunun nedeni 
buydu diye arkadaşlara bunun izahını yapabilirim. Bu noktalarda 
kendime güveniyorum. Fakat şimdi duygularım, düşüncelerim, bütün 
yaşadıklarım bunlar. Arkadaşlar; raporum için Önderlik üslubu 
dediler. Ben bundan kopuk ele almıyorum, biz şimdiye kadar Önder-
liğin değerlendirmeleriyle kendimizi ifade etmeye çalıştık. 
Düşüncelerimiz, değerlendirmelerimiz çok farklı olmadı. 
Düşündüğüm, hissettiğim, içimden geçen şeyleri yazdım. Bunun dış-
ında arkadaşların somut belirttiği şeyler vardı. Narin arkadaş bir şey 
belirtti, yani o toplantının isminin ne olduğunu söyledi. Ben bunu 
aslında raporumda yazmıştım, fakat çok izaha dayandığı için çıkar-
dım. PJA’dan, Irak'a gidişimizin amacını raporda yazmıştım. Oraya 
gidişimizin amacı buydu. Oraya gidişimiz, PJA koordinasyonu 
olarak gidip oraya müdahale edeceğiz, sorunlar çözülene kadar orada 
kalacağız amacını taşımıyordu. Gidip sadece komiteyle bir toplantı 
yapacağız, hatta imkan olursa ülkede bulunan meclis üyesi arka-
daşlarla Şubat toplantısı önce bir toplantı yapmayı düşünüyorduk. 
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Arkadaşlar her zaman müdahale diyorlar, biz o amaçla gitmemiştik. 
Kadın komitesiyle aramızda bazı konularda anlaşmazlık çıkıyordu, 
bunları hal etmemiz gerekiyordu. Bu yönlü değerlendirmelerim 
raporda vardı, yine aynı şeyleri belirtiyorum. Biz bu noktada kendi-
mizi kandırdık, sanki biz Irak’a gitmezsek, sorunları paylaşmazsak, 
çözüm olmayacakmış gibi yaklaşıyorduk. Halbuki çözüm de 
bizdeydi, bizim başlamamız gerekiyordu. Bu yönlü değerlendir-
melerim raporda vardı, ben bunları yine savunuyorum. Bizim 
gidişimiz şöyle bir sürece denk geldi; PYD’ye indik dört gün orada 
kaldık. O süreçte Fatma arkadaşla, Mizgin'le ve Sozdar arkadaşla 
telefon bağlantısı, cihaz bağlantısı yaptık. Avrupa'da ki yönetim 
şöyle bir karar almıştı; Zübeyir arkadaş da ordaydı. Önderliğin son 
görüşme notlarından yola çıkarak, güneyde yaşanan örgütsel krize 
müdahale etme amaçlı, Zübeyir arkadaşla, Remzi arkadaş ülkeye 
geçecekti. Bize öyle söylendi. Cuma arkadaşın olduğu zeminde ortak 
bir toplantı yapılacaktı. Bu toplantının kapsamı nedir, eski Konsey-
deki bireyler mi katılacak, KONGRA GEL Başkanlık kurumu mu 
katılacak, bunlar daha netleşmemişti. Ama arkadaşlar ısrarla –
Avrupa üzerinden arkadaşların belirttiklerini söylüyorum- Zübeyir 
arkadaşla tartıştıklarını ve böyle bir toplantı sürecinde bizim PJA 
olarak, güçlü bir iradeyle yansımamız gerektiğini belirttiler. Zübeyir 
arkadaşı da bu konuda uyardıklarını, sadece birkaç arkadaşın katılımı 
değil, benim açımdan yine PJA yönetimindeki diğer arkadaşlarla, 
belli bir ortak iradeyle ve güçlü bir bileşimle toplantının geniş tutul-
ması gerektiğini söylediler. Heval Sozdar'la Mizgin, o toplantıya 
aktif katılmam noktasında tartışmalar yaparken, Zeynep ve Tolhıldan  
arkadaşlarla birlikte PYD’deydik. Ortak bir şeyimiz de oluyordu, 
yani onlara aktarma, paylaşma, birlikte değerlendirme. Yani bu nok-
tada genel örgüt açısından bu yaşanan krize, müdahale gerçekleşme 
sürecine denk geldiği için bizim gidişimiz de, planlamamız da bun-
dan etkilendi. Yani biz kendi içimizde bir netleşme, bir irade olma, 
onu getirip genel örgüt ortamına yansıtma temelindeki bir kararlaşma 
ile gittik. Oraya gittikten sonra bizimle ilk görüşen Rengin onlar ol-
madı. Heval Bese ile birlikte KONGRA GEL Başkanı ve yardımcısı 
arkadaş geldi. O tartışmalarda Bese arkadaş, Tolhildan, Zeynep 
arkadaşlar ve ben hazırdım. Arkadaşlar bizim PJA olarak yaşanan 
sorunlar karşısındaki duruşumuzu, tutumuzu ve bu sürecin 
sorunlarının aşılmasında nasıl bir katkı sunacağımızı öğrenmek iste-
diler. Orda bir tartışmamız oldu. O tartışmamızda da, daha sonraki 
görüşmemizde de ısrarla şöyle bir yaklaşım gelişti; hem bizim 
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açımızdan hem de komiteye yaklaşım açısından KONGRA GEL 
Başkanı arkadaş, mutlaka bu zeminde sağ çizgi olarak ifade edilen 
arkadaşların, dağda yapılacak ortak toplantıya katılmasının gerek-
liliği ve bizim bunu sağlamak için kendisine yardımcı olmamız nok-
tasında, heval Zübeyir’in bir ısrarı gelişti. O tartışma süreçlerinde 
eksik bıraktığım yada yanlış yanlar varsa hazır olan arkadaşlar var, 
onlar tamamlayıp, düzeltebilir. Yani bu anlamda bizim gündemimiz, 
planlamamız, yaklaşımımız tümden bizim yaptığımızın dışına kaydı, 
esas gündemimiz bunlar oldu. Şanda da değerlendirdiğimde, o kadar 
genel sorunların hakim olduğu, yaşandığı bir ortamda belki bugün 
toplantıda eleştirdiğimiz yaklaşımla bağlantılı genel sorunlar çözüm-
lensin gibi bir yaklaşım benim şekillenmemle bağlantılı bir şey de 
olabilir. O noktada bunu önemli gördüm, birey olarak da ikna oldum. 
Hem Avrupa yönetimimizin yaptığı tartışmalar hem KONGRA GEL 
yönetimindeki erkek arkadaşlarla yaptığımız tartışmalar hem de 
kadın komitesinde hazır olan arkadaşlarla yaptığımız tartışmalarda 
şöyle bir şeyde ikna olduk; bizim mutlaka buradaki bayan arka-
daşların dağdaki toplantıya katılımını sağlamamız gerekiyor. Bu 
anlamda biz önce kendi içimizde toplantı yaptık. Ben bunu önemli 
buluyorum. Biz sağ çizgi olarak belirtilen bileşimdeki bayanlarla 
toplantı yapmaya gitmeden önce biz kendi içimizde, kadın komitesi 
–Viyan arkadaş hazır değildi- ve buradan giden arkadaşlar olarak 
ben, Zeynep, Berfin, Tolhıldan arkadaşlar ve yanlış hatırlamıyorsan 
Şerwin arkadaş da vardı, ortak bir tartışma yaptık. Biz tartışmamızın 
esas noktalarını, yazılı olarak bize ilettiler dedikleri noktaları, o to-
plantıda ortak kararlaştırdık. Yani ben kendi başıma yada Rengin ile 
Bese arkadaşla birlikte o toplantıya gittik, orada bir çerçeve çıktı, o 
çerçeveye dahil olduk değil, biz kendi çerçevemizle o toplantıya git-
tik. O toplantıda 4 arkadaşın geri çekilmesi vardı. Bizim yeniden 
inşaa sürecinde aktif rol oynamamıza ilişkin Önderliğin perspektifi 
vardı. Ve sürecin yeniden yapılanmasına ilişkin, - yazılıdır bilmiy-
orum, ben ve Rengin ortak imzalamıştık- ilişkin görüşlerimiz oldu. 
Benim o süreç içerisinde Önderliğin görüşme notundan kendimce 
çıkardığım sonuçlar ve olması gerekenler noktasında inanarak 
katıldığım görüşlerdi. Kadın komitesinin kaldığı evde biz böyle bile-
şimle toplantı yaptık, bu kararlaşmaya ulaştık. Bu kararlaşmayı o 
arkadaşlarla paylaşmak üzere gittik. Heval Zeynep’in o toplantıya 
katılmaması üzerine Benle Berfin arkadaş PJA Koordinasyonu adına 
katıldık, Rengin ve Bese arkadaş da, kadın komitesi adına katıldı. 
Şimdi sık sık bu diğer toplantı soruldu, yani neden orada 10-15 tane 
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arkadaş vardı katılmadı, neden bu arkadaşlar PJA üyesi olarak 
görülmedi. Dediğim gibi yaşadığımız süreçten de kaynaklı bazı şey-
leri belki kendi hassasiyetlerimle ele aldım. O toplantıya giderken 
bizim şöyle bir yaklaşımımız yoktu; biz gideceğiz, o arkadaşlarla 
tartışacağız, oradan çıkacak görüş PJA’nın ortak görüşü olacak ve 
biz bunu arkadaşlara dayatacağız. Tam tersi. Ben kendim Rengin’e 
de söyledim; Fatma arkadaşlarla, Avrupa’dakilerle ve PJA’da ki 
arkadaşlarla, görüş alış verişinde bulunmamız gerekiyor. Yine bizim 
toplantıya katılacağımız yönünde bir karar çıktı, ama o toplantıya 
gittiğimizde Rengin biraz şuna dayandırarak şöyle söyledi, “işte PJA 
Koordinasyonundan da arkadaşlar geldi onlarla tartıştık, Kadın ko-
mitesi de burada hazırdır, burada bulunan bileşim de KONGRA 
GELl’in yürütmesinde bulunan bayan arkadaşlardır. Onun için öyle 
bürokratik yaklaşmaya gerek yok, herkesten görüş almaya gerek yok. 
Buradan çıkan karar kadın hareketinin kararı olarak da çıkabilir”. 
Şimdi bunun karşısında ben özeleştirimi şöyle de verdim; ben 
şaşırdığım için, çünkü böyle bir şey tartışmadık ve beklemediğim 
için o konuda Rengin karşısında kendi mantığımla çok fazla tavır 
koymadım. Heval Jiyan “PJA toplantıya katılacak mı?” diye sor-
muştu. Rengin de “Hayır katılmayacak” dedi. Buna da biz böyle 
karar vermemiştik. Yani biz kendi aramızda tartıştığımızda, PJA’nın 
toplantıya katılmasının kararını almıştık. O tartışmadan dönerken 
Heval Bese ile arabada tartıştım. Bu yaklaşımı doğru bulmadığımı ve 
bizim bunu esas almayacağımızı söyledim. Yine o tartışmaya git-
meden bazı tartışmalarımız oldu. Heval Nalin, Rıza ile Botan’ın ismi 
geçtiğinden sordu. O konuda ben kendi açımdan ifade etmeye çalış-
tım; yaklaşımlar karşısında bir daha tartışma zemini bulmadığım 
için, arkadaşların genel yaklaşımını aşan bir yaklaşımı belirlemedim. 
Rıza arkadaş ile Botan konusunda benim yaklaşımım netti, bunu 
ifade de ettim, ama kadın komitesi ile aramızda yaşanan uzaklaşma, 
hassasiyetler, birbirimizi dinleme ve anlama noktalarında 
yaşadığımız sorunlardan kaynaklı çok zeminini bulmadı ve biz daha 
önce tartıştığımız çerçeve üzerinden o bireylerle tartışmaya gittik. 
Şimdi o tartışmalardan döndükten sonra da bazı tartışmalarımız oldu. 
Yani ben kendi açımdan o toplantıyı şöyle değerlendiriyorum; 
Giderken de, orada olurken de, orada çıkan sonuçlardan sonra bunu 
ne PJA’nın bir iradesi olarak gördüm ne de buna benzer bir şey. Ve 
orada tartışıldı. Toplantıya Veroz' da katılmıştı. Jiyan arkadaş açısın-
dan iki yanlı bir yaklaşım vardı. Buradan çıkan görüş “eğer gidersek, 
değişirse ben bunu çok kabul etmem” biçiminde bir yaklaşımı oldu. 
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Ama şunu da söyledi; “eğer çok şey olacaksa, biz sadece bu toplan-
tıda hazır bulunan bireyler olarak kendi isimlerini yazarlar” dedi. 
Yani bu arkadaşlar tartışmışlar, bu sonuca ulaşmışlar ve artık bunu 
ülkeye giden arkadaşlar kendi aralarında değerlendirirler biçiminde 
koydu. O toplantıdaki yaklaşımımı, duruşumu, katılımımı arkadaşlar 
istiyorlarsa daha ayrıntılı açabilirim. Ama ne o toplantıyı bir PJA 
iradesi olarak ele aldım ne de bunu PJA’ya dayattım. Yürütme Kon-
seyi toplantısı olurken ben arkadaşlarla sürekli bir diyalog içerisind-
eydim. Hem Avrupa'yla hem de buradaki arkadaşlarla hep bir dia-
logum vardı. Ve bunu her zaman belirttim “alacağınız karara 
hazırız”. Bunun dışında herhangi bir dayatmamız olmadı. Yani ıs-
rarla bu karar alınacak gibi bir dayatma olmadı. Hatta heval Bese çok 
bağlantı kurdu, biz Rengin ile tartıştık, “arkadaşlar orada bileşim 
olarak yeterlidir, doğru kararı alabilirler” dedik. Rengin kendisi açıs-
ından “arkadaşlar sorumluluk almak istemiyorlar” dedi. Orada bir 
bileşim var, tartışırlar ne karar alırlarsa biz zaten görüşlerimizi be-
lirtmişiz, kabul ederler etmezler. Benim yazılı gönderdiğim görüş bu 
temeldeydi. Yani dört arkadaşın geri çekilmesi. Şunu belirttim; sorun 
bu arkadaşların geri çekilmesi değil, ama mevcut durumda sorun bu 
arkadaşlarda uçlaşıyor, kilitleniyor. Bu anlamda bu arkadaşların 
aşılması gerekiyor. İkinci bir nokta; yeniden inşanın güçlü ele alın-
ması ve Kadın Hareketine bazı yaklaşımları orada değerlendirdik. 
Kadın Hareketi belli bir süreç etkisiz kalmış olabilir, ama bu hare-
ketin Önderlik çizgisini sahiplenmemesi olarak yorumlanmamalı. Bu 
görüşlerimiz yazılı olarak Yürütme Konseyine sunulmak üzere 
gönderilmişti. Ama arkadaşlar burada değerlendirdiler ve bize tele-
fonda aktardılar, dediler ki “bu görüşler ortama yansırsa ortamı 
tahrik eder, uygun bulmuyoruz ve sunmayı düşünmüyoruz”. Biz de 
görüşlerin genel toplantıya sunulmamasını, kadın ortamında ele 
alınmasını uygun bulduk. Bilemiyorum, izah gerekçe gibi gelebilir, 
ama ben böyle düşünüyorum. Önderliğin sağ ve sol olarak isim koy-
duğu, birilerinin ismini vererek insanları farklı çözümlediği bir 
süreçti. Ve her birimiz açısından anlam verme süreciydi. Önderlik ne 
demek istiyor, sorunlar nereye gidiyor, nasıl müdahale etmek gere-
kir, nasıl görüş belirtmek gerekir. Bu anlamda hem yazılı olarak 
gönderdiğim hem de o toplantı zeminlerinde belirttiğim görüşlerde, 
kendimde yanılgı yaşamış olan yanlarım olabilir. Ben raporumda da 
koymuşum; Benim sağı ve solu yeterince çözümleyememekten kay-
naklı, görüş belirtirken yanıldığım yanlar olabilir. Yani ben de o 
anlamda dört dörtlük kavramış olsaydım, KONGRA GEL’de ki du-
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ruşum öyle olmazdı. Bir tartışma süreciydi, görüşler de veriliyordu. 
Şöyle ifade edeyim; sen bir konu hakkında görüş belirtiyorsun, bu 
insanların tasarrufuna, politize etmesine açık olabilir, ama ben kendi 
açımdan o dönemde kavradığım kadarıyla, ki başka boyutları da 
vardı, bunu çok dayatmadım . Botan ve Rıza’ya ilişkin katıldığım o 
zaman doğru bulduğum bir çerçeveydi ve o bireylerle aynı zeminde 
tartıştığımda ortaklaştığımız temel nokta dört arkadaşın geri çekil-
mesi noktasında oldu. Avrupa’daki yönetimimiz bir tartışma içeris-
indeydi, heval Sozdar’a aktardım;“böyle bir yaklaşım var, ama ben 
çok ikna değilim”. Botan ve Rıza arkadaşın adını da verdim, “Bu 
arkadaşların da olması gerekiyor”. Bize Avrupa yönetiminin belirt-
tiği görüş; çok fazla birden ele almak doğru değil, aşamalı yaklaşmak 
gerekiyor biçimindeydi. Sanırsam daha sonra Botan’ın Avrupa ile 
yaptığı konuşma olmuş. Burada sanıyorum diğer arkadaşlara yönelik, 
yani bu konuşmaya dayanarak belirttiği şeyler olmuş. Fakat ben 
kendi isimlendirmemi, ele alışımı şöyle koyuyorum. Heval Bese 
onlar bir kadın komitesi yönetimiydi, biz buradan PJA Koordinas-
yonu adıyla gittik ve arkadaşlar bizi gönderirken, bazı konularda or-
tak tartışma, bazı şeylere ulaşma inisiyatifini de vermişti. Ve bu 
anlamda yaptığımız bir tartışmaydı. O tartışmanın ortaklaştığı nok-
tanın o dört arkadaşın çekilmesi oldu. Yani salt buna dayanılarak, 
eğer bir ortaklaşma olarak değerlendiriliyorsa, ben tek boyutlu ve 
parçalı ele alış olarak değerlendiriyorum. O ortamda tavırsız kal-
mamı kendi açımdan bir yetersizlik olarak görüyorum, ama daha 
sonra bunun karşısında, buna kendini kaptıran, bunu bir karar olarak 
benimseyen, bunu PJA yönetimine dayatan, ısrarla böyle olması 
gerektiği noktasında görüş belirten bir pozisyonda olmadım. Arka-
daşlar geldiler, tartıştılar ve biz cihazda bağlantı içindeyken, ben 
şunu hep söyledim “heval aldığınız karara dahiliz, orada bir bileşim-
siniz tartışabilirsiniz”. Ben böyle ifade edebilirim. Ama şöyle bir 
kaygı da vardı, yani bu arkadaşların dağa gelmesi gerekiyorsa, benim 
politikayı, siyaseti, genel örgüt mantığını kavrayışımdan, uygulay-
ışımdan da kaynaklı olabilir diye belli konularda daha esnek bir yak-
laşım sergiledim. O toplantı ortamında görüşlerimi de belirttim. O 
bireylerle ilişkilenirken, işte o en son kazaya neden olan olay açısın-
dan da, daha esnek yaklaşmam söz konusuydu. Yani eğer çekilmeleri 
gerekiyorsa, dağdaki toplantıya katılmaları gerekiyorsa, bu konuda 
benim açımdan bir esneklik, liberal bir yaklaşım da ortaya çıktı. Bi-
raz dağınık oldu belki ama ben bunları belirtebilirim.  
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Helin ark: Gerçi soru içinde soru sormak iyi değil, ama biz 
Akademideyken de PJA Koordinasyonuna şunu sorduk; bu toplan-
tıda alınan kararlar, tartışılan konular sizin bilginiz dahilinde mi? 
Arkadaşlar hayır dediler. Ama Pelşin arkadaşın konuşmasında hem 
Avrupa koordinasyonu hem de PJA koordinasyonun haberi olduğu 
çıkıyor. 

Pelşin ark: Yok, PJA koordinasyonu değil. Bizim PJA koordinas-
yonundan beraber gittiğimiz ben, Berfin, Zeynep arkadaşlar ayrıca 
Tolhildan ve Şervin arkadaşlar vardı. Görüşme notları gelmişti, biz 
çok tartışamadan gittik. Biz gitmek için aşağıda beklerken, ikinci bir 
görüşme notu geldi. Onun üzerinden tartıştık. Ama bizim, PJA 
Koordinasyonunda kalan Sewra, Dorşin, Zelal ve Sakine arkadaşlarla 
son gelen iki görüşme notu üzerine çok kapsamlı, detaylı tartışma 
imkanımız olmadı. Bizim kendimizin, buradan giden arkadaşların o 
görüşme notuna dayanarak çıkardığı ve o temelde kadın komitesiyle 
tartışarak ortaklaştığı görüşlerdi. Yoksa kalan arkadaşların değil, ama 
Avrupa yönetimiyle ilişki içerisindeydik. Bu görüşlerimizi aktardık, 
toplantıdan çıkan sonuçlara dair. Heval Sozdar konuştu benimle, ama 
yürütmede dinliyordu. Arkadaşların da yaklaşımı belirttiğim temeld-
eydi. Sabah belirttiğim bir konu vardı, sanırsam yanlış anlaşılmış. 
Onu düzeltmek istiyorum. Sewra arkadaş da belirtti; bazı hususlar bir 
soruşturma konusu ve ben de cevaplarken belli bir zorlanmayı da 
yaşadım. Nasır’a ilişkin bir husus yani alınan bir karar vardı. Karara 
itiraz olduğu için uygulanmadı. Yani yaşanan durum, Nasır’ın vu-
rulması durumu sanki bir karar üzerinden çıkmış gibi anlaşılmamalı, 
sankii bazı arkadaşlar öyle anlamışlar. Ben öyle bir ifade de bulun-
madım, öyle bir iddiam da yok. Bu bir soruşturma konusu, fakat ben 
şunu ifade etmek istedim; Koordinasyonda bu temelde bir tartışma, 
bir toplantı alınan bir karar ve iletildiği bir kurum vardı. Buradan bir 
itiraz geldi. Sonrası zaten durduruldu. Onun dışında bir çok husus 
soruldu. Sosyal yaşama ilişkin oluşturulan baskı düzeyi neydi, yine 
KONGRA GEL’de ki duruşuma ilişkin, projenin birleştirilmesine 
yönelik ortaya çıkan tutumum, bununla ilgili sorular vardı. Ama 
onlara geçmeden önce bir şeyi unuttum; kazanın Maxmur’a giderken 
yapıldığına dair sorular vardı. Yine neden PJA yönetiminden 
gizlendiği soruldu. Zaten kaza hemen hastanenin yakınında olmuştu. 
Kazadan hemen sonra, o şoku yaşarken –ben kendi açımdan belirtiy-
orum- heval Bese tarafından bir öneri olarak geliştirildi, yani benim 
algılayışım da, yaklaşımım da en azından o an, o süreç açısından, 
ortam çok politize olduğu için genele yansımaması noktasında bir 
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algılayış ve bir yaklaşımdı. Ben kazadan sonra da hangi yönetimden 
arkadaş sormuşsa, gerek Avrupa'daki arkadaşlar telefonda sor-
duğunda gerek buradaki arkadaşlar sorduğunda hiçbir biçimde bunu 
PJA Meclis üyesinden gizlemedim. Gizlenmesi gerektiğine de inan-
madım. Bunu kısaca böyle ifade etmek istemiyorum. Diğer konulara 
ilişkin bilmiyorum, ben raporumda izah ettim. Ben bazı kavramları 
raporumda kendi açımdan kullanırken ve bir sonuç olarak ifade ed-
erken, gerçekten çok ciddi bir zorlanma ile yaşadım. Bunları kabul 
ederek yazmak, bilince çıkararak yazmak, çok sancılı oldu. Hala 
bunun zorlanmasını, sancısını yaşıyorum. Hem Temmuz toplantıs-
ında hem de Temmuz toplantısı sonrasında ortaya çıkan atmosferden 
etkilenme düzeyimi koydum. Bunun bende derinleştirdiği inan-
çsızlığı koydum. Ben artık bu iş böyle gidecek, hakim olacak olan 
budur, en iyisi biz bunun daha geriye gitmesini engelleyelim 
düşüncesine girdikten ve bunu esas aldıktan sonra bütün yaklaşım-
larım da, duruşlarım da, katılımım da bunun ekseninde gerçekleşti. 
Bunu, ben bir teslimiyet olarak koydum. Bundan öte kendi açımdan 
ne söyleyebilirim bilmiyorum. Onun dışında farklı izah edebileceğim 
bir şey yok. Örgüt ortamında, özellikle Temmuz toplantısıyla birlikte 
ortaya çıkan tablo, Koordinasyonda ortaya çıkan tablo ve gündeme 
girer girmez -ki ben hala öyle düşünüyorum- yapı zemininde tepki 
bulması, kanıksanması bende bir yaklaşımı derinleştirdi. Ve bunun 
üzerinden Konferanstaki katılımımı da heval Emek belirtti, ikna etme 
çabası ile projenin çıkma çabası bütün bunlarla bağlantılı ele alıy-
orum. Bunun dışında belirteceğim bir izah yok. Dediğim gibi bunu, 
Önderliğin özgür yaşam ilkesinden, sevgi, aşk yaklaşımından, 
kendimce -bunu Önderlik ideolojisine yaklaşımımla bağlantılı- o 
güne kadarki algılayışımdan, bir taviz, tersi bir yaklaşım karşısında 
bir teslimiyet olarak ifade ettim. Bundan ötesi bir yaklaşımı nasıl 
formüle edebilirim bilmiyorum. Bunun yol açtığı sonuçlar olarak ele 
alıyorum. Çok fazla ayrıntıda kendimi savunmaya girmeyeceğim, şu 
nedenden kaynaklı, bu baskıdan kaynaklı. Yani psikolojik baskı 
olarak, bir iki noktayı söylemek istiyorum; Temmuz toplantısında 
yanlış hatırlamıyorsam 60-70 kadroyduk. Yani bu konuda çok ciddi 
bir refleks gelmedi, bu toplantıdan bu sosyal reform geçmez gibi bir 
kararlılık çıkmadı. Belki ben kalktım en sonda soru sordum, bunun 
netleştirilmesi gerektiğini belirttim, tavır koymaya çalıştım, ama bazı 
arkadaşlar değerlendirme yaparak tavır koydu. Temmuz toplantısı 
gibi bizim bütün örgüt yönetimimizin iradesini temsil eden bir to-
plantıdan, bunu reddeden bir yaklaşım, bir karar çıkmadı. Bu kendi 
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başına hem benim açımdan hem de algılayışım açısından duygu ve 
düşünce düzeyim üzerinde belli bir etki yarattı. Temmuz toplantısı 
bittikten sonra sonuç bildirisi kaleme alındı. Bunu Ferhat ve Dursun 
Ali ele aldılar. Orada bir sosyal reform kelimesi geçiyordu. O toplan-
tıda ben son ana kadar da böyle bir kelimenin, böyle bir yaklaşımın 
kamuoyuna açıklanmaması gerektiğini, toplantımızın böyle bir şeyi 
kararlaştırmadığını, sadece sosyal yaşamımızın ele alınması gerek-
liliğini ortaya koyduğunu, bir iki saatlik toplantıda sonuna kadar sa-
vundum. Sakine arkadaş da vardı. İkimizin tavrı bu konuda ortaktı. 
Ama son anda koordinasyondan da, özellikle Cuma arkadaşın yak-
laşımıyla böyle bir kararın çıkması, bildirinin o biçimde yayınlan-
ması, bende artık o zamanki yaklaşımım, algılayışım açısından, artık 
bu işin geri dönüşü olmadığı noktasında bir kanaati derinleştirdi. 
Bundan ötesi kendime, birlikte olduğum yönetim gerçekliğine, arka-
daş yapısına geliştirilecek bir mücadelenin sonuç alacağı noktasında 
bir güvensizliği, bırakmayı, mücadelesizliği kendi içimde yaşadım. 
Mantık açısından söylüyorum. Bir mantık üzerinden olay ve süreçler 
geliştiği için çorap söküğü derler ya öyle geliştiğini, ilerlediğini 
düşünüyorum. Öyle yaşadım. Yönetimimiz içerisinde de benim yak-
laşımlarım, duruşum, psikolojim daha farklı bir mücadele etme iddi-
asını taşımamam, bunu arkadaşlarla paylaşmamam, yine arkadaşların 
her birinin kendi açısından mutlaka bir izahı vardır belki, ama benim 
o zamanki gözlemim çok farklı bir psikoloji yoktu. Çok farklı bir 
yaklaşım yoktu.  

 Bir arkadaş inançsızlık ve güvensizliği sordu. Ben, 3-4 yıldır bu 
kurumda yer aldım. Bu kurumda kaldığım her süreçte inançsızlığı ve 
güvensizliği yaşadığımı belirtmedim. Öyle bir şey de yaşamadım. 
Ama iki boyutta koydum raporumda. İfademde belki yetersizlikler, 
yüzeysellikler olmuş olabilir. Birincisi birey olarak da her ne kadar 
Kadın Hareketinde yer alsam da yine her ne kadar özümle çelişse de 
bu sistemin bir parçası olmaktan, sistemimizin devletçi ideolojinin 
bir versiyonu olmayı aşamamaktan kaynaklı, kadroya yaklaşım da 
açığa çıkan yanlar oldu. Bu noktada insan gerçeğine, kadro gerçeğine 
en çok eleştiriler onüç günlük toplantıda yapıldı. Ben de bu sistem 
gerçeğinin bir parçası olarak kadroya güveni, insana güveni çok der-
inlikli yaşamadım. Bunu ifade etmek istedim. Yönetim tarzı 
anlamında, zihniyet anlamında, bu sistemin mantığı anlamında çok 
ciddi bir güveni yaşamadım. Birinci boyutu bu.  
İkinci boyutu ise; özellikle alanlarda çıkan pratikler üzerinden yada 

bizim PJA olarak toplantılarımızda, konferanslarımız ve kongrel-
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erimizde çok güçlü yaşadığımız kararlaşmalara sahip çıkma düzey-
leri üzerinden, bunun pratikleşmemesi üzerinden hem kendime 
güvensizlik derinleşti hem bu anlamda kadro ve yönetim gerçeğine 
karşı bir güvensizlik, bir inançsızlık giderek derinleşti. Ama asıl so-
mutlaştığı, benim katılımımı, yaklaşımımı belirlediği nokta, belirt-
tiğim gibi Temmuz toplantısı ortamında oldu..  

Bir arkadaş onüç günlük toplantıda ifade ettiğim bir görüşü açık-
lamamı istedi. Orası resmi bir platformdu. Onüç günlük süre içeris-
inde sistem sorunlarımızı, örgüt sorunlarımızı tartıştık. Ben de bu 
çerçevede bir konuşma yaptım. Yaptığım konuşma içerisinde değin-
diğim bir boyutta HPG boyutuydu. PJA toplantısında görüşlerimi 
belli yönleriyle koydum, ama o toplantıda daha farklı boyutları da 
ifade ettim. Yani her kritik süreçte bütün örgüt yapımızın özellikle 
PJA'nın HPG'ye yaklaşım üzerinden sorgulanması, baskı altına alın-
masını doğru bulmuyordum, hala da bulmuyorum. Bu anlamda 
HPG'nin, HPG yönetiminin en başta HPG çalışmasına yaklaşımını 
sorgulaması gerektiğini ifade ettim. Özerk bölgenin ilan edilmesin-
den tutalım, savaş kararının alınmasından tutalım ve bir de HPG'nin 
bu 5 yıllık süreçte Önderliğin koyduğu savunma kapsamında kendis-
ini, yapısını, yönetimini ne kadar yenilediği, yarattığı noktasında bazı 
görüşlerimi belirttim. Ve orada Heval Cemal'e yönelik eleştirilerimi 
ifade ettim. Heval Cemal'in kadın yönetiminde kendi karikatürünü 
yaratmaya çalışttığını, konuşan eleştiren, düşünen kadın istemediğini 
ve bunun da son yaşadığımız 6-7 aylık süreçte yansımalarının 
olduğunu ifade ettim. PJA olarak 1. KONGRA GEL'den sonra 
yaşadığımız  atmosferde, bazı olguların çarpıtılmasında yine HPG 
gündeminde ele alınma biçiminde ve özellikle de YJA'nın talimat-
ında PJA'yı değerlendirme tarzında, üslubunda, mantığında ben YJA 
yönetimimizin duruşunun yetersizliğini belirleyici görüyorum. Ama 
bunda Cemal arkadaşın etkisi olduğuna inanıyorum. Bu benim 
düşüncemdir. Düşüncemi farklı bir biçimde izah etme gereği duy-
muyorum. Hala böyle düşünüyorum. Eğer neden böyle düşünüyorum 
bunun izahı isteniyorsa bu benim düşüncemdir. Çıkardığım sonuçlar, 
edindiğim izlenimler bunun öncesi boyutları var, ama ben şundan da 
ayrı ele almıyorum. Ben bütün raporumda PJA yönetimizin ve 
kendimin bu dört yıllık süreçte sistem içileştiğini, her kadının kendi 
bulunduğu zemindeki siyasetin genel şekillenmenin dışına çı-
kamadığını, onun siyasal yaklaşımını belirleyici olduğunu ifade et-
miştim, bunu raporumda geniş koymaya çalıştım. Yani HPG'de açığa 
çıkan ve Heval Cemal'e getirdiğim eleştirileri bunlardan kopuk ele 
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almıyorum. Bunu genel gerçekliğimiz, sistem gerçekliğimizin bir 
parçası olarak ele alıyorum.  

Heval Dorşin'in sorduğu bir soru vardı. Mizgin'in yönetim içeris-
inde güçlenmesinde benim rolümü sormuştu. Raporumda çok özet 
olarak ifade etmiştim. 2003 Şubat toplantısında da arkadaşların beni 
eleştirdiği bir noktaydı, Mizgin'le benim ilişkim. Orada da kaynağını 
2000'den beri benim Mizgin'e yaklaşımım, ilişki düzeyim, onun 
yönetime yansıması boyutunda koyduğum yanlar vardı, ama 
açmadığım yanlar da vardı. Yani şey boyutunda değil, ama hassas 
yaklaştım. Kendi algılayışım ve mantığım boyutuyla söylüyorum. 
Yeni Avrupa'ya gitmişti. Orada konulacak her değirlendirmenin, ona 
yansımasının onu olumsuz etkileyeceği konusunda ki bir düşünceyle 
her boyutunu koymadım. Ama yaklaşımımın özünü orada da koy-
muştum. Burada da farklı ele almıyorum. Benim kendimle ilgili, 
benim ilişkilenme tarzımla ilgili bir sorun. Yaşamımın her döne-
minde, partiye katılmadan önceki süreçte de, partiye katıldıktan son-
raki süreçte de kadın ortamında mutlaka esas aldığım, raporumda da 
ifade etmiştim yapıya göre yönetimi esas alan bir ilişkilenme düzeyi. 
Yönetim içerisinde de belirli bireyleri esas alan bir ilişkilenme 
düzeyi. Benim bunu çözmem gerekiyor, daha da kaynağına inmem 
gerekiyor. Bu anlamda benim ilişki anlayışımın, merkez içindeki 
ilişkilenmemin özünün güce dayalı bir yaklaşım olduğunu ifade et-
miştim raporumda. Mizgin'in yönetim sürecine dahil olması hem 
kadın hem genel yönetime girişi 2000 yılıdır. 7. Kongrede PKK 
yönetimen seçildi. 3. Kongrede PJA yönetimine seçildi. Uzun bir 
dönem, belli dönemler hariç Avrupa'ya gidinceye kadar da genelde 
Koordinasyon ortamında birlikte kaldık. Çok zorlandığım, çok yalnız 
kaldığım, onun yaklaşımından kaynaklı yanlar kadar o bireyi de 
kendimi de doğru ele almamaktan, doğru çözmemekten kaynaklı o 
ilişkide onu güç gören -benim yaklaşımım açısından söylüyorum- 
yaklaşımdan kaynaklı ilişkilenmelerim veya örgüt çalışmalarında 
misyon biçerken ele almada onu merkeze alış, esas alış yaklaşımım 
vardı. Bunun elbetteki genel yönetimdeki pozisyonu ile Kadın Hare-
keti içindeki pozisyonunyla bağlantılı bir durum. Arkadaşın belirttiği 
temelde güçlendiren yanları vardı. Bu konuda ben kendimi çözerek, 
o bireye yaklaşımımı daha kapsamlı ele almayı düşünüyorum. Bunun 
yine raporumda ifade ettiğim iktidar içinde bende oluşan olumsuz 
anlamdaki değişimle, gücü esas alan mantıkla, bireyciliklerimle 
bağlantılı yanları var. Yani zaman zaman duruşu konusunda çok sub-
jektif, uç değerlendirmelere gittiğim yanlar da oldu. Ama zaman 
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içinde ağırlığını, ideolojik, politik düzeyini ve daha farklı boyutlarda 
yaşam içindeki duruşunda güçlü gördüğüm yanlarının etkisinde 
kaldığım da belirtebilirim.Yani kendi kişiliğim açısından belirteyim, 
kişiliğimdeki ikili yön, bu ilişkiye yaklaşımımda da bu bireyi ele 
alışımda da yaşandı, ama sonuçta benim yaklaşımım onun hareket 
içerisindeki pozisyonunu güçlendiren bir temelde oldu. Ben bu 
konudaki rolümü daha kapsamlı daha ayrıntıda çözümlemeyi ve 
önümüzdeki dönemde yazacağımız raporda ele almayı daha sağlıklı 
buluyorum.  

Çiçek ark: Ben birkaç noktada görüşlerimi dile getirmek istiy-
orum. Pelşin arkadaşın raporunu ve bazı noktalara açıklık getiren 
düşüncelerini dinledik. Kongrede örgütsel gündem çokça tartışıldı. 
Bu konular orada da dile geldi. Kadın Hareketinin bu duruma 
getirilişinin muhatabanın çıkması gerekir ve çok ciddi de eleştiril-
mesi gerekiyor. Genel harekette yaşanan sorunlardan kadro olarak 
hepimiz kendimizi sorumlu görüyoruz. Ama bu çalışmayı yürüten, 
yetkili insanların da görülmesi gerekiyor. Kendini görmen gereken 
yanlar olduğu kadar, bu işin asıl merkezinde yer alan insanların da 
kendisini görmesi ve değerlendirmesi gerekiyor. Bir kadın savaşçı 
olarak inanmak istemesem de bazı gerçekler ortaya çıkmış ve ben de 
bunları görmek zorundayım. Hareket olarak hepimiz zorlandık, arka-
daşlar da zorlandı. Raporda bazı noktaları gerekçeli görüyorum. 
Daha çok bazı şeyleri genel yönetimde arama, yanındaki yöneticil-
erde arama ve birbirinden etkilenen boyutlar var. Pelşin arkadaş bir-
inci derecede Kadın Hareketinden sorumluydu, aynı zamanda genel 
hareket içerisinde de Başkanlık Konseyinde yer alıyordu. Bu 
anlamda kişiliğini açması, bu yönlü yoğunlaşması daha iyi olurdu. 
Ama ben bu boyutlarını yetersiz görüyorum. Arkadaş bazı izahları 
getirdi, gerçekten kendim şaşırdım. Yani en üst düzeyde yer alan bir 
yönetim nasıl başkalarının dediği gibi hareket eder, karar alır. Birey 
olarak bu yaklaşım beni düşündürdü. Önderliğin kadın yönetim 
biçtiği rol bu değildi. Bizim beklentilerimiz de bunlar değildi. Fakat 
gerçekten insanın bazı şeylerde ikna olması gerekiyor. Yani demek 
ki bazı gerçekliklerimiz bu biçimde. Ben kaç konu üzerinde 
görüşlerimi belirteceğimi söyledim. Sağ ve sol gerçeklik, yine 
bunların pratikleri, hepimiz biliyoruz kimin neyi temsil ettiğini. 
Özellikle sağ çizgi boyutunda biliniyor birçok şey. Kaldı ki Zele 
pratiği gözler önündeydi, hep örgüte bir biçimde zarar vermek iste-
diler sağ eğilim içerisinde yer alan bireyler. Ben şunu gerçekten bil-
mek istiyorum; Pelşin arkadaş bu gerçeklikleri görmüyor muydu? 
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Bilmiyor muydu? Botan ve Ferhat gibi Kadın Hareketiyle oynamak 
isteyenler, yine kadın katliamlarına neden olan bu bireyler bilinmiyor 
muydu, görülmüyor muydu yaptıkları? Biz bugün bu gerçeklikleri 
görmezsek yaşanan pratiklerden sonuç çıkaramayız. Bunun için ilk 
başta bunları görmemiz gerekiyor. 8. Kongreyi burada yaptık, Pelşin 
arkadaşın kendisi de o zaman kongrenin divanıydı. O zaman bir şey 
söylemişti, hala belleğimde canlı, bu kongrede birçok şey tartıştık, 
bizim tartışmamız gereken bir gündem daha var, fakat tartışamadık. 
İşte sosyal reform gündemini tartışamadık, ama gelecek kongrede 
tartışacağız dedi. Sanırım bu konuşmaları tutanaklarda da var. 
Aslında hepimiz bu söylemden bir mesaj almıştık. Yani önümüzdeki 
sürecin daha zorlu olabileceğini kestirebiliyorduk. Yani o konuşma-
lar hedefli yapılan konuşmalardı. 4. kadın konferansında bu konu 
tartışılmıştı. Bu temelde proje de çıkıyor. KONGRA GEL’de en 
fazla desteklenen şey oluyor. Bununla en fazla harekete darbe vur-
mak istediler ve birçok geri yaklaşıma pirim verdiler. Arkadaşların 
bunun izahını nasıl yapacaklarını ben gerçekte düşünüyorum. 
Onlarca kadın bugün hareketimizden kopmuş durumdalar. Ferhat’ın 
dayattığı anlayışı insanlar tercih edebiliyorlar. Bütün bunların hepsi 
nereden kaynağını alıyor? Bunlar öyle normal görülecek şeyler değil. 
Yani ben böylesi bir şeye katılırsam, belki bir harekete mal olmaz, 
ama Pelşin arkadaş gibi bir arkadaşın böyle bir yaklaşım içine 
girmesi elbette harekete mal olur. Herkes bu yaklaşımı kendisine 
fırsat bilir. Arkadaşlar Önderliği anlamadık, hata yaptık dediler yani 
bazı hatalar vardır ki asla affedilemez. Tarihi hatalar hele hele asla 
affedilemez. Ben kimsenin niyetini burada yargılamak istemiyorum. 
Bir söz var, deniliyor ki bir köylü adam kuyuya bir taş atıyor, 
köylülerin hepsi gidiyor fakat o taşı çıkaramıyorlar. Bizim me-
selemiz de biraz böyledir. Yanlışların, yetersizliklerin tümü genel 
harekete mal oluyor. On-on iki gündür kongremiz devam ediyor, 
değerlendirmeler yapılıyor, ben de dinliyorum, yoğunlaşıyorum. 
Arkadaşlar yapılan tahribatları ortaya koyuyorlar. Yani bunların 
hepsi arkadaşların denetiminde olan şeylerdir. Ciddi bir sorgulan-
ması gerekiyor. Eğer ciddi bir sorgulama olmazsa biz bir sonuç or-
taya çıkaramayız. Arkadaşların Irak’a gidişi yine özellikle böylesi 
hassas bir süreçte gidiş bir sürü yoruma yol açar. Böylesi bir süreçte 
o sahaya gitmek, görev amaçlı da olsa yorumlara açık tutar. Arka-
daşlar neden bu konular üzerine yorum yapılıyor diyemez de. Sanıy-
orum arkadaşlar çözümü etraflarında arasaydılar daha iyi sonuç alır-
lardı. Neden inançsızlık, arkadaşın kendisi de izah etti, dile getirdi 
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yani sadece birkaç arkadaşın görüşünü esas alma bu süreçte ne kadar 
sağlıklı olur. Bunlar tabii tartışma konusu oluyor, yoruma açık 
oluyor. Mahir gibi bir şoförün arabasına girmek bile başlı başına tar-
tışma konusu. Bu yaklaşım ciddi bir biçimde göz önünde bulundu-
rulmalı. Hareket olarak birçok tahribata uğradık. Bunların hepsin de 
Pelşin arkadaş rolünü görüp kişiliğini ele alması gerekiyor. 
Parçalanma boyutu tartışılmıştı. Pelşin arkadaş bu hareketin birincil 
dereceden sorumlusuydu. Bir parçalanma olmuşsa da bu yönlü arka-
daş kendisini sorgulayabilmeli. Raporda da dile gelmişti, örgütsel 
gündem de çokça tartışıldı, ben birey olarak çok fazla gündeme de 
almak istemiyorum, fakat birey olarak bazı yaklaşımlar insanı 
gerçekten incitiyor. Ne HPG ne de YJA kimsenin babasının malı 
değil. Bilmem kimin adamı olunmuş denildi, ben birey olarak asla 
bunu kendim için kabul edemem. Arkadaşlar nasıl bu yönlü 
görüşlerini dile getiriyorlarsa, bu da benim görüşümdür. Yıllardır bu 
hareket içerisindeyim, ben ne kimse için bu örgüt içine geldim, ne de 
görev aldım. Böylesi yaklaşımların kendisi zaten parçalılığı yaratı-
yor. Arkadaşların eleştirisi olabilir, birlikte çalışıyorlar. Buna kimse 
bir şey diyemez de, ama bunları genel kadın yapısına mal etmek do-
ğru değil. Bunun için ben bu yaklaşımı çok doğru bulumuyorum ve 
eleştiriyorum. Belirteceklerim bunlardır.  

Mizgin Rus ark: Platformlarımızı daha fazla analiz boyutunda ele 
alırsak iyi olur. Yani sadece sorun getirip Irak’a dayandırmak doğru 
olmaz. Ele alacağımız başka şeyler de var. Bazı yaklaşımları 
gördükçe eski klasik platformlarımız aklıma geliyor. Yani bir insan 
hedef oluyor, artık önüne gelen bıçağını batırıyor. Bu platform bu-
rada bulunan üç yüz bayana mal edilmeli. Yani Önderlik de şunu 
söylüyordu; bir kişinin platformu olabilir, ama herkesin kendisini bu 
platformlarda görmesi gerektiğini belirtiyordu. Bu yaklaşımla ele 
alırsak daha iyi olacak. Bir şey daha belirtmek istiyorum; yani plat-
formalarımızda baskının oluşmamasına için elimizden geleni ya-
palım. Bunları belirteceğim.  

Elif ark: Rapor açısından ele aldığımda arkadaş sistem açısından 
belli bir çözümlemeyi yapmış. Ben onu önemli görüyorum. O sistem 
içerisinde kendi kişiliğini ele almaya çalışmış. Önemli bir çözüm-
leme düzeyi görüyorum ama onun dışında böyle genel ele almay-
acağım. Bir iki boyutta dile getirmek istiyorum. Gerçekten Kadın 
Hareketi hiçbir dönem bu süreç kadar doğruları ve yanlışları bir-
birine karıştırmadı. Pelşin arkadaş açısından da böyle. Şunu somut 
söylemek istiyorum. Gerçekten hiçbir dönem doğrular yanlışlar, 
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ilkeler, kabul ve retler heval Pelşin'in şahsında da bu kadar karış-
madı. Son yaşanan durumları çözebilmek açısından şöyle ele almak 
gerekiyor. Aslında son 5-6 yıl içerisinde Konseyin bir sistemi vardı. 
Sistem belli bir konsept dahilinde yürüdü ve sonuçta çözüldü. Heval 
Pelşin gerçekliği bunun dışında olmadığı için heval Pelşin'in gerçek-
liği de çözüldü. Yani konseyin gerçekliği çözülünce bir sistem 
çözüldü ve bu sistem içerisinde heval Pelşin'in gerçekliği de çözüldü. 
Buradan ele almak gerekirse, bir kadın olarak sistem çözümlemesini 
insan dinlediği zaman şu soruyu kendine soruyor: Böyle bir sistem 
gerçekliğinin dışına çıkamayan bir insan, gerçekten bu sistemin kar-
şısında yada kadın olarak yütütülen mücadelede buna bir gedik dahi 
açabilirmiydi? O kadar kastlaşmış bir sistem ki, bazen düşünüyorum 
Heval Pelşin'in yada Rengin'in dışında başka bireyler olsaydı acaba 
gerçekten durum şimdikinden farklı olabilir miydi? İnsan bunu 
kendisine sorma gereği duyuyor. Ama şu gerçekli var. Bu sistem 
böyle olduğu sürece kim oraya girerse girsin aynı akıbetin olacağını 
insan görebiliyor. Şöyle bir sonuç çıkıyor, eğer gerçekten bu sistemin 
karşısında örgütlü, kolektif bir yönelimi veya ele almayı heval Pelşin 
geliştirebilseydi, kendisinde ve çevresindeki yönetimde bu sonuçlar 
farklı olurdu. Burada bu sistemin dışına çıkmak için bir örgüt olayı 
gerekiyordu. Heval Pelşin kadın meclisinde hiç örgüt olma olayını 
geliştirmedi. Örgütlü bir güç, kolektif olan bir güç olunamadı. Çünkü 
bu sistem öyle bir girdap ki, onun içine arkadaş girdikçe girdi, bat-
tıkça battı. Bunu çok kaba anlamda söylemiyorum, sistemin nasıl 
çektiği anlamında söylüyorum. Şimdi ilişkilerde seçiçici, tercihli 
olma, kararlaşma süreçlerinde tercihli olma, seçici olma tabi ki onun 
dışında kalan insanları uzaklaştırır. Bu bir örgüt olayını geliştirmez. 
Örneğin ben şunu çok görmek isterdim. Heval Pelşin kendisini en 
kilitlediği, tıkandığı bir nokta kadın ortamında yada meclis or-
tamında şuydu: konseye karşı birey olarak sürekli mücadele eden, 
boğuşma içinde olan biri. Bunu bir cins mücadelesi temelinde kendi 
açısından ele aldı. Aslında yaşadığı en temel yanılgı buydu. Bir birey 
kendi şansında ilkeli anlamda bir mücadeleyi vermesini ben anlamsız 
bulmuyorum, anlamlı buluyorum. Fakat eğer bu bir şeyi çözmüyorsa, 
halletmiyorsa, gittikçe sistemde gedik açmıyor en yakınında çalıştığı 
arkadaşları da ondan uzaklaştırıyorsa burada artık bazı şeyleri temel-
den ele almak gerekirdi. Mesela heval Pelşin bunu yapmadı. Bunun 
sorgulamasını yapmadı. Yada yaptıysa da bundan çıkan sonuçları 
düzeltmeye dönüştürmedi. Şuan çıkan sonuçları ele aldığımızda, 
heval Pelşin'i tümden suçlamak istemiyorum. Eğer bugün kadın git-
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tiği her zemine, sisteme benzeşiyorsa onun dışına çıkamamışsa 
bunda belli bir oranda heval Pelşin'in etkisi vardır. Bunu görüp 
çözememe, kapsayıcı olamama anlamında. Yada bireyleri ele alırken 
meclis üyelerini ele alırken bir düzlemde ele alma var. Ya ak yada 
kara düzleminde ele alma vardı. Bu insanlarla bütünüyle engeller. 
Bir boyutuyla yok ederken, diğer bir boyutuyla gerçekten örgütlü 
olmayan bir duruş açığa çıkıyor. Sonuç itibariyle heval Pelşin açısın-
dan da böyle oldu. Pratik bir çok örnek verebilir. Meclis olarak bir 
araya geldiğmizde, kongre süreçleridir. Bizim içimizdeki elitleşme 
vb. Tümüyle ben arkadaşı sorumlu tutmuyorum, ama büyük bir payı 
oldu. Bir çok arkadaşımız bu yanılgıyı da yaşadı. Bir arkadaşın 
şahsında ele alırken yada bu yöntemi kullanırken kendi gerçekliğini 
ortaya çıkmayacağı yanılgısı da yansıdı. Ama ben somutta şunu 
söylemek istiyorum; arkadaş kendi açısından toplam gerçekliğinin 
gittiği bir teslim olma düzeyini söyledi. Diğer bir nokta da: bu bir 
PJA koordinasyonun sorunuydu. Gerçekten temel bir şey hep dile 
getiriliyor. Bence şurada çözmek gerekiyor. Son iki-üç yıl içerisinde 
bir koordinasyon oluşturuldu. Bu koordinasyon sürekli değişti belki 
ama bu Koordinasyon gerçekliğinde hiçbir zaman bir HPG'de ki 
güce yaklaşım, destek verme, güç verme, güç alma boyutu bu me-
cliste gelişmedi. Bu koordinasyonda, bu mecliste yer alıpta giden 
arkadaşlar o zeminde olan arkadaşlar da bu gelişmedi fazla. Kendi 
başına kalma oldu. Ben bunda heval Pelşin'in rolünün çok büyük 
olduğunu görüyorum. Hangi anlamda? Şimdi oraya çok ciddi 
yanılgılı yaklaşımlar var, direk orada koordineyi sağlayan arkadaşın 
güç olgusuna yaklaşımı var, yani genel HPG koordinesi açısından 
söylüyorum. Madem bunlar biliniyordu, buradan geliştirilecek ilişki, 
karşılıklı verilecek destek, güç bunu kesin engellerdi. Sadece bunu o 
zemin açısından söylemiyorum. Her zemin açısından böyleydi. 
Heval Pelşin bunu sağlayabilirdi. Bunu yapmaması gittikçe bir me-
safeyi gettirdi. Herkesin payı var, ama Heval Pelşin'in bunda payının 
diğer arkadaşlardan daha farklı olduğuna inanıyorum.  

Diğer bir boyutta hepimizin çıkarması gereken bir sonuçtur. Bu 
kongrede de tartıştık. Heval Pelşin açısından da çıkarılması gereken 
bir sonuç var. Eğer bir ortamda 4-5 kişi varsa, ama sürekli bir iki 
kişiyle sorunlar kararlaştırılıp çözümler geliştiriliyorsa, bu hiçbir 
zaman Kadın Hareketine mal olmaz. Bu kararlaşma sürecinin dışında 
insanları bırakıp buna tabi etmek, ki ben bunu çok somut böyle şöyle 
oldu demiyorum. Zihniyet ve yaklaşım açısından söylüyorum. Yani 
şimdi arkadaş bunu nasıl ele alıyor? Bir çok süreçte en temel karar-
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larda bir çok arkadaşla tartışıp öneri almıştır, düşünce almıştır. Bir 
çoğu katılmıştır, katılmamıştır buna dikkat etmiştir. Ama burada ör-
güt olma mekanizmasını nasıl işletti, bu çok önemli. Kararlaşma 
düzeyinde yada olay ve olgularda bir konu hakkında bir düşünceyi 
alıp kararlaştırmadaki yöntem ve tarz çok önemlidir. Mesela bir konu 
ele alınırken, en sonda heval Pelşin'in düşüncesini söylemesi gere-
kirken en başta söyler ve bu insanlarda belli bir yargı oluşturur. Hem 
konumu itibariyle işte konseydir şudur budur. Bizdeki işte o hiyerar-
şik mantık yapısı işte arkadaş böyle söylüyorsa bu önemlidir, dikkate 
alalım. Ama ne hakkında kim ne düşünüyor o düşünceyi almak ona 
göre gerçekten doğrusuna yanlışına karar vermek gerekiyordu. Bu 
bir yöntemdi. Ben bunu çok örneklerle verebilirim. Ama dediğim 
gibi bir ortamda kapsayıcı olmamak, sağlıklı düşünmeyi de, içinde 
bulunduğun sistemin dışına çıkmayı da mümkün kılmıyor. Birey 
olarak belki bir çok çaba sarf etmiş olabilir, bir çok çalışmayı yürüt-
müş de olabilir, yürütmüş de. Böyle çabaları da vardı. Fakat arkadaş 
boyutunda -yani mecliste bulunan arkadaşlara ait olan yanlar var-  
gerçekten kapsayıcı olmaması bir çok arkadaşın uzaklaşmasını ve 
örgütün kararlaşma sürecine katılmamasına neden oldu. Yada bazı 
bireyler bunu gerekçe yaptı. Bunu hızla gidermesi gerekiyordu, fakat 
gidermedi. Hepimizin şahsında bu değişik düzeylerde yansıdı.  

Bu aşamadan sonra arkadaşın kendisi açısından belirttiği bir karar-
laşma düzeyi var. Ben onu da anlamlı buluyorum. Ama gerçekten 
şunun çok iyi bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer kadın örgütlü 
olmazsa bireyin vereceği çaba ne olursa olsun hiçbir zaman kadına 
mal olmaz. Bu heval Pelşin şahsında çok net görüldü. Kadın 
gücünün, kadın iradesinin kararlaşma düzeyini gerçekten 
bütünleştirme, en temelde kazansa burada kazanırdı bence kaybetme 
de burada oldu. Bu açıdan bizim için çıkarmamız gereken sonuç, 
gerçekten ne olursa olsun eğer örgütlü bir güce dönüştüremezsen, 
senin orada bencilliklerin, herşeyin merkezine kendini koyman, dış-
talama olayı gelişirki bu da o sistemin içerisinde boğuntuya getirir. 
Heval Pelşin'in şahsında gelişen buydu. Ben birçok boyutuyla açmak 
istemiyorum. Eğer bu sonuca varılmışsa bunun içerisini daha 
doldurmak gerektiğini düşünüyorum. Sistem çözümlemesi var, bu 
sistem çözümlemesini derinleştirmesi gerektiğini düşünüyorum heval 
Pelşin açısından. Belli yönleriyle koymuş gerçekten ve içini doldur-
mak gerekiyor. Eğer bu bir kadın yapısına mal edilirse, hiç bireysel 
birşeye girmeden çözümlenirse hepimiz açısından geçerli olan bir 
şey olur.   
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Beritan ark: Arkadaşlar da dile getirdi. Önderliğin bir sözüyle ba-
şlamak istiyorum; "Kadının amacı güneş kadar netse yolunu ve 
yöntemini bulur" diyordu. Burada başta çözümlememiz gereken şey, 
arkadaş da raporunda dile getirmiş, hala geleneksel yaklaşımlardan 
kendimizi tam sıyıramamış olmamızdır. Erkek egemenlikli sistemin 
hala kişiliklerimiz üzerinde etkileri var. Arkadaş şahsında yaşanan 
örgütsüzlük bütün hareketi etkiledi. Örgütsel gündemde bunların 
birçoğunu değerlendirdik, fakat arkadaş şahsında da ele almamız 
gereken birçok şey var. Arkadaşın kendisi de birçok boyutunu 
çözümlemiş raporda. Fakat hala savunmalar ekseninde kendisini 
çözümlemesi gerekiyor. Bazı konularda kendisini daha fazla der-
inleştirmesi gerekiyor. İleriki süreçte bunlar üzerine yoğunlaşması 
gerekiyor. Örgüt içerisinde yaşanan tahribatlar yönetimin aynası gi-
bidir. Pratikleri neyse bir ayna gibi önlerinde duruyor. Yani örgüt 
içerisinde bu kadar dağılma oldu, bu kadar yapılan şeylerde arka-
daşın örgütsüzlüğünün payını görebiliyoruz. İnsan arkadaşın 
pratiğini tümden tasfiye pratiği olarak değerlendiremez. Böyle 
yapılırsa da çok fazla yerinde bir değerlendirme olmaz. Arkadaş 
raporunda kişiliğimde yaşanan çözülmeler, hareketin tümüne yansıdı 
dedi. İnsan burada neyi görüyor, her şeyi kendisinde kilitlemeyi 
görüyor. Arkadaş şahsında, nerede incelirse orada kopsun yaklaşımı 
var. Yani her şeyi kendisinde kilitlemiş arkadaş. Bu durumda bir ör-
gütü tasfiyenin eşiğine getirmiş. Yani tasfiye olmamış olabilir, fakat 
çok zorlu süreçlerden geçti. Bunun izahı kimseyle de yapılamaz. 
Kalkan her arkadaş etraftan etkilendim dedi. Arkadaşın savunmalar 
ekseninde derinleştirmesi gereken noktalar var. Arkadaş şahsında 
iktidar sevdalılığı ön plana çıkıyor. Arkadaş sağ çizgide kendisini 
görmediğini belirtti. Fakat insan objektif olarak hareketin içinde bu-
lunduğu durumu değerlendirdiğinde, bu kadar tahribat yapılmış, ob-
jektif olarak sağ çizgiye hizmet ettiği görülüyor. Arkadaşın bu nok-
tayı kabul etmesi gerekiyor. Her ne kadar sol çizginin etkileri olsa 
da, pratiği sağ çizgiye hizmet etmiş. Arkadaşın bunu kabul etmesi 
gerekiyor. Biz burada niyetleri sorgulamıyoruz. Pratikleri sorguluy-
oruz. Daha fazla ön plana çıkan budur. Bütün değerlendirmelerden 
bağımsız olarak bir şey belirtmek istiyorum. Raporda da dikkatimi 
çekti, arkadaş diyor ki; Irak’a giderken bütün alanlardan görüş aldım 
diyor, fakat neden arkadaş meşru savunma çizgisinde mücadele eden 
kadın yapısının görüşlerini almadı? Bunun sorgulanması gerekiyor. 
Parçalılık parçalılık deniliyor, kaynağını buradan alıyor. Yani seninle 
yaşıyor, aynı alanda bulunuyorsunuz, fakat görüş alma gereği bile 
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duymuyorsun. Yani görüş alınmış olsaydı belki bu kadar tahribat 
yaşanmazdı. Belki biz Behdinan alanındaydık, Önderliğe tekmil ver-
ildiğinde Kadın Hareketinin durumuna ilişkin olarak, biz gerçekten 
deliye dönüyorduk, acı çekiyorduk. Fakat buna rağmen, bu hareketin 
üst yönetiminde yer alan arkadaşlar bu gücü esas almasalar insan 
bunu gerçekten sorgulama gereği duyuyor. Bunun temel kaynağı 
köksüzlüktür. Köklerinden bir kopukluk var. Otuz yıllık verilen bir 
silahlı savaşım var, büyük değerler yarattık, şehitler verdik, Beritan 
çizgisinde bir mücadele veriliyor, yani böyle bir gücü çok fazla mu-
hatap almazsak, dıştalarsak bu durum tabii ki zorumuza gider. Yani 
deniliyor ya; etki tepki olayı, etki yaratan bir şey mutlaka reaksi-
yonlarla karşılaşır. Bu yönlü bir karşıtlık olmuşsa da buna arkadaş 
zemin olmuştur. Arkadaş parçalılık ve karşıtlığın olması yönünde 
zemin olmuştur. Arkadaşın bunu kişiliğinde sorgulaması gerekiyor. 
Arkadaş belki son olarak da belirtti, YJA’nın Cemal arkadaşın etkis-
inde olduğunu belirtti. Ben böyle bir şeyi belirtemem. Bunu sadece 
kendi adıma değil, içlerinden geldiğim arkadaş yapısı adına da kabul 
edemem bunu. Yönetim düzeyinde nelerin yaşandığını bilmiyorum. 
Fakat bireysel çelişkileri, yönetim arasındaki çelişkileri genele mal 
etmek çok fazla doğru bir yaklaşım değildir. Böylesi bir değer-
lendirmeyi de asla kabul edemem. Arkadaşın kendisini bu yönlü ikna 
etmesi gerekiyor. Raporun çözümleyici yönleri vardı, fakat savunma-
lar ekseninde daha da derinleştirirse başaracağına inanıyorum. 
Bunları belirtiyorum.    

Derya Koçgiri ark: Heval Pelşin'in raporuna bir iki şey söyleye-
ceğim. Arkadaş raporunda bazı şeyleri açmış, çözümlemeye çalış-
mış, ama oldukça gerekçelendirmiş. Bunu söylemek gerekiyor. 
Kendi dışında izahatlar yapmış. Ben bunu çok sağlıklı bulmuyorum. 
Herşeyden önce kendisini bağımsız ele alması gerekiyordu. Bunu 
söylerken bir sistem içerisinde, bir yönetim içerisinde mutlaka insanı 
etkileyen boyutlar ve kendi dışında gelişen bir çok olay ve olgu kişi-
nin o yönetim içerisine katılımını, duruşunu belli boyutlarıyla etkiler. 
Bunları yadsımıyorum. Fakat bir bütün bunların dışında Pelşin arka-
daş olarak kendisi o sistem, o yönetim içerisinde nasıl bir yere sa-
hipti? Kendisi o sistemi nasıl etkiledi? Kendisi o yönetimi nasıl et-
kiledi; tarzıyla, duruşuyla, yaklaşımıyla, kişiğiyle? Bunları bence ele 
alması, en fazla sorgulaması gereken yanlar bunlardı. Bunlar yeter-
siz. Bir bütünen kısa zamanda bunları çözsün demiyorum ama bu 
platform bir başlangıç. Arkadaşın bundan sonraki sürece daha güçlü 
katılımı yapmak ve gücünü, enerjisini, potansiyelini mücadelenin 
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hizmetine koyma isteminde kararalılığını geliştirmesi için bu nokta-
larda çok güçlü bir analizi yapması, çözümlemeyi yapması gereki-
yor. O açıdan ben Pelşin arkadaş için çok fazla birey olarak kişiliğini 
tanıdığım bir arkadaş değil. Ama bir yönetim tarzında ortaya çıkan 
sonuçlar itibariyle ele alıp değerlendirdiğimde bir Kadın Hareketinin 
geldiği sonuç itibariyle değerlendirdiğimde ele alınması gereken en 
önemli hususların olduğunu düşünüyorum. Pelşin arkadaşın iktidara 
yaklaşımı, iktidarı ele alışı ve Pelşin arkadaşın bunu pratikleştirme 
boyutu nasıldı? Bu Kadın Hareketini nasıl etkiledi? Benim açımdan 
en önemli boyut budur. Bunu salt bu son çıkan pratikler boyutuyla 
ele alarak da değerlendirmiyorum. Pelşin arkadaşı ben 2000'de gör-
müştüm. 2 yıl aradan sonra yine gördüm. Pelşin arkadaşın bazı olay-
lara ve olgulara yaklaşımları ile birlikte arkadaşın kendisi üzerinde 
biraz yoğunlaştım. Çok yakınında kalmadım, fakat son çıkan durum-
larla bağlantısını kurduğumda aslında Pelşin arkadaştaki iktidar ol-
gusu, iktidara yaklaşımı gerçekten çok tehlikeliydi. Ve kadın hare-
ketini de tehlikeli bir boyuta getirdi. Pelşin arkadaşın bu konudaki 
belirleyiciliği bence önemli. Mesela 2002'de bazı olay ve olgulara 
yaklaşımını gördüm ve bir kadın olarak şahsen ürktüm. Acaba kar-
şımda bir kadın mı duruyor, bir erkek mi duruyor sorusunu kendime 
sordum. Ve çok fazla tanımadığımdan dolayı da ben kendi açımdan 
şöyle bir şey düşündüm; mümkün olduğu kadar bu arkadaştan uzak 
durmam gerekiyor. Birey olarak kendimde böyle bir sonuca gittim ve 
bunu  yapmaya çalışttım. Çünkü bir kadın gibi, bir kadının bir kadına 
sevgisiyle olayları ele alış yoktu. Tamamiyle kaba tabiriyle kestiren, 
asıp biçen bir yaklaşımı vardı. Bu nedir? Arkadaşın kendi şahsındaki 
ben merkezciliğin o yetkiyle birleşmesi, o Konsey içerisindeki o yet-
kiyle birleşmesi arkadaşı müthiş bir biçimde herşeye hakim olan ve 
kendi dışında hiçbir şeyi tanımayan bir duruma getirdi. Bence bunu 
çözmesi gerekiyor. Ve bu harekete, yönetime hakim oldu. Pelşin 
arkadaşın dışında Pelşin arkadaş fazla kimseyi tanımaz, kimsenin 
düşüncesini dikkate almaz, fazla bu konularda müssamaha da 
göstertmez.  

Bizde kadın katliamı yaşandı 3. Kongre sonrasında. Bu fiziksel 
olarak değil ruhsal olarak kadın katliamı yaşanmıştı. Bunda ben yine 
Pelşin arkadaşın bu yaklaşımının çok büyük bir payı olduğunu 
düşünüyorum. Mesela ilk meclis toplantısı kararı geldiğinde bulun-
duğumuz alanda bir çok arkadaşın şöyle bir tepkisi gelişti. Bence 
önemli bir şey, arkadaşın gerçekten üstünde düşünmesi, yoğunlaş-
ması gereken bir durum. "Pelşin arkadaş bizi çok kırdı, biraz da o 
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kırılsın" diye bazı arkadaşların belirlemesi oldu. Bu bir tepki, öfke de 
olabilir, ama bir sonuç yani. Bir çok arkadaşı ele alışı, bu iktidar ve 
yetki mantığının bulunduğu penceredendi. Heval Pelşin hareketi teh-
likeli bir boyuta getirdi. Ve o açıdan da bazı olay ve olguları ele alış-
ında kendi dışında izah etmesi bence çok mantıklı değil. Mesela 
heval Emek de sordu. KONGRA GEL öncesi yatığımız Konferensta 
diğer merkezi arkadaşlar da vardı, ama hiçbiri heval Pelşin kadar 
ısrarcı olmadı o sosyal yaşam projesinin çıkarılması konusunda. Çok 
fazla ısrarcı oldu. Bu kafalarda soru işareti yarattı. Acaba gerçekten -
ben halen soruyorum bu soruyu- gerçeken heval Pelşin belki genel 
örgütün yaşadığı sorunlar karşısında yaşadığı kaygılar da vardı, ama 
ben salt böyle değerlendirmiyorum. Bir noktaya kadar gelip artık ben 
de bu konuda ikna oldum. Ve o konuda bir iknayı yaratma çabası 
içerisindeydi. Arkadaşın kendi şahsındaki ben merkezcilik yani 
dedim ya kendisi bir konuda ikna ise, inanmışsa eğer onu genel 
harekete mal etme, genel hareketi de o doğrultuya çekme yaklaşımı 
çok fazla. Ben sosyal yaşam projesi açısından da böyle düşünüy-
orum. Ve tabi yetkiyi kullanış biçimi benmerkezciliğiyle birleşince 
arkadaşın kendi dışında çok fazla sorgulayan, düşünsel olarak alter-
natif olan kişilere meclis içerisinde de dışında da çok fazla fırsat 
tanımıyor. Raporunda da var. Bir meclis toplantısı yapılmıştı. Orada 
alınan karar vardı. Kendisini savunabilir de. Fakat "ben ikna değilim, 
ben ikna değilsem bu karar doğru değil" diyerek herşeyi o kadar 
kendi ekseninde ele alıyor ki, eğer heval Pelşin ikna olsaydı belki 
farklı bir biçimde yaklaşacaktı. Ama heval Pelşin ikna olmadığı için 
reddediyor. Kabul etmeyebilir de, sorun o değil. Ama getirmek iste-
diğim nokta kendi ekseniyle, kendi merkeziyle her şeyi ele alması, 
düşünmesi, kendisini herşeyin yerine koyması hala var. Bunu çöz-
mesi gerekiyor arkadaşın. Dediğim gibi böyle kadroyu, insanı ele 
alışında oldukça ciddi tehlikeler gördüm. Çok insan dıştalandı heval. 
Kadın olarak gerçekten çok insan dıştalandı, çok arkadaş bu hareket-
ten uzaklaştı, tepkisi gelişti. Bunda Heval Pelşin'in yine ben büyük 
bir payını görüyorum. Bir çok arkadaş daha önceki Konferans süre-
cinde de heval Pelşin'in bu yaklaşımlarından kaynaklı bu konferansa 
gelmek istemedi. Bulunduğumuz alanda bizzat biliyorum. Yani tanık 
olduğum için, tartıştığım için bir çok insanın nasibini aldığını biliy-
orum. Bu kadar herşeyin merkezine kendisini koyan bir gerçekliğin, 
o hareketi böyle bir tehlikeyle karşı karşıya getirmemesi mümkün 
değil. Onun dışında düşünmek, değerlendirmek bence çok büyük bir 
yanılgı olur. Heval Pelşin'in bu yaklaşımlarına karşı gerek merkez  
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gerekse de tüm kadro yapısı neden dur diyemedi? Neden tavır koya-
madı, eleştiremedi? O ayrı sorgulanması, ele alınması gereken bir 
boyuttur. Meclisin de, kadro yapısının da bu konudaki duruşunda çok 
ciddi yetersizlikler var tabi. Besleyen yanlar olmuştur, ama be-
lirleyen değildir. Belirleyen Heval Pelşin'dir. Bunu çözmesi gereki-
yor, bunu çözemediği müddetçe arkadaşın bundan sonraki yak-
laşımında, yaşamında çok ciddi tehlikeler olabileceğini görebiliy-
orum. Yani iddialı olmak güzel, fakat iddialı olurken kendi dışımızda 
da bir yaşamın, birlikte yaşadığımız arkadaş topluluğu olduğunu da 
görmemiz gerekiyor. Bunu görmeyip sadece kendi iddiamızla bir 
şeylere girişmek ama o iddiayı genelleştiremiyorsak, mal edemiyor-
sak o iddia bir yere kadar gelir ve tersine de dönebilir. Bir şeyi insan 
kabul etmezse onu ters bulursa ona karşı gücü oranında mücadele 
eder. Fakat şunda ikna olamıyorum. Çünkü hepimiz de bu örgütün 
gerçekliği içerisindeyiz ve nasıl insan böyle yapar, böyle ele alır diye 
soru soruyor. Bir iddia var arkadaşlar üzerine. Benim üzerime şahsen 
öyle bir iddia yapılsa ben kıyameti kaldırırım ve taviz vermem. Hele 
benim şahsımda Kadın Hareketine mal ediliyorsa. Asılsız olduğunu 
bildiğim bir konu hakkında ve o konuda kendimden eminsem ısrar 
ederim. Arkadaşın kendisini çok fazla ele alması ve her şeyin 
merkezine koyma var. Pelşin penceresinden bakması, kendisini 
mücadelesiz bırakıyor. Ve kadın hareketine mal oluyor. Ben bir 
şeyde iknaysam mücadelede ısrar ederim. Ben ilk duyduğumda, o 
zamanda söyledim, şimdi de söylüyorum, niye Pelşin arkadaş o 
konuda taviz verdi. Bunu iyi sorgulamak gerekiyor, neyin hesaplarını 
yaptı. Belirttiği kaygılardan ziyade, hangi kaygıları taşıdı. Irak’a far-
klı görev için gitmiş olabilir, farklı bir çalışma da önlerine konulmuş 
olabilir. Fakat kongreden hemen sonra Helin, Sakine, Dılar üçlüsüne 
kadın yapısının yaklaşımı bilinmesine rağmen, o insanların listeye 
girip girmemesi o kadar tartışma konusu olurken, arkasından onlarla 
böyle ortak yaklaşıma girmesi, bir anlayış yaklaşımı olarak arkadaş 
ortaya koydu. Öyle bir ortamda hiç bir şeyle izah edilemez. Nasıl 
izah edilemez, ister istemez şöyle bir eğilime götürür, sağ eğilimin 
bu konudaki yaklaşımı ağır basmıştır. Onların ekseninde bir sonuç 
çıkmıştır.  Toplantıda başka arkadaşlarda olabilir, ama Pelşin arka-
daşın platformunu yaptığımız için söylüyoruz, bunların izahını 
getiremiyorum. Kongre sürecinde, o eğilimler içerisinde olan bir çok 
arkadaşla tartışmalarımız oldu, ama bir çok ayrılık noktalarımız var. 
Bu konuda tavır koymaması, işte süreci kurtaralım yada sürece 
çözüm bulalımla izah edilemez. Düşünsel boyutta ortaklaşan yanlar 
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vardı. Bunlar nelerdir? Bunların izahı yapılmalıydı. Bundan sonra 
arkadaş daha iyi sorgulamalı, bunları ciddi ele alıp sorgulaması 
lazım. Arkadaşın yönetim içerisinden olmasından kaynaklı, belirley-
ici rolü ve yeri vardı. Onu görmesi ve bu biçimiyle ele alması lazım. 
İzahlarla, gerekçelerle yaklaşırsa gerçekliğini çözemez. Yoğunlaş-
ması, bu biçimde daha fazla derinleştirmesi gerekiyor. O biçimiyle 
çalışmalara çok daha katkı sunacağına inanıyorum. 

Cahide ark: İki nokta belirtmek istiyorum. Pelşin arkadaşın 
raporunda çok şey var, ama ikna değil. Arkadaşlar Kadın Hareketini 
kendinde kilitlemiş dediler doğrudur. Bazı noktaları açmak istiy-
orum. Irak'ta bir çok arkadaşımızın varlığı yokluğu belli değildi. Bu 
hareketin konseyiyse ve kadrosuna inanmıyorsa, diyebilirmisin kiş-
ilik kalıyor. Bir çok noktaya anlam vermek gerekiyor. Rapordaki bir 
çok nokta sorgulamayı, incelemeyi gerektiriyor. HPG konusunu ıs-
rarla vurgulaması, Ferhat'ın 93'ler de ki yaklaşımıydı. Bu rahatsızlık 
uyandırıyor. Yılların acısıyla bu hareket yürütüldü. Ama bu gün ne-
den bu kadar tahribat. Irak'ta ki kaza süsü de bence provokasyon, 
bence bilinçli bir olaydır. Bir çok şeyi saklamak için. Bu ırak'ta ki 
yaklaşımlar az değildi. Onlardan bir çok insan pazarlandı. Bir çok 
insan kaçtı, ben kaçtı demiyorum, bence bir anlaşma vardı. Bu nok-
tada o insan ihanet etti diyemezsin. Eleştirdiğimiz noktalarda da ikna 
olmuyoruz. Uzun uzun anlatılmış, ama Pelşin arkadaş ikna değil. 
Platformda da ikna değil. Mizgin, Rengin yaptı, belliydi kişilikleri, 
moralleri yoktu ki kadroya versinler. Bir önerim var bu durum için; 
Pelşin arkadaşın KONGRA GEL zemininde soruşturması var, bunun 
daha da derinleştirilmesini istiyorum. Çünkü bir çok nokta kapalıdır 
hala, açığa kavuşturulması lazım.  

Zeynep Turhallı ark: Belli düzeyde raporun ortaya çıkardığı bir 
tahlil düzeyi var. Sistem anlamında bir yoğunlaşması var. Ama 
kendisini görme noktasında bir yanılgı var. Bir çoğumuzun yaklaşım 
da bu, yani kendini sistemle izah etme, sistemin genel sonuçlarıyla 
izah etme tarzında bir yaklaşım ortaya çıkıyor. Bu arkadaş yapısı 
üzerine de duygusal bir atmosfer yaratıyor. Aynı zaman bireyin 
kendisini sağlıklı çözememesine yol açıyor. Bu nokta da, sorun bu 
tarzda ele alınsa sağlıklı bir sonuca ulaşamayız. Sorun salt sistemden 
kaynaklı bir sorun olduğu için birey bunun mağduru biçiminde ele 
alırsak doğru bir sonuca ulaşmayız. Heval Pelşin kendisini bir birey 
olarak değil, bir hareketin genel anlamda çizgi sapmasına yol açan 
bir tarz sahibi olarak ele alması gerekiyor. Sistemden kaynaklı 
yönlerde var, bireyden kaynaklı olan yanlarda var. Bu noktada rapora 
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çok sağlıklı yaklaşmadığını düşünüyorum. Kendisini çok yanılgılarla 
değerlendirmiş. Özellikle, tahlil düzeyinde sosyal gerçekliğine, alevi 
gerçekliğine sığınmış. Alevi gerçekliği muhalif bir gerçekliktir. Fel-
sefik bir gerçek, ama herkes bu özü temsil edebiliyor mu? O boyu-
tuyla değerlendirmesi gerekiyor. Gerçekten heval Pelşin  aleviliğin 
tarihsel özüne denk bir yaklaşımı, bir kültürleşme, bir iktidar yak-
laşımını, kendi şahsında yarattı mı yaratmadı mı? Bence bu noktada 
doğru bir yaklaşım olsaydı, iktidar erkine bu düzeyde bulaşmazdı. Şu 
sonuç çıkıyor; alevi gerçekliğinden kopuş, birazda sunni sistemle 
bütünleşmiş iktidar mantığını benimsemiş, bu anlamda özüne yaban-
cılaşmış bir gerçekliktir. Bu yabancılaşma aslında kadın özüne kar-
şıda bir yabancılaşma. Bu nokta da kendisini sağlıklı değerlendire-
miyor. Raporunda şöyle bir şey var, diyor; Konseyin maddi im-
kanlarının kullanılmasına yönelik kendimi kapalı tuttum. Bu belirle-
meyi arkadaşın bize yaklaşım boyutunda, bize karşı açık olmadığını 
düşünüyorum. Birey bazı noktalarda kendisine karşı açıklık ilkesini 
geliştiremiyorsa, bence  bunun gizlenmesine dönük bir yaklaşım 
içerisine girmemesi, en ahlaki olan yaklaşımdır. Konsey erkine yak-
laşımda arkadaşın çok katı tarzı, o tarzın birleşeni oldu. Hatta o tar-
zın koruyanı, yürütücüsü oldu. Bunu inanarak, teorize ederek yaptı. 
Ben Pelşin arkadaşla diğer arkadaşları bir tutamıyorum. Çünkü fark-
ına varma olayı var, farkına varmadan bir tabi olma durumu söz 
konusu değil. Ben arkadaşın bu nokta da çok determinist olduğunu 
düşünüyorum. O tarzda hareket ettiğini düşünüyorum. Çok aşırı 
gereklilikler çerçevesinde hareket eden bir tarz. Bundan kaynaklı 
olarak, çok fazla erkek sistemiyle içselleşmeyi açığa çıkardı. Biz 
kavramlar düzeyinde de bu süreçte muğlaklıklar yaşadık. Özgürlük, 
Kadın Hareketini tanımlamada, insanı tanımlama, hatta PKK yi 
tanımlamada bile muğlaklık yaşadık. Şimdi değerlendirildiğinde bu 
sistemin bireysel anlamda yürütücüsü olmaya çalışırken, Kadın 
Hareketini kendi şahsında bir uçuruma sürüklemesi söz konusu. 
Önderliğin bazı belirlemeleri gerçekten önemliydi. Özellikle arka-
daşın incinmesini istemiyorum. Önderlik bir süreç görüşme notları-
yla Safiye Sultan tarzında yoğunlaştırmaya çalıştı. Safiye sultan şu 
değildir; gidip birilerini katletme anlamında ele almıyorum, güçe 
yaklaşım olarak değerlendiriyorum. O noktada içine giren tutum 
şuydu, güce yaklaşım bir anlamıyla kişiliğimizi bozdu. Bu yönetim-
den başladı. O anlamda yönetimde kişilik bozukluğu, ruhsal 
parçalanma, psikolojik anlamda dağılma tarzında bazı şeyler açığa 
çıktıysa, bu güce yaklaşım boyutuyla bağlantılıydı. Bu noktada özel-
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likle Pelşin arkadaş kendisini değerlendirecekse, yeni Pelşin tarzı 
yönetim adayları çıkmayacaksa, bu tarzın köklü çözümlenmesi gere-
kiyor. Eğer birey hırslarını doğru temelde, kadının maneviyatına 
dönük bir tarzı, kendi gelecek ütopyalarını oluşturmazsa, salt iktidar 
hırsına dayalı, komplokslerine dayalı, bu ezilen cins olma gerçek-
liğinden de kaynaklı olabilir, sınıf gerçekliğinden de kaynaklı ola-
bilir. Kendi komplekslerine takılıp kaldığında, hırs o anlamda çok 
öne çıktığında bireyde çok fazla yabancılaşma, kendi zıddına dönme 
gerçeğini açığa çıkarıyor. Buda bir erkek mantığına dönüşmedir. Pel-
şin arkadaş kendisi açısından değerlendirecekse, bir kadın olarak 
nasıl bir erkek tarzına, bir erkek mantığına dönüştürebildi, diye 
çözümlerse çok sağlıklı sonuçlar çıkar. Şöyle bir hata genel konsey 
açısından da, merkez ve Pelşin arkadaş açısından da var. Önderliğin 
savunmalarında da şöyle bir belirleme var; “Aynılaşmanın olduğu bir 
yerde bitimde vardır”. Hareketimiz açısından şöyle bir şey ortaya 
çıktı; şok aşırı aynılaşma hareketini geliştirdiğinde, sen kendini de 
bitiriyorsun. Bu aynılaşma içerisinde, içine girilen girdapta budur. 
Mesela çok fazla ötekileştiren bir durum, çok fazla farklılıklara karşı 
tahamülsüzlük gelişti. Çok fazla birbirini zıtlığa iten, birbirine karşı 
sorumluluk duygusunu geliştirmeyen, gerçekten yoldaşlık ilişkisini 
zedeleyen yaklaşımlar açığa çıktı. Bunun bir sonucudur intiharlar, 
kaçışlar gelişti. Anlamsızlık girdabına giren birey ve sistem içeris-
inde bu tür şeyler olması kaçınılmaz, bir sonuç olarak açığa çıkıyor. 
Bu noktada Pelşin arkadaş kendisini değerlendirebilecek mi. Bir 
Batmanlı kadının sorunlarını değerlendirirken, intihar olgusun değer-
lendirirken, yanı başında intihara gözüne kırpmadan giden 
yoldaşların çektiği acıları, içine girdiği çıkmazı, hatta bu anlamda 
yaşamı onlar için çekilmez kılan noktalarda, kendisini sorumlu göre-
bilecek mi? Yaşamı bu anlamda, bu tarzdan kaynaklı monotonlaştı-
ran, tek renk haleni getiren, bireyi hiçleştiren yaklaşımlar, anti-
demokratik olan, bireyin kendisini görmediği bir sistemi neden bir 
kadın olarak koruma ihtiyacı duydu. Şöyle bir şeyde açığa çıktı; 
özellikle merkez içerisinde çok fazla kategorize etme şeyi geliştiyse 
hatta bazı bireylerde kaçışlar geliştiyse, tümüyle bağlamıyorum, ama 
şöyle bir şey gelişti.  Heval Peşlin'in tarzında rakip tanıma yok. 
Şöyle bir şey var bilmiyorum; centilmen olan savaşçılar bazen düş-
manına da saygı duyar, gücüne, yeteneğine saygı duyar. Bazı nokta-
larda özellikle kadın da düşman yaratma yok. Bir bütünsellik var. 
Ama heval Peşlin'in tarzında şu ortaya çıkıyordu; her şeyi kendi 
merkezine alan, sorunları, bireyleri kendi ekseninde ele alan, bu 
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anlamda birbirini bitirmeye dönük tarz, rakibini ortadan kaldırmaya 
dönük bir tarz. Onun yeteneğini, gücünü, insanlık için, hareket için 
gören bir yaklaşım gelişmedi. Bu anlamda insan olgusuna da çok ters 
düşen bir yaklaşım gelişti. Birde son süreç itibariyle benim yo-
ğunlaşmalarım oldu. Duruşu birey olarak düşündürtüyor. Neden 
bizim yönetimimiz yetki sahibiyken çok fazla özgürlükçü de, yöne-
timden alındıktan sonra kendi özgürlüğünü bile koruyamıyor. Bu 
noktada bireyi ayakta tutan, onu özgürlük mücadelesine çeken, o 
sistem olgusu mu, kalıplar mı,  yoksa özünü korumaya dönük bir 
yaklaşım mıdır. Ben bu gerçekliği arkadaş şahsında gördüm. Özgür-
lüğü kendisiyle içselleştiren, o anlamda tercihi çok güçlü açığa çı-
karan, seçim gücünü açığa çıkartan bir duruşu yok. Nasıl bir şey 
açığa çıkıyor, salt sistemi korumuş. Bu anlamda hiyerarşik sistem 
çerçevesinde yürütülen bir özgürlük anlayışı var. Bu noktalarda yo-
ğunlaşması önemlidir. Heval Peşlin'in tarzının mağdurları çok fazla. 
Şöyle bir yaklaşım içerisine gireceğine de inanmıyorum. Hak iade 
etme, bir tazminat açma, tarzında böylesi şeyler olsa bizim hare-
ketimiz altından kalkamaz. Kadının iktidara yanlış yaklaşımımın 
açığa çıkardığı sonuçları bir bütünen yapıya mal edersen, çok güçlü 
sonuçlar açığa çıkartır. İnsan gerçekliğine inanıyorum. Özellikle 
arkadaş bu noktada kendisini kararlaştırırsa güçlü sonuçlara ulaşa-
cağına inanıyorum. Arkadaşın erkenden görev almasını da istemiy-
orum.  

Emek ark: Birkaç noktada değerlendirmek istiyorum. Birebir 
arkadaşla kalmadım. Bir özeleştiri sürecine girme istemini, bireysel 
olarak görüyorum yada görmek istiyorum, netleşemedim. Bir çözüm-
leme yansıyor. Ama yanılgılar var. Kadın Hareketini ilgilendiren 
boyutları var, derinleşmesi gerekir. Şu mantığın aşılması gerekiyor. 
Eğer biz her şeyi sistem sorunu olarak ele alırsak, savunmalar 
gerçeğine ters düşmüş oluyoruz, bireyi hiçleştirmiş oluyoruz. Bu 
anlamda, arkadaşın o boyutta ele alması, öz gücünü açığa çıkarmada 
engel olacaktır. Yaşadıklarından doğru sonuçlar çıkarmak ve bir 
mücadele potansiyelini oluşturmak istiyorsa, başta onun yıkılması 
gerekiyor. Birebir sistem gerçekliğinden insan kopuk ele alamaz, 
ama bireyi merkeze koyan bir bakış açısıyla değerlendirilmesi de 
gerekiyor. Pelşin arkadaş açısından çözümlenmesi gereken, 3. kon-
gre sürecidir diye değerlendiriyorum. Öncesine dair genel bazı şeyler 
var, güç olgusu üzerinden, Önderliğe yaklaşım, vb. son süreç içeris-
inde girdiği bazı tavırlar var. Sosyal yaşam konusu falan izahta geldi, 
ben bunları yadsımıyorum, fakat çözümlemeye girişirken 3. Kongre 
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koşulları ve kendisinin bu noktadaki yaklaşımlarını çok değerlendir-
memiş. Bir kurtarıcı mantığı yaklaşımı yansıyor, kendisini öyle ele 
alışı var. Bunun 3. Kongre sürecine girişle bağlantılı olduğunu 
düşünüyorum. Çünkü 3. kongre sonrası süreç, Pelşin arkadaşın 
kendisini en fazla ele aldığı, onunla varolduğu bir süreç olarak gel-
işti. Çok değerlendirdiğimiz bir nokta var. 3. Konge sonrası, tarihe 
parçalı yaklaşım diyoruz yada inkarcı yaklaşım var diyoruz. Mesela 
3. Kongre sonrasına dair en ufak bir eleştiri hazım edememe durumu 
vardı. Ama arkadaş açısından girilen tutumları kabul edemiyordum. 
Özünde korunan gerçeklik, Pelşin arkadaşın kendisiydi 3. kongre 
değildi. Çünkü 3. kongre sistemle mücadele kararlılığını almıştı, ama 
sonrasında gelişen bizim cins kimliğimizin yitimi olmuştu. Bu iki 
olgunun ayrıştırılarak değerlendirilmesi gerekiyordu. Neden ayrıştırı-
lamadı sorusu da çok önemli. Bence uluslararası komplonun genel 
hareket üzerine yarattığı etkiye benzer bir etki, cins mücadelesi 
konusunda da bizim üzerimizde yaşandı. Bu en fazla yönetim boyu-
tunda yaşandı. Çünkü yapı açısından, yönetimi güç olarak görme 
vardı. Ben isyanlar sürecini biraz öyle değerlendiriyorum. Fakat 
yönetim açısından birebir erkek gerçeğiyle karşı karşıya olma, onun 
geri yaklaşımıyla birebir karşı karşıya kalma gerçeği daha fazlaydı. 
O süreçte cins mücadelesinde kararlaşmak, ki bizim en temel slo-
ganlarımızdan biriydi; “kadının amacı güneş kadar net ise yolunu 
bulur”, ya çok büyük bir kararlaşmayı gerektiriyordu yada o süreçte 
bireyi sahiplenmeye iten şeyin altında iktidar olgusu vardı. Ben bir 
bütünen bir tanesiydi demiyorum. Yönetim olarak kadın yapısının 
içinde bulunduğu psikolojik atmosferi düşündüğümde, bir bütünen 
kabullenmeme gibi bir yaklaşımı açığa çıkardı. Fakat iktidara dayalı 
bir girişte var. Çünkü daha önce Önderliği güç olarak ele alma var. 
Önderliği güç olarak ele alma, aslında kendini iktidarda konum-
landırma arayışına yol açıyor. Ben o dönem kuzeyden yeni gelmiş-
tim. Yeni yönetime kurtarıcılık misyonunu biçme vardı. Arkadaşın o 
atmosferde kendisini öyle görme durumu vardı. Kurtarıcılık, zaten 
iktidar olgusunu içinde barındırır. Başkasının özgürlüğünü açığa çı-
karmayı engeller. Bizim açımızdan en büyük kayıp ne oldu, cins 
mücadelesinin zayıflatılması oldu. 3. Kongre sonrası geliştirilen 
uyum politikaları oldu. Sistem içi mücadelelerin, uyum politikasına 
evrilmesinde sürece anlam verememe genel bir sorun iken, Pelşin 
arkadaşın konumu ve yaklaşımı bunu hızlandırdı. Şunun çözümlen-
mesi gerektiğini düşünüyorum; eski o süreçte soruşturmada olan 
yönetim, şimdi bazı bireylerin konumu belli, mesela hala çözümlen-



PJA  5.  Kongre Tartışmaları 

 467 

mesi gereken yanlar var. O süreci daha öncesinden ele alıp çözüm-
lemesi lazım. Çünkü sonrasından erkeğin bu yönlü politikaları oldu. 
Eski yönetim yeni yönetim çelişkisi gelişti. Pelşin arkadaş hep 
çevreye güvensizlikten bahsediyor. Bu güvensizliğin yaratılmasında 
o politikaların çok büyük etkisi oldu. Geçmiş süreç kadın yapısı ol-
saydı, çok farklı bilinçle, kendi içinde farklı yanılgılarda taşıy-
abilirdi, ama bireyin sahiplendiği bir duruş açığa çıkabilirdi. Birde bu 
bizim içimizde çok büyük parçalanmalara yol açtı. Ferhat'ın gider 
ayak söylediği bir söylem var,” o isyanlar çok ilericiydi, biz 
bastırdık”, biçiminde bir atıfta bulunuyor. Buradan zemin alıyor. Her 
şeyin 3. kongrede başlatılması, bizim içimizde bir parçalanmayı 
getirdi. Tarihe bakış açımızı bütünlüklü olmaktan çıkardık. Bu 
anlamda geleceğe yönelik tehlikeleri de içimizde barındırdık. Arka-
daşın ciddi bir sorgulamayı geliştirmesi gerekiyor. Sosyal yaşama 
dönük sorular sorma gereği duymuştum. Şundan dolayı, şöyle bir 
gerçek var; onda da iktidar olgusunun çözülmesi gerekiyor. Şuna 
inanılarak geliştirilse, işte çok daha kötü proje var, bu proje kabul 
görülecek, çok büyük dağılmalara yol açacak öyle olsaydı, sonuna 
kadar sahiplenme olunurdu. Ama demek ki bir bütünen kaygılar 
buna dönük değil. Bunların biraz daha ayrıştırılarak çözümlenmesi 
gerekiyor.  

Avaşin ark: Aslında arkadaşlar değerlendirdi bir çok görüşe 
katılıyorum. Bir diğer boyutuyla ele almak istiyorum. Aslında 
raporda da koymuştu, özellikle anneye yaklaşımını. Mesela orada bir 
belirlemesi dikkatimi çekti. “Annemin kaderini değiştirebilecek mi-
yim”. Aslında heval Peşlin'in mevcut gerçeklikte, duruşta yaptığı, 
annenin kaderini kendi özüyle değiştirmekten ziyade, onu yadsıyarak 
egemenine benzeşmekle onu aşmak istedi. Buda gelinen mevcut 
gerçekliği gösteriyor. Yine raporda bir nokta geçiyor. Önderlik, 
ütopya, toprak ve ideolojiden bahsediyor. Bence Pelşin arkadaş bu 
noktaları derinden çözümlemeli. Ütopya geleceğimiz, toprak aslında 
kadının kendi özüdür, özüyle buluşması gerekir. Yani sen kendi 
özünle bütünleşmeden, senin geleceğin veya geleceğe yönelik du-
ruşunda net olmaz, tabi bunun ideolojik yönleri de önemli. Mesela 
bence arkadaş gerçekten topraktan, özünden koparak, ona rağmen 
bazı şeyleri geliştirmek istedi. Biraz sonuçlarına baktığın zaman, 
insan o şeyi görüyor. Diğer boyutlarını arkadaşlar koydu. Toprakla 
uğraşsın, mesela yapıya yaklaşımında da bu çıkıyor. Biz diyoruz ya 
üstte çıktığın zaman, yapıyla veya halkla bağını kopardığın an, sen 
zıddına dönüşürsün. Heval Peşlin'de mevcut gerçeklikte zıddına 
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dönüşme var. Kadın öncülüğüne soyunda, ama erkeğin egemenliğine 
dönüşüp, erkeğin öncülüğünü yaptı. Sen bu yapı için mücadele et-
tiğini söylüyorsun, bu ezilen halklar, cinsin için mücadele ettiğini 
söylüyorsun, ona rağmen bir şeyler gelişiyor. Ben burada bunu 
sorarım, amacın ne, niye? Amacını sorgulamalı. İdeolojimizin temeli 
buna dayanıyor, özümüz, kimliğimiz, toprağımız ve cinsimiz diy-
oruz, eğer sen buna rağmen bir şeyler geliştirmek istiyorsan, tersine 
dönüşürsün diyorum. Arkadaş tekrar bir yoğunlaşma içerisine gir-
meli. Felsefik boyutta rapora baktığında kendini arama var. Ama bu 
aramayı kendi özüne dönüp yaparsa, daha sağlıklı sonuç çıkar. Sa-
vunma ekseninde olmasını özellikle vurguluyorum. Ve toprağa 
dönüş diyorum arkadaş için. Fiziki anlamda dahi arkadaş gidip to-
prakla uğraşsın. Ben toprakla uğraşma derken, sadece kaba anlamda 
demiyorum yani biyolojik, sosyal, ve siyasal bir uğraşı gerçekleştir-
meli. O ürürün içine girerse, yapın da içine girer. Yapıyla da 
bütünleşir, yapıya da güvenir, ütopyası arayışlarını belirtiyordu o 
zaman umudu da gerçekleşir diyorum.  

Rojda Türk ark:  '98’de Akın Birdal'ın suikast sürecinde, Önder-
liğin Mahmut Baksi’yle yaptığı bir görüşmesinden Önderliğin  bir 
belirlemesi ile Sema arkadaşın bir belirlemesiyle bir kapsamı açım-
lamak istiyorum. Diyalog esnasında Mahmut Baksi, Önderliğe şunu 
sordu “Apo şehit düşerse ne olur, PKK’nin durumu ne olur”. Önder-
lik “PKK’yi biterecek tek şey var, küçük hesaptır. Ama biz yüreğini 
satmayan, 18 yaşında genç kız ve delikanlılarla binlerce, örgüt içi de 
dahil milyonlarca Apocu ruh yarattık”dedi.  Bu gerçekliğimiz içinde 
bir de sema arkadaşın raporunda bir çözümleme var. Bence bu gün 
tüm meclis gerçekliğimizi ve  kadro gerçeğini çok güçlü çözümleme 
kapsamına sahip ve gerçekliğimizi ideolojik, stratejik anlamda 
çözümlüyor. Şunu belirtiyor,” yaşamın en küçük yasasını dahi 
öğrenmek için, kadının çok büyük düşüş-kalkışları yaşaması gereki-
yor”. Ben buradan hareketle şunu belirtmek istiyorum. Bu küçük 
hesaba oturan örgüt gerçeğimiz bence açımlandı, örgütsel gündemde 
çözümlenen bu gerçekliğimiz çok yalın olarak, 6. Kongrede açığa 
çıktı. Ve birey birey önderlik çözümledi. Özellikle çizgiler 
anlamında çözümlendi. Biz sol gerçeğini fazla değerlendiremedik, 
ama ben sol gerçeğinin de biraz ele alınması gerektiğini düşünüy-
orum. Arkadaşın platformu, ama bir bütün kendi şahsında örgüt sis-
temi açısından belirtiyorum. Önderliğin, Cemal arkadaşa yönelik şu 
belirlemesini çok net hatırlıyorum. “Kadına yönelik tarzda en fazla 
derinleştirilmesi ve açımlanması, çözümlenmesi gereken karakter 
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Cemal”dir” bir bütün hatırlamıyorum, ama bu hassasiyeti belirtmişti. 
Diğerleri açısından Ferhat, Cuma arkadaş, Abbas arkadaş gerçeğinde 
temsilini bulan çözümlemeleri vardı. Abbas arkadaşın kendi şahsında 
da, ilkel milliyetçi zihniyeti, sağ çizgi olarak ele alarak değerlendirdi. 
KDP ile bağlantılı olması boyutuyla, bir Türk olarak bu çizginin 
temsilini yaptı. Önderlik gerçeği bunu çözümlüyordu. 6. kongre son-
rası süreç bu işlerliğini bu pozisyonda yürüttü. Biz bu gerçeğe otur-
duk. Bu anlamda örgüt gerçeği açısından saflaştırmadan, daha 
çözümleyici yaklaşırsak, çok daha gerçeklere oturan bir düzey ya-
kalarız. Bir boyut olarak teslimiyet açısından belirtiyorum; ahlaki 
değerler sağ teslimiyetçi çizgiaçısından daha fazla zirveleşmiş. 
Bizim esas sistem olarak solu da, sol demokrat, sosyalist sol olma 
noktasından değil, örgüt gerçeğimiz olarak çözümlenmesinin önemli 
olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda içine girilmesi lazım. Önemli 
olduğu için vurgulamak istiyorum. Bunun içinde Kadının Hare-
ketinin aldığı pozisyon, bu örgüt gerçekliğinin küçük hesaplar üz-
erine oturan, bu zihniyetin bu yapılanmanın üzerine oturdu. Fakat 
şunu tekrar vurgulamayı önemli buluyorum. Bu sistemin içerisinde 
Özgür Kadın Hareketi olarak alternatif çizgimizi bir bütünün oturt-
madan, sistemleştirmeden, bu sistemin içine giriş doğal olarak bu 
sistemin çarklarını işleten olmak demektir. Bu mücadele tarzında 
gelinen nokta, sistem içinde mücadele kırıldı. Bu anlamda bu sis-
temin işleyenisin. Bu sistemin içine giren Kadın Özgürlük Hareketi 
kendi içerisinde birlikte bir mücadele verilemiyorsa, objektif olarak 
kadının kendi gerçeği de bu sistemin bağlarıyla ifade buluyor. Pelşin 
arkadaşın gerçeğinde de böyledir. Özgür Kadın Hareketinin 
mücadele ruhuyla oturan bir mücadele tarzı oturmadan, bu sistemin 
içerisine hangi birey girerse girsin, bu sistemin çarkında işleyen 
olarak kaçınılmaz bir sonucu yaşar. Çünkü işleyen bu gerçekliktir. 
Sonuçları bedel olarak ortada. Pelşin arkadaşın şahsında ortaya çı-
kan, mücadele karşısında teslimiyettir. Kendi açısından da ulaştığı 
bir sonuçtur. Alternatif değil. Kaçınılmaz olarak işliyor. Onun dışına 
çıkarak yapabilir miydi? Özgürlük mücadelemizin gerçekliği de or-
tada. Ben bu anlamda diyorum ki; biz Zilan ve Sema arkadaşların 
geriliklerinin ifadesiyiz. Bu yaşamsallaştırma gücü ayrı bir boyut. Şu 
noktadan belirtiyorum, objektif olarak bu noktaya gelir. Pelşin arka-
daş şahsında kadın özgürlük ruhunun, cins mücadelesnin çok örgütlü 
yürütülmesi gerekiyordu. Bu yapılabilir miydi, yada arkadaşın 
girdiği süreçte yapılabilir miydi? O bir soru. Bu sistemin içine gire-
rek değiştireceğiz, ama nasıl girdik. Ama Pelşin arkadaşın işbirlikçi 
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özelliği varsa, işbirlikçilik sadece erkekle girilen ilişki değil, siyasal, 
ideolojik anlamda güç dengesidir. Orta sınıf kişiliğini temsil ettiğin 
için, sınıf özelliklerinle giriyorsun. Sistem karşısında da pozisyonun 
bu. Önderliğe göre bir pozisyon alış değil, güç dengelerine göre bir 
pozisyon alış, doğal olarak ortaya çıkardığı sonuç güç dengelerinde 
bireyi esas alan bir pozisyonumuz var. Biz bu pozisyondayız. Bedel-
lerini ödeyerek bu mücadele yürüyor. Bu anlamda Pelşin arkadaşın 
şahsında da bireysel olarak olaylar, olgular üzerinden değil, ama 
kendi gerçekliği açısından şunu belirteyim; ısrarla şu taraf bu tarafı 
savunmanın anlamı yok. Sağ veya sol tarafta da yer alma önemli 
değil. Çok şey ifade etmiyor. Bizim birde kadın gerçekliği olarak 
sorgulanması gereken, duygu dünyamız, yaşam alışkanlıklarımız var. 
Sınıfsal, cins özelliklerimiz ve sistemden aldığımız özelliklerle bir-
likte bir bütün davranış ve kültürümüzle gireriz. Güç dengesine göre 
yer alış, hala bu tarafı güç görüp onun içerisinde pozisyon alma, ina-
narak da yapmış olabilir, ama bizim kişilik özelliklerimizden, duygu-
larımızdan, bizi itime uğratan gerçekliğimizden ortaya çıkan 
sonuçtur. Bu anlamda bu gerçekliği, erkek gerçekliği de olduğu için, 
bunun saflaşmasını rahat yapmak çok doğru değil. Çünkü birde sis-
tem, sınıf özelliği dışında, cins gerçekliği var mücadele edilmesi 
gereken. Bu anlamda Pelşin arkadaşın sistem gerçekliği ile kendi 
bireysel gerçekliğini çözümleme düzeyi de var. Ama neyin üzerinden 
ısrar, bu noktada çözümlenmesi gerekir. Pelşin arkadaş açısından da 
genel açısından da gittikçe meclis ve yapı ruhu dahi ayrıştı. Psikolo-
jiler bile ayrışmıştı. İnsanlar neyi yaşıyor,  bunun duygusundan bile 
uzaklaklaşacak hale getirildi. Daha önce böyle değilsek de gittikçe 
derinleşti. Şu gerçekliği görmek gerekiyor. Bunlar bizim varolama 
gerekçemiz, sistemi hangi yönümüzle işletiyorsak işletelim, buna 
vurduğumuz zaman yok olma korkusu çok fazla. Buna vurmak de-
mek, bunun içinden çıkabilmek demek, büyük bir bedeli göze almak 
demek. Bu anlamda  iktidar pozisyonuna vurduğun zaman, kendisini 
var edeceği alternatifi yok. Bu bir güç olayı. Sistemin dışından 
kendisini yaratmak,  -daha önce şunu belirtiyorduk bireysel özgür-
lükçülük olamaz. Kadın özgürleşmesi bir bütün cinsiyledir-. Bu 
gerçekten hareketle varolma gerekçelerimize darbe vurabilecek mi? 
Bu bir kişilik yapılanması. Bu tarz bir mücadele gerekiyor. 

Sefkan ark: Söyleyeceklerim sadece kişisel eleştirilerin ötesinde, 
belki platformu yapılacak arkadaşlar için bir bağlayıcılığı var. Pelşin 
arkadaşın konum olarak sadece Kadın Hareketi içinde değil, genel 
örgütün üst düzeyinde yönetici olma durumu var. Geldiğimiz bir 
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nokta var. Yükümlükleri vardı, bunları alması gerekirdi. Eleştiriler 
bu boyutlu geldiği için ağırda kaçabiliyor. Ama ironi yapma yada 
üslupta göndermelere gerek yok. Öğleden önce birkaç arkadaşın üs-
lubunda çıktı. Bu hususlara dikkat etmek gerekir. Konsey içinde 5 
arkadaş var. Bunların 4 tanesi şu veya bu şekilde soruşturmadan 
geçmiş ve buraya geliyoruz. Şöyle düşünüyorum. Kader mi? Değil, 
kaçınılmaz mı, o da değil. Arkadaşlar şunu söyledi; bir bütün de sis-
temle izahı mümkün değil. O zaman birey nerde kalıyor. Şu var 
arkadaşlar, sen bir yerden temas yapıyorsun yada buluşan noktalar 
var ki, sonuç buraya ulaşıyor. Bu bir çıkmaz değil elbette, illa bu 
olacak, buda değil, fakat bu neyin göstergesidir. Kısa, çok açık ve net 
bir şekilde, sistem veya zihniyet olarak da bunu belirtebiliriz. 
Erkeğin seni getireceği nokta burası. Örgüt olarak, hareket, birey 
olarak da bitiş, ötesi yok. Yaşanan durum bir bütün bunu izah et-
mektedir. Şunu söylemek gerekir; duruşlar, sistem yada kurduğumuz 
hareket ve örgüt arkadaşların eleştirdiği iktidar ve sisteme, güçe yak-
laşımına ilişkin duruşumuz veya konumlanmamız, kadın ve erkek 
arasında dengeleyici bir mesafededir. Erkekten kopmama yönü de 
buradan geliyor. Önderliğin belirttiği kopuş ve bunun üzerinden bir 
özgürlüğe ulaşma yerine, bağımlılık halen devam ediyor. Ve bunda 
diretme var ve buda bir istemdir. Onun için arkadaşlar 
gerekçelendirme raporda var dedi, bir yönüyle evet. Diğer bir husus 
yine buradan kaynaklı. Arkadaşların belirttiği hususlarda ideolojik 
olarak duruşlarımıza, örgüt olarak yapılanmamıza kardar yansıyor. 
Pelşin arkadaşa karakter olarak gelen eleştiriler örgütlenme yapılan-
mamıza yansıyor. İç ve dış politik tutumlarımıza yansıyor. Onun için 
bu kopuşu şöyle ifade etmek gerekir. Kadının öz gücü, iradesi üz-
erinden bir çıkış, bir örgütlülük, bir tanımlamaya ulaşmak gerekir. 
Onun dışında erkeğe yaslanarak, onunla bir temas içerisinde olarak 
dıştalamak mümkün değildir. Diğer bir husus; böyle olunca o sözünü 
ettiğim kadın renginde ki parlaklık yer yer gidiyor. Soğumalar başlı-
yor. Bu soğumaları şöyle belirtebiliriz. İdeolojik olarak durduğun 
zaman, duruşlarda çizgilerde duruyor, iç içe geçiyor. Vardığımız yer 
tanımsızlıktır. Arkadaşta raporda belirtmişti, bir yerde cümle olarak 
geçiyor. Şudur yani; cins mücadelesini yada Kadın Kurtuluş İdeolo-
jisini kişiliklerde net bir tanıma kavuşturamıyorsun, net bir tanıma 
kavuşmadığı içinde kölelikle, özgürlük, iktidar-güç ve eşitlik, hatta 
başkaldırı yada öz güç bunlar birbirine karışıyor. Ve arkadaşların 
sözünü ettiği politize olma durumu bireyler için sadece şudur: 
politize olma siyasal bir duruştur, ama bunun kişiliğe, karaktere yan-
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sıması, dejenere olma, yabancılaşma, özden kopuş karaktere yansı-
ması bu oluyor. Bireylerin bunu tek tek kendisine sorması gerekir. 
Bu, diğer arkadaşlar için de geçerlidir. Arkadaşlar raporda 
gerekçelendirme olduğunu söylediler. Bunu sadece rapor için 
söylemiyorum, mecliste özeleştiriye kalkan arkadaşların genelinde 
böyle bir tutum ortaya çıktı. İzahatlar kendi dışında bir şeye kavuşu-
yor. Yani dışardan etkilendim, yardım görmedim yada yönetim 
içinde tek başına kaldım. Bu tür izahatlar benim için artık geçer-
liliğini yitirmiştir. Kendine karşı açık davranmamış oluyorsun. 
Gücün, pozisyonun, konumun söylediğin gerekçeleri karşılamıyor. 
İkincisi, Kadın Hareketi olarak ulaştığımız düzey, yakaladığımız 
çaba, emek böyle bir söylemi yine karşılamıyor. Bunun için de genel 
hareket için de bir haksızlık etmiş oluyorsun. Hiç de dıştan etkilen-
meler yada bir yerlerde yardım görmediği, tek başına kaldığı için 
gelinen bir nokta değil, bunu görmek gerekir. Diğer bir husus, senin 
benimsediğin bir durum, bir pozisyondur. Tercihtir. İstedin ve oraya 
gittin. Bu anlamda, kendi sorumluluğunu kaldırman gerekir. 
Gerekçelendirme raporda da, arkadaşların özeleştirilerinde de var. 
Senin tercih ettiğin yada vardığın nokta orası olduğu için sonuç bu-
rada açığa çıkıyor. Diğer bir husus, Pelşin arkadaşın şahsında somut 
bir eleştiri olarak geldiği için belirtme gereği duyuyorum. Ben 
merkezci ve tekelci eleştirisi geldi. Aslında bu  eleştiri, kadın 
doğasıyla tamamen ters düşen yada zıtlaşan bir mülkiyetçi ilişkidir. 
Karakter olarak mülkiyetçi bir ilişkidir, bu yaklaşım ve dış politik 
yaklaşımlarımıza da yansıyor. Nasıl? Örgütsel gündemi tartışırken, 
bunu şöyle ifade ettik: biz en genel insani etkinliği özel kılıyoruz. 
Kendi ideolojik çerçevemiz dışında bir yaklaşım gösteremiyoruz. 
Onun için daralma ve sığlık doğuyor. En basitinden kişi olarak sana 
gelen eleştiri, genel örgütün politik tutumlarına yansıyor. Bunun için 
belirtme gereği duydum bu hususu.  

Dicle Andok ark: Arkadaşların yaptığı değerlendirmelerin çok 
dışına çıkan değerlendirmeler olmayacak. Belli bazı şeylere vurgu 
yapmak istiyorum. Ama ondan önce bir soru üzerinden, Pelşin arka-
daşın yaptığı bir açıklama olmuştu. Ona yönelik bir izah getirme 
ihtiyacı duyuyorum. Nasır olayıyla ilgili, zaten daha sonradan 
kendisi de yanlış anlamaların olduğunu ifade etti. Bir soruşturma 
devam ediyor, ben birey olarak da o soruşturmanın birçok şeyi açığa 
çıkaracağına inanıyorum. Bizim koordinasyonda bulunduğumuz 
süreçteki birkaç aylık bir dönemdi, en azından öncesinden bir karar 
alındı, daha sonradan askıya alındı. Sonradan olaylar çıktı, bunun 
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tabii ki bu şekilde gelişim biçimi neye bağlıydı, nasıl o düzeye vardı, 
yani bir kullanım olayı mıydı yoksa kararın gizliden uygulanması 
mıydı, onu soruşturma netleştirir. Burası tartışma yeri değil elbette. 
Fakat ne olursa olsun, sadece Nasırla ilgili kararla sınırlı ele almıy-
orum. Yönetim içinde yürütülen bir tartışmayı gizlemek olarak ele 
almayı, tanımlamayı bir suçlama olarak algılıyorum. Bunun dışında 
farklı bir yorum getiremiyorum. Bu konuda da arkadaşın bireysel 
yada genel anlamda iddia ve ithamları varsa, soruşturma sürecinde 
onları aydınlatma hakkı var. Bu adaletin de yerini bulmasını sağlay-
acaktır. Ama bu biçimiyle platforma taşırılmasını da beklemiyordum. 
Biraz da şok edici buldum. Çünkü işin gerçeği öyle miydi değil mi-
ydi, ayrı bir tartışma konusu. Fazla girmeyeceğim. Pelşin arkadaşın 
iddia ve ithamlarının da dışında her türlü sonuca hazırım ben. Örgüt 
ne karar verirse ben ona da hazırım. Raporla ilgili bir hususa değin-
mek istiyorum. Raporu içerik olarak çok tekrar buldum. Belli bazı 
gerçekler üzerinden izahını bulmuş. O nedenle de çok fazla bütün 
yönleri ifade etmiyor. Uzun bir rapor, ama uzunluğu çok kapsamlı 
olduğu anlamına gelmiyor. En azından ben öyle algılayamadım 
raporu. Önemli tespitler var, ama bunların farklı boyutlarda ele alın-
ışında yetersizlikler çok fazla. Özellikle, şöyle bir tablo gözünün 
önüne geliyor insanın: Pelşin arkadaş sürekli mücadele verdi, sürekli 
savaştı, ama sonuçta yenildi ve teslim oldu. Böyle kaba bir biçim-
lenme insanın gözünün önüne geliyor. Bu Pelşin arkadaşın bütün 
gerçeğini ifade ediyor mu, etmiyor mu? Bu biraz daha irdelenmesi 
gereken bir şey, çözümlenmesi gerekiyor. Çünkü kendi yönetim 
gerçeğimiz açısından pragmatizmi temel bir mantık yapısı, zihniyet 
olarak değerlendirdik. Bunun Pelşin arkadaşta çok derinlikli ve köklü 
olduğu kanısındayım. Bu anlamda, kendi izahını da bu zihniyet üz-
erinden geliştirdiği, kanaatini bende uyandırıyor. Bir bütünen değil, 
ama belli açılardan ona tekabül eden şeyler var. Mesela 
gerekçelendirme o mantığın sonucudur. Henüz ondan çıkabilmiş 
değil. Çünkü Pelşin arkadaş oldukça ben merkezci, bireyci bir arka-
daş. Çalışma ve hatta paylaşım tarzına kadar da insan düşündüğünde, 
öyle bir yaklaşıma sahip. Pelşin arkadaşla çok fazla birlikte kal-
madım, ama bir arada kaldığım süreçlerde de çok yönlü paylaş-
tığımız bir arkadaştı. Fakat onun içinde ne kadar çözümleyici 
davrandı, yönetim olgusunu ne kadar kendi içinde işlettiği de ayrı bir 
tartışma konusu. Arkadaşların kadroya yaklaşımda dile getirdiği 
hususlar katıldığım şeyler. Salt bir bireysel olgu olarak ele almıy-
orum, eleştirilerde kendi açımızdan da çıkarılması gereken sonuçlar 
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var. Ama diğer taraftan şöyle bir belirlemeyle biraz daha açıklıkla 
dile getirmek istiyorum: Arkadaşlar kadroya yönelik yaklaşımda çok 
fazla kaçırtıcı ve dıştalayıcı bir üslubun, tarzın olduğunu söylediler. 
Bunun yönetim gerçeğinde yaşandığını düşünürsek, yönetimde 
sorumlu olan bir arkadaş açısından, bunun bütün paylaşımlara rağ-
men, tarz anlamında çok derinlikli yaşandığını düşünürsek, çok ciddi 
bir çelişkiyi de beraber getiriyor ve yönetim olgusunu da özsel olarak 
ortadan kaldırıyor. O denge dediğimiz, örgütün sadece dar ihtiya-
çlarına yönelik olarak ele aldığımızda da, kendi yönetimine karşı da 
çok pagmatizm ortaya çıktı. Dolayısıyla da örgütsel bir paylaşım 
olmadı. Örgütsel çalışma en başta yönetimde paylaşılmadığı gibi, 
çok fazla tartıştığımız parçalanmada da önemli bir neden haline 
geldi. Kendini çok fazla ben merkezci ele alma, en başta kendi yöne-
timine güvensizlik olarak ortaya çıktı. Ben kendim çalışmalarda bir 
yönetici olarak, şu hislere zaman zaman kapılmadım değil; Bana 
güvenilmiyor. Duruş anlamında bir güvensizlik değil, çalışmayı 
yürütme ve onu belli bir içeriğe kavuşturma anlamında belirtiyorum. 
Bunun sadece bireysel bir durum olarak yaşanmadığı kanısındayım. 
Çok fazlasıyla herşeyi ben yapabilirim, ben herşeyin en iyisini ortaya  
çıkarabilirim anlayışı beraberinde kaçırtıcı ve kendi içinde güven-
sizliği derinleştirici bir etki haline gelebiliyor. Biz de zaten o psiko-
lojilerimizle hareket etmeye alışmışız ve ona da çok yatkınız. Böyle 
bir gerçeğimiz de var. Dolayısıyla de kendi yönetimimiz içinde bu 
tür yaklaşımlardan kaynaklı psikolojilerimizle hareket etme olayı 
oldu. Bunun için ben yaşanılanları sadece siyasal, politik eksenli 
olarak değerlendiremiyorum. Biz kadın olarak işin özünde o pay-
laşımı yakalayamadık. Pelşin arkadaşın da kendi yönetimi şahsında, 
kadrolara yaklaşımında da ortaya çıkan, kendi cinsine güvensizliği 
bence çok daha güçlü yorumlaması gerekiyor. İkincisi, Kadın Hare-
ketinin gelişimiyle bağlantılı, bizim bu hareketin çalışmalarına farklı 
biçimlerde katılımımızla bağlantılı ortaya çıkan sonuçlar var. Pelşin 
arkadaş geçmişte de katılan bir arkadaş olarak, yönetim boyutunda 
yaşanan sorunları temel yönleriyle çözümleyen bir arkadaş olarak da, 
3. kongre ile birlikte belli bir yaklaşım gelişti. Kendi içinde doğrul-
tuyu da yakalayamamasından dolayı liberalizme düşme oldu. Bu 
noktada, Kadın Hareketinin de bu pragmatizm etrafında, liberaze 
edilme gerçeği var. Çok da sadece erkeğe karşı olan bir şey olarak 
değerlendirmiyorum. Kendi içinde o dengeleri oturtma yaklaşımı, 4. 
kongreyle birlikte tekrardan zirveleşti. Kendi açımızdan mahkum 
etmeye, aşmaya çalıştığımız şeyleri yerli yerine oturttuk. Bu konuda 
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arkadaşın kendi payını görmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de 
belli bazı şeyler var ki, bence doğru değil. Birincisi, istifa yaklaşımı. 
Raporda tek çözümü istifaya oturtmuş. Öyle miydi acaba? Tek 
çözüm istifa mıydı? Bana çok fazla öyle gelmiyor. Bizler de bütün 
yanlışlıklarımızla, hatalarımızla birçok süreçten geçtik, ama 
çözümün istifa olmadan da olabileceği açıklıkla ortada oluyor. Te-
melde kendi yönetimiyle, kadrosuyla paylaşım, gerekirse bunu genel 
harekete mal ederek, bir takım çözümler üretebilme gücü, hep var 
oldu ve olacak da, olmalı da. Dolayısıyla istifa yaklaşımının rapora 
çok fazla yedirilmesini, ön plana çıkarılmasını çok fazla doğru bul-
muyorum. Diğer bir nokta, yönetime yönelik iddiasız, sorumsuz, 
ciddiyetsiz tanımlamaları çok fazla yapılmış. O bahsettiğim eleştir-
ilerin üslup olarak raporda ortaya çıktığı kanısındayım. Hiçbir arka-
daş, düzeyi ne olursa olsun, kendi çalışma ortamıyla ilgili sadece bir 
takım şeyleri ciddiyetsizlik, sorumsuzluk, iddiasızlıkla izah edemez. 
Bu sorunlar olabilir, etkileyen yanlar da olabilir, ama bütününü buna 
oturtmak çok yanlış ve gerekçelendirmedir. Yaklaşım olarak bana 
sağlıklı ve samimi bir yaklaşım olarak gelmiyor. Bir zihniyet ol-
gusuysa da, arkadaş bunun üzerine yoğunlaşmalı. Bir bütün olarak da 
arkadaşların eleştirileri genelde katıldığım eleştiriler. Pelşin arka-
daşın kendisindeki yanılgıları bu anlamda aşması gerekiyor. Son 
olarak, Irak'la ilgili arkadaşların değerlendirmeleri oldu. Bireysel 
olarak olayların yaşandığı ortamda değildim, ama bu çok önemli de 
değil. Kabul etsin yada etmesin, şunun Pelşin arkadaş tarafından 
bilinmesi gerekiyor, teslimiyetin kendisi bulunduğu konum itibari-
yle, karşı duruyor gibi görünen yada çözmeye çalışıyor gibi 
göründüğün olguyla -adına ittifak mı dersin- bir güç olma arayışını 
beraberinde getiriyor, getirmiştir. Bu konuda kendimi ikna etmişim. 
Sonuçta teslim oldum diyorsan, neye teslim olmuşsun. Teslim 
olduğun olgu neydi. Bu kadar kaygı ve tereddütlerle hareketi götür-
mek istediğin nokta neydi. Yine kongrelerle ilgili arkadaşların 
getirdiği bazı   hususlar var. Bunlar bazı şeyleri açıklıkla ortaya 
koyuyor. Arkadaş, sosyal reformla ilgili olarak arkadaş yapısını du-
rumunu görünce, artık farklı yaklaşma ihtiyacını ortaya koyuyor. 
Halbuki, biz herhalde yapıyı farlı bir pencereden görmüşüz. Pelşin 
arkadaşın gördüğü gibi görmedik. Eğilimler, etkilenmeler oldu, ama 
ben en ilkesel yaklaşımı yönetimlerden çok yapıda gördüm. Ben de 
dahil buna. Bu açıdan, birçok şeyi farklı şeylerle izah edebilir, 
gerekçelendirebiliriz, ama hiçbir zaman genelle, bütünle açıklamayı 
doğru ve sağlıklı, samimi bulmuyorum. Hele ki bu yapı açısından 
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kesinlikle yapılmamalı.  
Sakine Varto ark: Birkaç noktayı dile getirmek istiyorum. Kişilik 

geldiği noktadan bakıp kendisini görmeye çalışırsa, birçok sonuca 
ulaşabilir. Ama başka bir şeyin içerisine kendisini koyup değer-
lendirirse eksiklik yaşayacaktır. Bunun için ben Pelşin arkadaşın öze-
leştirisine ilişkin olarak şunu söyleyebilirim; kendisine daha fazla 
cesaretli yaklaşabilirdi. Mesela Önderliğin son savunması geldiğinde 
ilk giriş sayfalarında şöyle bir söz vardı; başkasından hesap isteye-
cekler her şeyden önce kendilerinden hesap istemeliler diyor. Bir-
ilerini özgürleştireceğim diyenler, bunu ilk başta kendilerinden ba-
şlatmaları gerekiyor. Bu temelde yapılan değerlendirme hepimiz 
açısından geçerli olduğu gibi en fazla da Pelşin arkadaş için geçerli. 
Çünkü Pelşin arkadaş karşısındakini daha iyi görüyor, fakat bir 
başkasını iyi gördüğü kadar kendisini iyi göremiyor. Arkadaş 
raporunda da dile getiriyor, doğmatik yaklaşımlarımdan kaynaklı 
olarak insanların durumunu ele alırken, duygu yönünden farklı olsa 
da onları bastırdım diyor. Bu yaklaşım gerçekten de çok fazla ön 
plana çıktı. Bu anlamda birçok kez bir başkasının yapmış olduğu 
eksiklikleri hoş karşılamadı. Ama kendisine hoşgörüyle yaklaşabili-
yor. Bu nokta bir kilit gibi. Birçok değerlendirme yapıldı ben tekrara 
girmek istemiyorum. Fakat arkadaş kendisine karşı gösterdiği hoş-
görüyü kendi dışındaki insanlara da gösterebilmeli. O zaman ben 
Pelşin arkadaşa radikaldır, kadının ve erkeğin geri sınıfsal yaklaşım-
larına karşı savaşıyor diyebiliriz. Bu noktadaki her tutumun, her 
tavrın niyetten kopuk politik bir anlamı vardır. Her şeyin politik bir 
anlamı var. Her şeye niyetlerden bağımsız bir anlam vermek zorun-
dayız. Çünkü biz politik bir hareketiz. Bu noktada yaklaşımları da bu 
çerçevede el almak zorundayız. Bu bahsettiğim politika gerçekten 
politize edilmiş gerçeklik anlamında söylemiyorum, politikanın ta 
kendisidir. Bu anlamda değerlendirdiğimde arkadaşın da bu gerçek-
liğe göre kendisini ele alması gerekiyor. Çünkü bu Irak sorununu 
burada sorular sorarak Pelşin arkadaştan izahını isteyemeyiz bana 
göre. Belki bu değerlendirmem de değiştirmez. Fakat önerim Pelşin 
arkadaşın bu biçimde kendisini ele almasıdır. Yani ne olursa olsun 
Pelşin arkadaş ortaya çıkan sonuca göre kendisini değerlendirmek 
zorunda. Burada tekrar başa dönüyorum, Pelşin arkadaş değil de, 
başka bir arkadaş Irak'a gitmiş olsaydı ve toplantıya katılmış olsaydı, 
o toplantıdan sonra o kazayı geçirmiş olsaydı Pelşin arkadaş nasıl 
değerlendirirdi? Ben bunu söylerken de cevabım hazırdır. Pelşin 
arkadaş bu durumu özgürlük ilkelerimize, ölçülerimize vurarak çok 
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iyi değerlendirebilirdi. Başka bir arkadaş olsaydı dediğim gibi çok 
iyi değerlendirirdi, ama kendisini değerlendirirken, arkadaşlar 
gerekçelendiriyor durumun, arkadaşlar o arabaya binerken Pelşin 
arkadaşın kaygılarını belirttiğini söylediler, yani gitmesek daha iyi 
olur demiş, fakat buna rağmen gitmiş. Neden gitmiş? Pelşin arkadaş 
bunun cevabını bu ölçülere göre verirse doğru sonuçlara ulaşır. Yani 
arkadaş ben bunu yapamam, bunu yapan ben değilim yerine, bunu 
yapan benim derse daha doğru sonuçlara ulaşırız. Çünkü kilit bir 
noktadır. Arkadaş orada takıldığını söylüyor ya, ben de Pelşin arka-
daşın oradan çıkışının çok kolay olacağını söylüyorum. Yani değer-
lendirme düzeyine göre ele aldığımda bu sonuca ulaşıyorum. Arka-
daş raporunda hiyerarşik mantığı açmış, insanın o noktayla bağlantılı 
ele alacağı birçok şey var yeterli olmasa da, yani bir çözümleme 
düzeyi var içinde. Öyle bir kişilik sonuç olarak böyle şeyler söyleye-
bilir. Arkadaş bunları tahlil ettiğine göre sonuçlarını da kabul emek 
zorunda. Kendisine de yetirmesi gerekiyor. 3. kongre öncesi kadın 
paylaşımları adı altında uzlaşmalara dayalı, samimiyetten uzak, 
biçimsel olarak yaşadığımız paylaşımlar vardı. Pelşin arkadaş duygu-
ları ve gereklilikler arasında gidip geldi. Bunun için bazen bakıyor-
sun Pelşin arkadaş ihtiyaçları doğrultusunda bir arkadaşla duygusal 
bir paylaşımı da yapabiliyor. Fakat hep kendi ihtiyaçlarını gözeterek 
bunları yapıyor, bir başkası oldu mu çok sert ve katı olabiliyor. Bu 
yaklaşımıyla arkadaş birçok şeyi göz önünde bulundurmadı, yada tali 
plana itti. Arkadaşların bahsettiği o kırıcı, azarlamacı yaklaşımı da 
buradan geliyor. Onun dışında Pelşin arkadaşla yaşamak gerçekten 
zor. İnsan Önderlikle de gerçekten rahat yaşayamıyor, fakat Önderlik 
yaklaşımlarıyla sorgulatıyor. Önderliğin kendisi de diyor, benimle 
yaşamak kolay değil. Ben bu anlamda demiyorum, Pelşin arkadaşla 
yaşamak kolay değil, gerçekten de duygularını, tutumlarını yansıt-
mada, yine kendisine gösterdiği hoşgörüyü bir başkasına göster-
meme, baz şeyleri kendisine hak görüp de başkalarına hak görmeme 
Pelşin arkadaşta yaşanıyor. Burada da çıkıyor, insanla ilişkilerinde 
de çıkıyor. Belki birçok kez kendisi de bunu fark etmemiştir. Kendisi 
de söyledi, birçok kez insanları duymadığını. İşte ben de sadece 
duymamak değil, görmeme de yaşanıyor, hissetmeme de yaşanıyor. 
Mart ayında Pelşin arkadaş bir cümle kullandı, benim çok zoruma 
gitti. Gerçekten belki de kendisi bu cümlenin ne kadar etrafındaki 
arkadaşlarını kıracağını düşünmemişti. Toplantıda aklımdaydı, ben 
diyordum söyleyeceğim, fakat unutmuştum içime oturmuş gerçekten 
söylemek istiyorum. Kışın koordinasyonda birlikte olan arkadaşların 
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öyle yaklaşımları oluyor ki, ben yarım saat bile onlarla yaşamaya 
tahammül edemiyorum dedi. Ben çok düşündüm, yani bizimle yarım 
saat bile yaşayamamasına yol açan şey nedir, Önderlik köle kadınlar 
için söylüyor, onlarla yarım saat bile yaşamaya tahammül edemem 
diyor. İnsan böyle değerlendirmeler yaptığında etrafındaki insanları 
nasıl etkileyeceğini düşünebilmeli. Yani bir hiçleştirme olmamalı, 
yani zorlanma yaşıyorum diyebilir, ama hiçleştirmemeli. Bu anlamda 
arkadaşın insanlar benimle nasıl yaşıyor, ben insanlarla nasıl yaşıy-
orum sorularını kendisine sorabilmeli. Diğer bir nokta da önemli bir 
noktadır. Eylül 2002 toplantısında Pelşin arkadaşın istifa yönünde 
eğilimi olmuştu. Ben pelşin arkadaşla uzun süre birlikte kalmadım, 
en fazla kaldığım dönem 2003'tü. Arkadaş sık sık bu tutumun içer-
isine girmiş, yani istifa edeceğim tutumunun içerisine sık sık girmiş. 
Bazen daraldığımızda hepimiz onu söyleriz, birçok arkadaş onun o 
yaklaşımını öyle değerlendirdi. Çok fazla ciddiye almadılar. Her 
zaman söylenen bir söz gibi değerlendirdiler. Öylesi bir rahatsızlık 
genele yansımadı. Yani kendisini o mekanizmadan çıkaracak bir 
karar verilmemişti. Sözde verilmişti, ama pratikte kendisini bu 
mekanizmadan çıkaracak bir karar görmedik. Bunu belirtmek iste-
dim. Arkadaş o zaman PJA'da kalmak istediğini söyledi, hepimiz de 
katıldık ve kalması onun için iyi olacak dedik. Ama aynı akşam 
düzenleme oldu, Mizgin, Pelşin, Rengin arkadaşların genel koordi-
nasyona girme yönünde düzenlemeleri oldu ve PJA'nın da bir koor-
dinasyonunun olmasına gerek olmadığına, PJA çalışmalarının genel 
koordinasyonda bulunan bayan arkadaşlar üzerinden yürümesi 
yönünde karara varılmıştı. Bu uygulanmaya konuldu. Bu yönlü ıs-
rarlı bir yaklaşım da olmadı. Arkadaşlar o zaman da acaba PJA 
koordinasyonunun misyonu zayıflamıyor mu, diye sordular da. Pel-
şin arkadaş neredeyse kadın örgütü oradadır. Biz uzaktık, cihazlar-
dan takip ediyordu, insanın başı dönüyordu. Günlerce Dolakoke ve 
Şehit Harun arasında kontak yaşanıyordu. Bu bir zorlanmayı 
beraberinde getiriyordu. Son olarak da şunu belirtmek istiyorum, 
Pelşin arkadaş konumuna dayanarak insanlara bireysel yaklaşma gibi 
bir lüksü yok. Yani insanları sevme, atma, Pelşin arkadaşın böyle bir 
lüksü olamaz. Arkadaş birçok kez bunu açıkça ortaya koydu, yani bir 
kere bir insanla arasında bir şey yaşandı mı, kendisini o duygudan 
kurtaramadığını belirtiyordu. Ama hiçbir lüksü olmamalıydı. Güçlü 
olanları yanına alıyordu. Çoğu kez ben Pelşin arkadaşın Mizgin 
arkadaşın kanatlarnın altına sığındığını düşünüyordum. Ben mart 
toplantısında da söyledim, Mizgin konseyde olduğu kadar, Rengin 
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yer almıyordu. Bugün gitmiş olabilirler, fakat yine de gerçekleri 
söyleme gerekiyor. Burada Pelşin arkadaşın da rolü var. Rengin hiç 
Pelşin arkadaşı korumuyordu, Ferhat yanında Pelşin arkadaşa küfür 
bile etti, sahip çıkmadı. Bunların hepsi doğru. Ama bu Pelşin arka-
daşın da onun yaklaşımıyla ona cevap vermeyi gerektirmiyordu. O 
da onun yaklaşımıyla cevap veriyordu. Bu anlamda kendisini en 
fazla ifade edebildiği yerlere yöneliyordu, birlik yaratıyordu. Bu 
dengelere çabuk girmeye yol açıyordu. Yani güçlü olanı yanına alıy-
ordu, zayıf olanı da bir kenara bırakıyordu. Arkadaş birçok noktayı 
değerlendirmişti, benim de en fazla değerlendirmek istediklerim 
bunlardı. Yani kendi gerçekliğinin üstünde bir yerlerde, onu aşmış 
bir yerlerden ona bakarak ele almak kişiliğini. Yani tabii onu gerçek-
letirmek,  aşma anlamına gelecektir de. Onu başarabilse arkadaş daha 
somut bazı gerçeklere ulaşabilir. Buna gücünün olduğuna inanıy-
orum.          

Bese Erzincan ark: Arkadaşların rapora ilişkin değerlendirmeleri 
oldu. Yani eleştiri ve özeleştiri olayının bir ikna olayı olduğunu ve 
arkadaşın çözümleme düzeyinin daha ileride gelişebileceğine inanıy-
orum. Irak konusuna ilişkin bazı şeyleri dile getirmek istiyorum, 
çünkü geçen toplantıda da çok tartışma konusu oldu, burada da oldu. 
Orada yaşanan olaylar bir bütün Kadın Hareketi açısından ağır bir 
durum yarattı. Burada olayları tek tek açıklama gereği duymuyorum. 
Ama kendi açımdan bazı noktaları belirtmek istiyorum, ihtiyacını 
hissediyorum. Belki özeleştirimde çok fazla Irak olaylarına değin-
medim, ama burada birkaç noktayla da olsa belirtme ihtiyacını du-
yuyorum. Orada yaşanan olaylar, kadın komitesinin oradaki çalışma 
tarzı, yaşanan toplantı vb. şeyler içinde ben kendi yaklaşımımı 
görüyorum. Bu konudaki yaklaşımım oldukça yüzeysel, sorumsuz 
oldu. Derinlikli olmadı, yani siyasal ön göreden uzak bir yaklaşım 
oldu. Gerçekten ciddi bir mücadele sergileyemedim. Kendi açımdan 
bunu belirtmek istiyorum. Mahmur'a gidiş ve saklanması konusunda 
öneriyi yapan ben oldum. O da daha çok, yapı nezdinde nasıl olur 
kaygısıyla gelişti. Ortam çok politize olmuş, bundan sonraki yak-
laşımlar nasıl gelişir gibi kaygılardan dolayı böyle bir yaklaşım gel-
işti. Hatalı ve yanlış bir davranıştı. Önemli olan öyle bir noktaya 
gelmemekti. O noktaya geldikten sonra zaten öyle bir yaklaşım içine 
girmek doğru değildi. Bu konudaki eksikliğimi ve yetersizliğimi, 
hatamı görüyorum ve özeleştirimi veriyorum.  

Pelşin ark: Raporumu yaklaşık üç buçuk dört aylık genel örgüt 
açısından toplantı, tartışma, kongre atmosferinde çıkarabildiğim 
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sonuçlar temelinde yazmaya çalıştım. Raporumda da belirtmiştim, 
benim bireysel tercihime kalsaydı, benim kendimin çözümlemesi, 
iknası, bilince çıkarılması üzerinden daha farklı bir zamanda yapı 
karşısına çıkmayı tercih ederdim. Arkadaşların rapora ilişkin, 
getirdiğim izahlara ilişkin getirdiği eleştiriler konusunda anlam veri-
yorum. Yetersizlikler, yanılgılar, kendi ekseninden bakış açısı var. 
Bunu tabii ki salt zaman sıkışıklığıyla izah etmiyorum. Raporumda 
da Önderliğin bir değerlendirmesini ifade etmiştim. Bundan sonrası 
için de kendim için temel bir espri olarak, perspektif olarak kabul 
ettiğim bir nokta; kendimi bilmek yada bununla bağlantılı yarım bil-
mek. Bunun yol açtığı sapmalar, uzaklaşmalar, kendi özüne yaban-
cılaşmalar, bu noktalarda ele aldğımda platformda gelen eleştiriler 
konusunda çok derin bir iknayı yaşadığımı, hepsine tek tek anlam 
verdiğimi söylesem samimi olmaz. Ama benim açımdan bu plat-
forma çıkmak bir ihtiyaçtı. Bu eleştirileri dinlemek bir ihtiyaçtı. Son 
dört yıllık dönem ağırlıklı belki, ama uzun dönemlerin bir ihtiyacı-
ydı. İlk defa bu düzeyde bir raporla yapının karşısına çıkıyorum. O 
açıdan gelen her eleştiriyi dinlerken kendi içimde cevaplamadan 
dinlemeye çalıştım. Bu da benim yaklaşımımda oturmuş bir yak-
laşım. Belki de dinlemeyi yeterince bilememek aldığım en temel bir 
eleştiri. Gelen eleştirilere kendi içimde hep bir cevap bulma, 
yetiştirme telaşı, yarışını yapmadan bütün arkadaşları dinlemeye çal-
ıştım. Dinlerken de çıkardığım sonuçlar var. Tartızımın, katılım tar-
zımın, mantığımın, kişiliğimin, zihniyetimin yol açtığı noktalarda 
farkına vardığım, daha derinlikli hissettiğim yanlar da oldu. Bir 
bütün bilince çıkarmak, ikna olmak ve bu eleştirilerin hakettiği 
cevabı kendi pratik duruşumda özeleştirisel olarak yaratabilmek 
benim açımdan bir yoğunlaşma ve zaman sorunu. Yukarıdaki toplan-
tıda da bir noktayı ifade etmiştim, örgüt yönetimi açısandan, ki en 
temelde de kendi açımdan, beş altı yıllık Önderlik gerçeğinden 
kopuşumuzda en temel bir noktayı özeleştiri gerçeğinden uzaklaş-
mada gördüğümü söylemiştim. Yapacağım izahların da, raporumun 
da kendi ifade etme tarzımın da bu beş altı yıllık uzaklaşmayla ürkek 
yanları var. Gerçekten kompleksli yaklaştığım yanlar var. Halen tam 
anlamıyla yakalamam gereken yakalamam gereken cesaret düzeyini 
yakalam gereken yanlar var. Bu, farkında olup da koymama 
anlamında değil, ip uçlarını yakaladığım, çözmem gerektiğine 
inandığım ve şu anda belki de farkında olmadığım, kendimce hala 
yanılgılı yaklaştığım, kendimi kandırdığım yanların olmasını bu beş 
altı yıllık süreçte Önderlik gerçeğine yaklaşırken özeleştiri gerçeğine 
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yaklaşımla bağlantılı ele alıyorum, kopuk ele almıyorum. Ben, bu-
rada gelen bütün eleştiriler üzerine daha ciddi yoğunlaşacağımı be-
lirtebilirim. Arkadaşlar acılardan bahsettiler, benim yarattığım kırıl-
malardan ve acılardan bahsettiler, dıştalayıcı yaklaşımlar olsun, insan 
gerçeğine erkek bakış açısıyla yaklaşımdan kaynaklı yarattığım 
sonuçlardan bahsettilerd. Bunları da pratik olarak, gerçekten kendi 
gerçeğimde, mantığımda, katılımımda bir dönüşümü yarattıkça 
giderme çabasını sergeleyeceğime dair kendime bu noktada olan 
inancımı belirtebilirim. Ben temel noktalarda ifade edildiği için tek-
rar etmek istemiyorum. Dinlerken, cevaplamadan ve anlamaya çal-
ışarak dinlemeye çalıştım. Bundan sonra, bu platform bittikten sonra 
da bütün eleştirileri tek tek anlam verme temelinde anlam verme te-
melinde ele alacağım. Ve güçlü karşılamaya çalışacağım. 
Raporumda da belirtiğim gibi, PJA'nın yeniden yapılanma sürecine 
bu temelde en başta  kendimi yeniden gerçekleştirme, özgürleştirme, 
kendimi kendi özümle doğru temelde buluşturma temelinde ele al-
maya çalışacağım. Samimiyet noktasında bazı şeyler dile getirildi. 
Nasıl düşündüysem, algıladıysam öyle yazmaya çalıştım. O açıklıkla 
yazmaya çalıştım. Bu da benim gerçeğim. Ben gerçeğimi nasıl his-
settim, ele aldım, beni nasıl bir noktaya götürdü gibi noktalarda his-
settiğim kadarıyla, bilince çıkardığım kadarıyla açık olmaya çalıştım. 
Ama ideolojik ve felsefik anlamda kişilikte, zihniyette boşluk varsa, 
bu mutlaka davranışa da yansıyor. Bu anlamda bir samimiyet ortaya 
çıkmıyorsa, bunu da anlamlandırmaya çalışıyorum. Net olarak 
önümüzdeki süreç açısandan tutumumu belirtemden önce, eleştiriler 
karşısındaki tutumumu böyle dile getirmek istiyorum. Sürece 
katılımıma ilişkin tutumuma geçmeden önce bir iki noktaya cevap 
vermek istiyorum. Birincisi, belki yanlış oldu. Raporumda bir ifad-
eyle neden istifa etmediğimi açıklamaya çalıştım. O yaklaşım da 
eleştirildi. O noktada bir şey belirtmiyorum. İstifayı, bir çözümdü 
mantığıyla yazmadım. Yaşadığım boğuşmalarımı, gelgitlerimi biraz 
da izah etmek açısından yazdım. O süreçte bir çözüm ne olabilir diye 
düşündüğümde, belki potansiyel olarak bizim her zaman yaşadığımız 
bir psikolojiydi ve bir çözümsüzlüktü, ama kendimce bir çözüm 
olarak gördüğüm için o çözüm etrafında gidip geldim. Onun ne-
denlerini ifade ederken, Nasır'a ilişkin bir noktayı ifade etmiştim. 
Belki benim ifadelerimde platformummuzu da aşan bir düzeyde 
ifade edildi. Fakat ben şunu ifade etmek istedim. Dicle arkadaşa 
karşı bir suçlama şeklinde ifade etmedim. Bir toplantı vardı, ben 
katılmamıştım, arkadaş katılmıştı ve ne arkadaşın katıltığında ne de 
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öyle bir kararlaşma olduğundan benim haberim yoktu. Ben sadece 
bunu ifade etmek istedim. Gerisi, arkadaşın da belirttiği gibi bir 
soruşturma konusudur. Artık izahlar orada yapılır. Diğer bir nokta, 
Gulan arkadaşın şahadetinin üzerinden yürütülen siyaset ve bunun 
karşısında neden en azından bir tutum sahibi olamadım noktasında 
bir suçlama vardı. Bilemiyorum, arkadaşlar sorduğunda, benim yak-
laşımım üzerine daha farklı noktalar üzerinde yoğunlaşma ihtiyacı 
duyuyorum. Ben gerçekten bu olayı duyduğumda, ki 1.ONGRE GEL 
ortamında duydum, ondan öncesinde benim adım direkt geçmiyordu, 
arkadaşların isimleri geçtiğinde getirilen zeminlerde ben kendi 
tavrımı da ortaya koydum. Ama bire bir kendimle ilgili sorulduğu 
için belirtiyorum; ilk duyduğumda, erkeğin siyasetini yada o konu 
üzerindeki yaklaşımlarını bir yıllık gözlemimden yola çıkarak 
bildiğim için çok fazla şaşırmadım. İlk başta şöyle yaklaşıyordum 
hep, bunu ben bireyselleştirmeyeceğim, geri adım atmayacağım, 
kadın hareketine yönelik bir yaklaşım çünkü. Ama tersinden bir bi-
reyselleştirme şöyle yaşandı sanıyorum; belirttiğim gibi bir yo-
ğunlaşma gerekiyor benim açımdan, içimden bu örgütte bu kadar 
kalıyorum, bu kadar yıllık bir katılım düzeyim var ve eğer benim 
böyle bir şey yapmayacağımı bu yapı ifade etmeyecekse, bunun 
güveni yoksa, ben kendimi bu konuda savunmak için bir tek kelime 
bile etmeyeceğim. Ben kendi kendimi hep bu mantıkla ele aldım. Bu 
da tersinden bir bireyselleştirme oldu. Bu anlamda yaklaşımımım 
duygusal da olabilir, ama ben gündemleştirmedim. Yönetimimizde 
çok farklı biçimde ele alınması gerektiğini, bunun karşısında bir yak-
laşım belirlenmesi gerektiği noktasında ben kendim birey olarak 
gündemleştirmedim. Ama içten içe de hep bir şekilde bir yaklaşım 
belirlememiz gerektiği noktasında da düşüncem vardı. Ama bunu 
paylaşmadım arkadaşlarla. Belki bu konudaki hassasiyetlerimle 
bağlantılı. Ama bunun bir siyaset olarak yürütülmesinden incindim 
ve hala da inciniyorum. Hala da konuşmakta zorlanıyorum. Bir bütün 
arkadaşlar, benim bu sistem içindeki duruşumu, iktidar gerçeğine 
yaklaşımımı, yürütülen hesapları ve bunlar içinde benim pozi-
syonumu değerlendirdiler. Bunlarla da bağlantılı olarak, bir kez 
daha, daha farklı yanlarıyla ele almaya çalışacağım. Bir bütün olarak 
neden 2000'den beri yönetim olarak güçlü bir siyaset, güçlü bir yak-
laşımı bunun karşısında belirleyemedik, benim bundaki belirley-
iciliğim, mantığım neydi, yaşadığım kırılma, korkularım neydi vb. 
noktalarda arkadaşların sorduğu sorular çerçevesinde daha farklı bir 
bakış açısıyla, gelen eleştirilerin kapsamıyla bağlantılı ele almaya 
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çalışacağım.  
Irak konusunda arkadaşların koyduğu şeylerden sonra belki birçok 

şeyi izah etmenin bir anlamı yok. Benim ikna olmakta zorlandığım 
nokta şu; sağ çizgiyle bilinçli bir ilişki, ittifak arayışı bu temelde 
amaçlı bir gidiş. Bu kadar şey yaşandıktan sonra, benim sağ çizgi 
karşısındaki duruşum bir noktadan sonra kırılma, çatışma ve bir nok-
tadan sonra teslimiyet olduktan sonra, bunun da belki çok fazla bir 
anlamı yok. Benim belki de şu anda düşünme düzeyimle bağlantılı, 
bir takılma noktası. Ama şu anda da tümden bu noktadaki şeyimi 
aştığımı söyleyemem. Bu konuda samimi yaklaşmak istiyorum. Ben 
eğer şöyle ele alınıyorsam, ki ben hep öyle algıladım, sağ çizgiyle 
ilişki kurma, ittifak geliştirme, bütün ortamlarda arkadaşların bana 
yansıttıkları buydu, benim ikna olmadığım, yapmadığımı, ol-
madığımı söylediğim nokta budur. Bunun dışında o gidişin, hele o 
süreçte ne olursa olsun benim Irak'a gidişin yanlış olduğu, yol açtığı 
sonuçların Kadın Hareketini çok zorladığı noktalarında her hangi bir 
çelişkim yok. Ben raporumda da belirttiğim savunma temelinde bu 
noktayı ifade ettim ve bu noktadaki yaklaşımımı hemen arkadaşların 
değerlendirmeleriyle aştığımı söylesem kendimle bir tutarsızlık olur. 
Şu anda öyle hissetmiyorum, öyle düşünmüyorum. Bunun dışında 
çok fazla birşeye izah getirmeyi çok anlamlı bulmuyorum. Açığa 
çıkan bir eleştiri çevçevesi var. Ağır yani, ağır derken haketmediğim 
anlamında belirtmiyorum. Benim şahsımda ağır, benim şahsımda 
Kadın Hareketinin yaşadıkları anlamında ağır. Çözümlenmesi de 
hem kendimde yol açtığı yabancılaşmayı, özüne uzaklaşmayı gider-
mem de benim üzerimden Kadın Hareketine yansıyan, belirleyen 
yanların, yaratılan tahribatların aşılmasına yönelik bir katılımın da 
benim açımdan takıntılı zihniyet yapılanmasından kurtulmamı da 
gerektiriyor biraz. Daha genel ele almamı gerektiriyor. Önderliğin 
koyduğu savunma eksenini arkadaşlar belirtti. Bu eksende bir bütün 
yoğunlaşacağim. Önderlik bir görüşme notunda belirtmişti, çocuklu-
ğuna gidip oradan tekrar getirme şeklinde. Ben de bunun ihtiyacını 
çok yoğun hissediyorum. Bugüne kadar, on bir yıllık süre içinde bu 
temelde bir çözümlemeyi yapmadım. Böyle bir zeminim de olmadı. 
Ama bu yoğunlaşma süreci içinde, artık onun biçimi nasıl belir-
lenirse belirlensin, bu noktada kendimi çözmeye ihtiyaç duyduğum 
yanlar var. Çocukluğumdan, yetiştirilmemden kaynağını alan, bende 
karakter olarak şekillenen yanlar var. Bütün bunları arkadaşların 
bugün yaptığı eleştirilerle çok derinden hissettim. Kendimi gerçekten 
izahlara, gerekçelere kavuşturmadan, bir bütün kendi gercekliğimle 
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bu platformla birlikte çok daha derinlikli hissediyorum. Önümüzdeki 
dönemi bu temelde bir ideolojik yoğunlaşma dönemi olarak ele alıy-
orum. Mevcut durumda platformdan çıkacak karara tabiyim. Farklı 
birşely belirtmeyeceğim. Fakat kendimi arkadaşların belirttikleri te-
melinde çözme ihtiyacı duyuyorum. Bu çözümlemeyi belli bir 
düzeye getirmeden de, aktif bir katılıma kendimi çok hazır hissetmi-
yorum. Görev alıp almama noktasında öneriler de geldi. Ben bunu 
hiç tartışmaya bile koymayı ahlaki olarak doğru bulmuyorum. Bu 
noktaya geldikten sonra böyle bir tartışmaya gireyim yada gir-
meyeyim biçiminde değil, sadece çalışamalara katılım açısından be-
lirtiyorum. Bunu da ifade etmek istiyorum, arkadaşların da desteği-
yle, çünkü kendimi çok kapattım, gerek dinlememe biçiminde olsun 
gerek gelen görüşleri dikkate elmama biçiminde olsun, bundan kay-
naklı yönetimdeki ve yapıdakı arkadaşların desteğini almaya da çok 
kapalı tuttum kendimi. Buna da mümkün olduğunca arkadaşlarınd da 
desteğiyle açık tutmaya çalışacağım. Kendi açımdan daha çok 
PJA'nın yeniden yapılanmasına paralel, kendimi de yeniden yapı-
lanma sürecine almayı sürece katılım açısından bir tutumum böyle 
belirtiyorum. Yaşanan bu süreç çok ağır da olsa, tahribatları çok ağır 
da olsa, gerek genel gerek kadın örgütü açısından bunun birinci der-
cede sorumlusu kişi olarak ne olursa olsun kadın özüne dayanarak, 
kadın arkadaşlardan güç alarak güçsüz bırakmamaya çalışacağım. 
Buna zaman zaman düşen yanlarım oldu, bu son üç buçuk aylık 
süreçte önderliğin savunması olmasaydı, belki bazı konularda 
kendimi kilitlerdim. Benim düşünce tarzımdan kaynaklı bir kilitlen-
meyi de kendi içimde yaşardım. Ama bunun tehlikesini kendimde şu 
anda görmüyorum; savunmalarla, gelen eleştirilerle ve şu an yap-
tığımız kongreyle birlikte bu konuda kendimi hiç bir konuda kilitle-
meden, arkadaşların da gerek yaşam içinde gerek paylaşımlarda yap-
tıkları eleştirilere açık tutarak kendimi yeniden bir yapılanma süre-
cine almayı sürece katılımımı açısından temel bir nokta olarak be-
lirtmek istiyorum. Tutum olarak bunları belirtiyorum.  

Kadir ark: Arkadaş tutumunu belirtti. Önderlik gerçeğinden, ge-
leneksellikten kopmama uzaklaşma zaten kongrede de ortaya çıkan 
bir durum oldu. Bunlar hemen hemen her arkadaşta yaşanan birer 
olgu. Arkadaşta da yaşanan bu sürecin olumsuz anlamda zirveleşme-
sidir. ama arkadaşın hem raporunda hem gelen eleştirilere karşı tak-
ındığı tutumu olumlu buluyorum. Arkadaş yeni sürece katılabilir. 
Tabii görev konusu da artık kongre bileşiminin karar vereceği bir 
durumdur.  
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Tolhıldan ark: Arkadaşların belirttiklerinden farklı olarak belirte-
ceğim bir nokta yok. Fakat bir kadın olarak ben de bu platformda 
kendi görüşümü belirtmek istedim. Arkadaşın tutumunu yeterli bu-
luyorum. Arkadaşın hem kendisini yeniden yapılandırması hem de 
bu yılı kendisi açısından bir eleştiri yılı olarak ele almasını önemli 
buluyorum. Arkadaşın tutumunu yeterli buluyorum.  

Beritan ark: Ben de yeterli buluyorum, fakat önümüzdeki sürece 
ilişkin öneri şeklinde görüş belirtmek istiyorum. İnsan bazen 
kendisine çok yüklendiğinde kendisini rahatlatıyor. Arkadaş bu du-
ruma girmemeli. Raporda da bu üslup yansıyor. Önderlik, "umut 
zaferden daha değerlidir" diyor. Bu sözün anlamı çok önemli. Bu 
anlamda insan diğer bir uca kaymamalı. Belirteceğim budur.  

Sewra ark: Arkadaşa ilişkin iki öneri var. Birincisi; KONGRA 
GEL'de açılan bir soruşturma zaten vardı. Bir arkardaş, burada bazı 
konulara ilişkin gelen somut noktalarla birlikte o soruşturma için 
yazdığı raporu derinleştirmesini önerdi. Bir öneri biçiminde değil, 
ama zaten arkadaş bir rapor yazıyor, bu raporda esas alması şeklinde 
olabilir.  

Diğeri bir öneri ise, arkadaşın kısa bir süreliğine görev yapmaması.  
Çiğdem ark: Gelen değerlendirmelerde de vardı. Gelen değer-

lendirmelerde de Pelşin arkadaşın kendisini daha fazla der-
inleştirmesi gerektiğine bir inanç vardı. Arkadaşın durumu da bizim 
açımızdan sonuç çıkarılması için bir fırsat niteliğindedir. Bu 
anlamda, ben de daha derli toplu yoğunlaşması gerektiğine inanıy-
orum. Altı ay boyunca arkadaşın kendi çocukluğundan da ele alarak 
kadın ve iktidar boyutunda yaşanılanları yazıya dökmesini öneriy-
orum. Bunu bizim açımızdan da önemli buluyorum. Çünkü biz Pel-
şin arkadaş şahsında birçok şeyi çözmek istedik yada özü kaybol-
muş, küllenmiş yada betonlaşmış bir Pelşin'i anlamaya çalışıyoruz. 
Bizim için bu noktada dersler çıkarılması gereken bir çok nokta var. 
Öyle çok yeterli bir derinleşme yok, belki çaba var, ama benim bek-
lentilerim daha fazla ve buna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu 
nedenle altı ay belirlenebilir, sonra sürece katılabilir.  

Mizgin ark: Arkadaşın platformu oldu, ama arkadaşın dene-
timinde kadın katliamı oldu. Bu nedenle kısa bir süre içinde görev 
almasını doğru bulmuyorum. Önerim 6. kongreye kadar görev al-
maması.  

Bese ark: üç aydır arkadaş rapor sürecindedir. Belli bir çözüm-
leme düzeyine ulaşıldı, eleştiriler de geldi. Bence yeterlidir. Yeniden 
inşaa sürecine arkadaş katılmalı, ama görev konusundaki kararı be-
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lirleyecek olan kongrenin kendisidir. Buna ilişkin özel bir karar 
alınmasına katılmıyorum.  

Pelşin ark: Bugüne kadar verdiğim birçok söz oldu. Raporumda 
da belirtmiştim; Önderlik sahasından ülkeye geçerken verdiğim söz 
bir özgürlük tanımı üzerindendi. Bugün geldiğim noktada, özgürlük 
karşısındaki duruşum yargılanıyor, sorgulanıyor. Ben de kendim 
bilince çıkardığım kadarıyla sorgulamaya çalışıyorum kendimi. Yine 
bugün 30 Haziran. Heval Zilan'la yeneden sözleşme kararlaşması 
olarak da ele alıyorum. Bunun ağır olduğunu da biliyorum. Bunu 
sözle ifade etmenin, bugüne kadar duruşumda, yaşamımda, yak-
laşımlarımda çok layık olunmasa da, bir kadın olarak kendi gele-
ceğimi, kendi umutlarımı, kendi ütopyalarımı, kendimi gerçek-
leştirme gücünü her zamankinden daha fazla heval Zilan ve heval 
Sema gerçeğinden aldığım bir kararlaşmayı arkadaşların karşısında, 
bu büyük gerçeklik karşısında, böyle bir günde kararlaşmayı da 
kendi açımdan sorumluluğu ağır da olsa, benim açımdan bu sözü 
söylemek ağır da olsa önemli buluyorum. Ben raporumun son 
bölümünde arkadaşlardan, halktan, analardan, çok anlamlı olmasa da 
bir özür dilemeyi belirtmiştim. Önderliğe ilişkin, belki de  bana en 
ağır gelen böyle bir şeyi ifadelendirmek, çünkü bunun sözle olmay-
acağını, Önderlik karşısında sözle olmayacağını bilebilecek durum-
dayım. Önderlikten özürümü, affımı da, Önderlik sahasına gittiğim 
zamanki ruhla, duyguyla, coşkuyla, inanç ve kararlıkla yeniden 
yaratarak, yeniden katılarak oluşturabileceğimi biliyorum. Bu 
anlamda, verdiğim söze ters düşmeme sözümü vermek istiyorum. 
İçinde yaşamımın, varlığımın gerekçesi olan değerlerle ters düşme 
durumunu ortadan kaldırma ve bu anlamda -raporumda da belirtmiş-
tim- yaşamın her alanında, her zemininde, her arkadaş karşısında da, 
özgürlüğe göre ilişkilenme, özgürlüğe göre yaşam, özgürlüğe göre 
kendimi yaratma, sözümü ifade etmek istiyorum. Bu temelde söz 
vermek istiyorum. Bu temelde dediğim gibi, özgürlüğe göre yaşamı 
en büyük eylem olarak göreceğime dair; Başkan APO’ya, şehitlere, 
dağ ve zindan direnişçilerine, halkıma, ilerici insanlığa, Zilan ve 
Sema çizgisine, burada hazır bulunan analar şahsında, bütün analara 
ve yoldaşlarıma söz veriyorum, söz veriyorum, söz veriyorum. 

 
JİYAN DENİZ ARKADAŞIN PLATFORMU 

Raporu okundu. 
Çiğdem Türk ark: Yani bundan önceki platformlarda olduğu gibi, 

bu platformda da insanın anlamaya çalıştığı yada kendisini inandır-
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maya çalıştığı önemli bir nokta var. En temel bir nokta olarak görüy-
orum; Özgürlüğe, kadının özgürleşme olayına yaklaşımıyla ilgili. 
Yani Önderliğe, Önderliğin bu kadar çabalarına, kadını özgür-
leştirme istemine karşı, kadının  neden yada hangi sebeplerden 
dolayı bu kadar cevapsız kalabiliyor ve bu çabaları tersine 
dönüştürebiliyor. Şimdi Jiyan arkadaşın içine düştüğü durumlar, 
yaşanılan son olaylardan da yola çıkarak, insanı başa doğru götüren 
bir durum. Kendisi de biraz koymaya, çözmeye çalışmış. Bir insanın 
kendisini yüzde yüz çözümleyebilmesi, hele böyle bir rapor ve plat-
formla bunu yapabilmesi çok beklenen bir olay değil. Yani çok 
büyük çabalar gerektiren ve uzun bir zaman gerektiren bir olaydır. 
Aynı zamanda derinlik gerektiren bir olaydır. Ben baktığımda böyle 
bir çaba görüyorum. Yeterli değil, fakat Jiyan arkadaşın raporunda 
ben şunu hissettim; ancak bu kadar çözebiliyor. Mesela bazı nokta-
ları çözmüş, fakat bunu kamufle etme yada farklı gösterme çabasın-
dan ziyade ancak bu kadar çözebilme gücünü, ben raporda öyle hiss-
ediyorum. Bu konuda belki kendisi de değerlendirmiş, aşırı gururlu 
olması yani o geleneksel, klasik insan yada kadın yaklaşımından ge-
len aşırı gururlu olması kendisini tam çözebilmesi önünde engeldir. 
Fakat çözebildiği kadarıyla aktarmaya çalıştığına inanıyorum. Ve 
bizim genelde bir kadın şahsında da olsa, belki de en çok emek ver-
ilmiş, en çok beklentilerin olduğu hatta o yönlü belli bir potansiyele 
kavuşturulmuş bir kadın gerçeğinde de olsa, açığa çıkan bir gerçeklik 
var. O da çok fazla kendi öz gücüyle özgürlük arayışını yada kendi 
öz ihtiyaçlarıyla özgürlük mücadelesini geliştirememesidir. Bu nok-
tada Jiyan arkadaş da, özellikle Önderliğe yaklaşımı boyutunu daha 
doğru çözebilmesi gerekiyor. Bu noktada, aşırı kendine sevdalı yada 
bir gururdan kaynaklı olarak, böyle bir sonuç ortaya çıkıyorsa da 
kendisine yanılgılı bir yaklaşım var. En başta bu noktayı iyi çözüp 
daha derin, cesaretli kendi arayışları boyutunda biraz olayın içine 
girmesi gerekiyor. Fakat genelde olduğu gibi, Jiyan arkadaşta da 
yanılgılı bir yaklaşım, Önderliğe ve emeklerine yanılgılı bir yak-
laşımı var. Yani şunu gerçekten artık kavrayabilmeliyiz; önceden 
tarih bilincimiz yoktu, araştırma olanakları yoktu veya böylesine 
hem örgütü hem bireyleri yaralayan çok acılı durumlar yaşan-
mamıştı, fakat bu saatten sonra artık bu konuda kendini mecbur his-
setmek gerekiyor. Şimdiye kadar Önderlik, bizi mücadele eden 
konumuna getirmek istedi. Çünkü kadın ilk katıldığında, bu örgüt 
yada bu hareket gelişmeden önce Kürdistan özgülünde de çok ez-
ilmiş, ecik bücük bir konuma sahipti. Kendisine güvensiz, içinde 
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potansiyel olsa bile, kendisinden habersiz, kendisini bilmez bir 
konumdaydı. Önderlik bu korkuyu, bu yanılsamayı ortadan kaldır-
mak için yoğun çabalarını verdi.  Önderliğin yapmak istediği kadını 
mücadele eder konuma getirmekti. Fakat biz sanki Önderlik bize 
özgürlüğü vermek istiyor, Önderlik bunu verebilir gibi bir yanılgı 
yaşadık. Halbuki özgürlüğü, kadın kendi mücadelesiyle, öz çabasıyla 
ve öz arayışları sonucu alabilir. Önderliğin çabalarını, işte Önderlik 
bize özgürlük veriyor, o özgürlüğe sığ yaklaştığımız için bunu belli 
haklar olarak ele aldık. Heval Jiyan’ın raporunda ben şunu görüy-
orum; beni birileri kullanmak istedi, erkekler kullanmak istedi, ben 
dedim kadınlar kullansın. Kadın Kareketi için kullanılsın diyor. 
Özgürleşmek isteyen bir birey neden kendisini kullandırtma ihtiyacı 
duysun. Eğer gerçekten kullanma gerekiyorsa da, birey kendisini 
özgürlük için kullanmayı becerebilmeli. Ama yaşanan nedir? Şurdan 
burdan bir değer bekleme yada her zaman değerli konumda olmaya 
çalışma. Bu da özgürlüğe yanılgılı yaklaşımımızın bir sonucudur. 
Yani özgürlüğü değer görme, bazı şeylere sahip olma, biraz farklı 
olma, üstte olma gibi algıladığımız için özgürlükten uzaklaştığımızı 
da görüyoruz. Arkadaşlar bunu da kabul ediyorlar. Halbuki tekrar 
Zilan gerçekliğine dönmek gerekirse, Zilan gerçeği bize şunu öğretti; 
Kadın, Zilan adanmışlığını yaşamadıkça kendi bireysel istemlerin-
den, özlemlerinden onun için en değerli olan yaşamından dahi 
vazgeçecek güce, toplumsallığa, bir adanmışlığa ulaşmadıkça, senin 
ne kadar potansiyelin de olsa yada belli bir yere kadar yürüyebilsen 
de asla sonuca ulaşamazsın. Asla özgürleşemezsin. Asla başarıya 
ulaşamazsın. Bu noktada tarih bilinci, diyalektik bakış açısı, ideolo-
jik yaklaşım, heval Jiyan için olduğu gibi herkes için geçerlidir. 
Fakat özellikle, Jiyan arkadaşta bu yönlü arayışların yerine, bireysel 
gururlar, bireysel arayışlar, bireysel değer görmeler açığa çıkıyor. 
Böyle bir arayışı var, rapor da biraz onun etrafında dönüyor. Yani 
dıştalanmışlık, el atılmamışlık, fiili olarak görevsiz kalma. Halbuki, 
gerçekten sorun bir emek sorunuysa, sen görevsiz de bunu yapabilme 
becerisini gösterebilmelisin. Kaldı ki, en üstte görevliydin. Halkın 
ihtiyaçları karşısında, senin görev yapmanı, emek sarfetmeni 
engelleyen ne vardı? Ya da kadın özgürlüğü için kendini çözme, 
arayışlarını derinleştirme, düşünceni derinleştirmen önünde ne engel 
vardı? Birilerinin illah bu konuda seni kendisine çekmesi, çek-
memesi, kapsayıcı olup olmaması o kadar belirleyici bir şey değil. 
Bunu raporda sanki çok belirleyici ve biraz kendisine haklılık payı 
getiren bir nokta olarak koymuş, fakat ben bunu çok büyük bir yanıl-
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sama olarak değerlendiriyorum. Bu noktada yine belirtiyorum, tabi 
bireyin kendisini yüzde yüz çözmesi çok zor bir olay. Zaten öyle bir 
şey olmadığını Önderlik de belirtiyor. Yüzde yüz mutlak diye bir 
kavram yoktur. Fakat güçlü bir çözümleme de çok büyük bir çabayı 
gerektiriyor. Bunun önünde hiçbir engel yoktur, artık bu konuda 
kendimizi kandırmaktan vazgeçelim. Etrafı, çevreyi insan 
kandırdığını düşünebilir, fakat kendini kandırmaktan vazgeçmek 
gerekiyor. Yani Jiyan arkadaşın raporu için dediğim gibi, belli bir 
çaba, kendini açma var. Fakat temel kördüğüm olan yerde bir tak-
ınma var. Her şeye dokunma, sanki bir şeylere dokunamama. Onu 
kendisinde çözmesi gerekir. Bu bir noktada olmayabilir, birkaç nok-
tada olabilir. En temel noktalardan biri Önderliğe çok ciddi yanılgılı 
yaklaşımlardır. Önderlik gerçeğine, gücüne ve Önderliğin kadınla 
yapmak istediği açılıma çok yanılgılı yaklaşım. Çünkü biz diyoruz 
Önderlik kadın hareketini geliştirerek, biraz da genel harekete farklı 
bir doğrultu yada yeni açılımlar yaptırmak istedi. Ama bunu Önder-
lik nasıl yapmak istedi? Yani bunun nasıl bir alternatifini kurmak 
istedi? Kadın buna ne kadar geldi, ne kadar hazırdı? Bu noktayı do-
ğru aramak gerekiyor. Onun dışında madem diyoruz birbirimize ben-
ziyoruz, aslında çok fazla farklı, çok böyle kapalı, olağanüstü, muğ-
lak gerçekleri aramak yerine, biraz sade gerçekliği dile getirebilmek 
lazım. Sade gerçekliğimiz, o bireysel katı gururu aşarak yalın bir 
biçimde, mütevazı bir biçimde koyabilme gücünü gösterebilmek 
lazım. Güçlü olmak demek, kendini çok farklı, kapalı, anlaşılmaz 
kılmak değil, en sade ve yalın gerçekliğini ortaya koyabilmek de-
mektir. Rapor için belirteceğim bunlardır.  

Rozerin ark: Jiyan arkadaşın raporu okundu. Fakat raporda somut 
bir nokta yakalayıp, jiyan arkadaşın kişiliği nerede bilinmiyor. Kend-
ini sistemle yine kadının bazı dıştalayıcı yaklaşımlarına bağlayarak, 
zorlandığı süreçlerle izah etme var. Çözüm noktaları da var. Şöyle 
bir şey insanın aklına geliyor, Jiyan arkadaşı nasıl tanıyabiliriz. Tam 
tanıyamamışız. Şunu ona soralım; çıkan yaklaşımlar, yaşanan 
sorunlardan bağımsız kadın yapısı içerisinde en çok çaba harcanan 
ve eğitilen heval jiyandır. Jiyan arkadaş her şeyden önce Önderlik 
gerçeği karşısında kendisini sorgulamalı. Jiyan arkadaş geçmişini 
unutmamalı ve ne temelde eğitildiğinin manevi boyutlarını çözmeli. 
Arkadaş kendisini erken kaybetti. Belki arkadaşın bir düzeyi var, 
ama kendisini çabası ve emeği üzerinden büyütmeli. Önderliğin ver-
diği emek ve çabaya rağmen, jiyan arkadaş ilk defa böyle bir plat-
formdan geçmiyor. 6 ay soruşturmada kaldı, 6 ay yoğunlaştı, Önder-
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lik gerçeğiyle karşılaşıp doğru bir sorgulama yaşasaydı farklı olurdu, 
ama görüyoruz ki arkadaş gene tercihini neyden yana koydu. Yada 
ne sonuç çıkardı. Sonuca bakıyoruz, ciddi bir sonuç çıkarma yok. 
Kadın Hareketine Önderlik bir kere daha müdahale etti, süreç kopuş 
teorisini, cinsini tanıma süreciydi. O sürecte Jiyan arkadaş bayan 
yapısını genel yönetimiydi. Önderliğin sözleriyle, teoriyle bayan 
yapısı kandırılıyordu. Belki bilinçsizliğimizle bağlantılıydı, çünkü 
özgürlük ölçümüz oydu. Jiyan arkadaşı her arkadaş gibi değerlendi-
remeyiz. Gururla yada bilinçsizlikle değerlendirilemez. Nasıl adım 
attığını biliyor. Bir çok noktada bilinçli bir hareketi var bence. Son 
süreçte belki duygusal bir etkilenme olmuş. Ama bilinçsiz bir arka-
daş değil. Ferhat'ın şahsında değişimi gördüm diyor, doğru çünkü 
şimdiye kadar samimi arkadaşların onlardı. Her anlamda ilişkilerini 
ne kadar onlardan kopardın? 7. kongreye kadar onlarlaydın. Kadın 
yapısı içerisine girmedin. Önderlik yarattığı kadroları yıllarca eğitti 
ki, zorlayıcı ve sancılı süreçlerde sahip çıksınlar. Ama en zor-
landığımız süreçte, jiyan arkadaş hareketi terk etti. 7. Kongrede 
erkeğin politikaları çok yoğundu.  Bu günün en yeni savaşçısı kadına 
yönelik geliştirilen şeyleri fark ediyorlar. O süreçte diyebiliriz iradesi 
kırıldı, Jiyan arkadaşın o yaklaşımı benimsemesi oldu. Jiyan arka-
daşın 2001'deki platformunda bir çok yaklaşım mahkum edildi. Sağ 
eğilim çıktığında, ilk insanların aklına gelen jiyan arkadaş oldu. 
Şahsiyet olarak somut değil. Neyi temsil ediyor belli değil. Mücade-
lesiz kaldı, kişiliğiyle fazla mücadele olmadığı için, çıkan sorunlar 
karşısında da mücadeleci olmadı. İrademizi, kimliğimizi Önderlik 
gerçeği içinde bulalım, ama onu irade yapma, mücadele gerçeği 
yapma çabasını vermek lazım. Ama Jiyan arkadaşta bu olmadı, tam 
tersine her zaman bir beklentili ruh halinde bekledi. Sağ eğilim için 
Önderliğin çağrısı olmasaydı ne yapacaktı? Bunu sormak istiyorum. 
Sürekli çağrılar üzerine, örgüte, doğrulara gelecek. Arkadaş 
kendisine çağrı yapmalı, ben neyim, şimdiye kadar bu örgüt içinde 
ne yaptım, bunca yıl verilen değer, bayan ve genel yapı tarafından 
fazla değer verildi, neden bu kadar erken inkar ediliyor. Kırıldım, 
tepkilendim adı altında gitmeye, intihara kadar giderim mantığını 
kendisi açısından kabul etmemeli. Pelşin arkadaş içinde söylendi, 
jiyan arkadaşın daha fazla maneviyata bağlanması gerekir. Kiş-
iliğinde bir ciddiyet olmalı. Fazla ciddi görmüyorum. Devrimde ve 
Önderlik gerçeğinde ciddi olan mücadele verir. Belki bir sürece ka-
dar özgürlüğün demagojisini yaptı, ama sonra ikna edici bir teorisi 
yok. Gerçekten bilinçli olmasak, duygularımıza göre yaklaşsak, Ji-
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yan arkadaş iddialarını ortaya koydu, çalışmak istiyor derdik. Ciddi 
bir insandır, her şeye rağmen devrimledir, zorlanmada kopmaz der-
dik. Değerlendirmelerimin arasında da geçti, bu süreçte Önderliğin 
çağrısı olmasaydı Jiyan arkadaş nereye gidecekti? Ne düzeyde bir 
kopuş olacaktı? Bunu sormak istiyorum. Ciddiyet noktasında da 
söyledim. Her şeyden önce değer, maneviyat ve halkçı yönleri ol-
malı. Halkın ve yapının ruhuna girmeli. Jiyan arkadaşın burnu ha-
vada. Niye bu noktaları belirtiyorum. Çünkü bazı noktalarda kop-
muş, noktalarda derin incinmezse olmaz. Jiyan arkadaş bu süreçte ne 
yapmak istiyor, bunu somut belirtmeli. Genel hareket için, Kadın 
Hareketi için ne yapmak istiyor bizi ikna etmeli. Eskisi gibi bazı şey-
leri ortaya koyuşla kendimizi kandıramayız. Doğru arkadaşın bir 
düzeyi var, ama maneviyattan kopmuş bir insan bazı şeyleri görmez. 
Bunu açık söyleyeyim, bazı şeylere karşı insan öfkeleniyor. Bu 
zamana kadar Kadın Hareketinin öncüsüdür, ama rol oynamamış. 
Teslimiyeti, basitliği kolay kolay kabul etmemeliyiz. Bunları belirti-
yorum.    

Ruhat ark: Raporda insan ikna olmuyor. Birey olarak da rahat-
sızlık duydum. Ele alış tarzında -bir arkadaş da söyledi- ciddiyet 
görülmüyor. Ben neyim, içinde bu yok. Daha çok bazı olgular etraf-
ında dönme var. Değerlendirebilir, ama sorun değerlendirme değil, 
sorun ikna ve karar noktasıdır. Özellikle son süreçte Jiyan arkadaşın 
rolünü belirtmek istiyorum. Kürtlerde şöyle bir mesele var; ne zaman 
balta gelip ağaca değer, o zaman ağaç acı çeker. Ağaç baltaya; “Eğer 
sapın benden olmasaydı bu kadar beni acıtmazdın” diyor. Jiyan 
arkadaşın rolü de Kadın Hareketi içerisinde bana göre böyleydi. 
Arkadaştan istemimiz, net tutumu nedir. Somut nasıl güç istiyor. Güç 
neredeyse oraya gitmiş, ağırlıkta da güç erkeğin elindedir ve onu 
kullanmış. Jiyan arkadaş neyde ikna oluyor. Neyi temsil ediyorsa, 
insan net söyler. Bunda iknayım, bunu temsil ediyorum der. O zaman 
insan daha fazla saygı gösterir. Arkadaşın son tutumundan bekle-
diğim, ikna olduğu şeyler nelerdir ve kişi olarak yapacakları nelerdir. 
Karar düzeyi burada belirlenirse, sorunları aşmada, inanıyoruz aşılır. 
Tekrar belirtmek istiyorum, bazı değerlendirmelere insanın rahat-
sızlığı oluyor, tepkileri de oluyor. Tepkiler ne zaman oluşuyor, bir 
şeyler umduğun insandan tersini görürsen eğer tepkilenirsin. Bir çok 
arkadaşta da bu tepki oldu.  

Roza ark: Rapor için arkadaşlar değerlendirdi, bende katılıyorum. 
Rapordan birey olarak benimde daha çok kişiliğini çözümleme ve 
bağımsız ele alma biçimde beklentim vardı. Jiyan arkadaş neydi ve 
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bu gün hangi düzeyde yaşıyor, onun cevabını istiyordum. Cılız bir 
adım görüyorum, umarım bu adım daha güçlü olur. İlk başta şunu 
belirtmek istiyorum. 98’de Kuzeyden geldiğimizde Jiyan arkadaşı 
görüşümüz ve tanışmamız; daha çok cinsini seven, Kadın Hareket-
inde rol oynamak isteyen ve hizmet eden biri biçimindeydi. Ama 
bizim tablomuzu değiştirdi. Bu gün bakıyoruz jiyan arkadaşın 
şahsında politikaya, iktidara karışmış bir kadını görüyoruz. Jiyan 
arkadaşın amacı ne, girdiği konum nedir bunu sormalı. Ciddi bir ra-
hatsızlık var, insan değerlendirmek istemiyor. Jiyan arkadaş kadının 
gücü ve sevgisine rağmen erkeğin savunmasını tercih etti. Jiyan 
arkadaş bu noktayı itiraf etmeli. Özgürlük mücadelesi gerçeği karşıs-
ında ihanet etti. Bu ihanet karşısında nasıl bir izah getirecek? Bunu 
hangi dille, hangi vicdanla itiraf edebilir. Bu anlamda jiyan arkadaş, 
bu gerçeklik içerisinde kendisini çözümlemeliydi, ama samimi bir 
yaklaşım görülmüyor. Kadın yapısı bu tür teorileri artık kabul etmi-
yor, onun için kendi gerçeğini ortaya çıkarmalı. Arkadaş hala rahat-
lıklı bu eğilimi tercih ettim, bu eğilimde kendi gerçeğimi gördüm 
diyebiliyor. Sağ eğilimle bir oldu, hatta hizmet noktasında bile rol 
oynadı. Bu nokta da görülen, hala Kadın Hareketi üzerine oyunlar, 
hesaplar var. Son süreçte her şeye rağmen, Önderliğin bir çağrısı 
oldu. Bu çağrı karşısında jiyan arkadaş ne kadar cevap oldu. Bu 
nokta da insan inciniyor. Jiyan arkadaş neden böyle bir tercih yaptı. 
Bu süreçte tüm yapı ve yönetim özeleştiri sürecine girmiş, Jiyan 
arkadaşın da bu süreç içerisinde kendisini görmesi lazım. Bu gerçek-
liği çok derin ve yüreğimizde hissetmeliyiz. Bu süreci Jiyan arkadaş 
için çok önemli görüyorum. Öyle bir düzeye gelmiş ki, ya birleşe-
ceksin yada kopacaksın. Bu gerçeklikle bir olman lazım. Hedefe 
kilitlenmeyi bir çok defa dile getirdik, ama kilitlenmeyen kadın bir 
çok şeye bulaşacak. Eser Altınok arkadaşın örneğini vermek istiy-
orum; İhanet etmesine rağmen, ihanetten sonra içimde PKK’nin bir 
kıvılcımı vardı, oda bırakmadı bu konumu yaşayayım, bu esas üz-
erinden benzini içiyor ve kendi içindeki ihaneti yakıyor. İnsanın 
kendisini derin sorgulaması derken bu gerçeklik karşımıza çıkıyor. 
Bu gerçeklikle kendini yaratmada güçlü bir adım atılmalı. Sorulması 
gereken çok soru var, ama girmek istemiyorum. Kongremizin slo-
ganı, “Önderlik çizgisinde kararlaşma ve yeniden yapılanma” Jiyan 
arkadaşında  bu gerçeklikle bir olmasını ve bu anlamda araştırma 
sürecine girmesini istiyorum.  

Ronahi ark: Başta arkadaşla bir süre beraber kaldım, kısmen tan-
ıma durumum var. Fakat şunu söyleyebilirim, bu son gelişen durum-
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larla birlikte ismini duyduğumda şaşırdım. Yani beklemiyordum. 
Tabi burda ne kadar tanıdığım, anladığım anlamında soru sor-
duğumda, yeterince anlaşılmadığı kanısına varıyorum. Özellikle 
Kadın Hareketi açısından, sansasyonel çıkışlarla örgüt gündemine 
geldi. Bu kapsamda değerlendirmeler oldu. Ama hep biraz da çıkış-
ları zıtlarda seyretti. Kendi raporunda da arkadaş açmış. İlk tutucu, 
baskıcı, tüm bunları geliştiren, sağ ve sol çizginin bileşimini bulduğu 
Konsey de, ki kendiside o dönemde Konseydi. Ve buna karşı bir 
isyan hareketi gelişti ve biz onu  kadın direnişi anlamında sa-
hiplendik. Bu son değişim adına ayrılanlar yada  bunu ifade 
edenlerin de, yine böyle benzer görevleri vardı. Bu defa karşı çıkı-
lana aslında sahiplenme oldu. Bunun zihniyet, düşünce anlamında bir 
kadının yaşadığı alt üst oluşlar anlamında, kendi arayışlarını, kendi 
savrulmalarını, doğru tanımlama anlamında, yine karakterini çözüm-
leme anlamında kapsamlı değerlendirmesi gerekiyor. Belki bu değer-
lendirmeleri, bu platform da açığa çıkarabilir. Ama tümden çıkara-
cağını düşünmüyorum. Kendisi de buna yoğunlaşmalı. Birkaç 
hususta düşüncelerimi belirtmek istiyorum; dün Pelşin arkadaşı de-
ğerlendirdik, kapsamayan anlamında. Bugün Jiyan arkadaşı dinledik, 
kapsanılmayan anlamında. Fakat sonuçta şu çıkıyor, adını değiştir bu 
hikaye seni anlatır. Yani bu hikaye biraz hepimizin hikayesi. Her ne 
kadar kaynağını kendimizden olan özellikler oluştursa da, en genel 
anlamda kadının geleneksel yanlarının, özgürleşmeye çalışırken bo-
ğuşmasının farklı versiyonları. Bu sonuçta kadına ortak kaybettiri-
yor. En iyi yaptım diyenle, yapmaya çalışırken engelsin diyen ve 
sonuç itibariyle ortada kaygımız var. Yine ortak bir nokta olarak, 
yani bilerek, bilimsel değil, inanarak yol aldım. Artık geldiğimiz 
nokta, işe salt inançla yaklaşmanın çok fazla bir değer ifade et-
mediği, kendini bilme olarak da şimdi literatürümüze giren, en başta 
kendini doğru çözümlemenin kapsamlı yapılması gerekiyor. Arka-
daşın raporunda ifade edilen bazı şeyler var. Mesela örgüt içeris-
indeki hep politik bir konumunun olduğunu, bazen çok bunun 
farkında olmadan hareket ettiğini, bazen bunu bildiği için konuş-
madığını, sessizliğini koruduğunu söylüyor. Bunun ortamı etkile-
diğini ve bu yüzden mücadeleyi, düşünsel ve çizgi mücadelesini, 
düşüncelerini açıktan ortaya koyarak yapmadığını ama diğer bir ta-
raftan bunun uygulamasının geliştiğini belirtiyor. Şimdi yani ses-
sizliğini koruyup, birilerinin dengesi olmama yada birilerinin aracı 
olmamaya dönük bir niyet var, ancak uygulama gelişiyor. Sorun da 
uygulamalar geliştiği için problemler ortaya çıkıyor. Tabi insanın 
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şöyle bir soru sorası geliyor. Sol çizgide yer alanlar belli, sağ çizgide 
yer alanlar belli. Yani içinden Ferhat’ı çıkartarak diğerleri de örgüt 
içerisinde ki konumlarıyla, duruşlarıyla bilinmeyen kişiler değil. 
Yada değişimlerini umut ve heves edeceğimiz kişiler değil. Şimdi bu 
kadar özgürlüğe sevdalı, bu kadar kadın gerçeğini anlama, tanıma 
durumu var, ama neden değişimin dinamiğini her şeye rağmen kadın 
zemininde, kadınla beraber, onun yönetim anlayışıyla, tarzıyla 
mücadele ederek geliştirmedi. Neden buna kendisini sevk etmedi? 
Üstelik bir kadın olarak, kadının yaşadığı sorunları geçmiş süreçlerde 
birebir yaşamış bir arkadaş. Özellikle önceki yargılama süreci var. 
Şimdi tekrar bu erkekle ortaklık yada değişimi erkekle birlikte yap-
maya çalışma. Önderliğin çözümlediği ve herkesin eleştirdiği, böyle 
bir grupla hem de erkekle gerçekleştirme akıl karı değil. Bu kadın 
özgürlüğüne kapı aralamak adına yapılsa da çok anlaşılır bir şey 
değil. Kişinin kendi ihtiraslarına yada bireysel olarak ulaşmak iste-
diği şeyler olsa dahi, yine çok fazla anlaşılır bir şey değil. Belki 
bunun için insan şunu diyebilir, amaca ulaşmak için geçici yol arka-
daşlığıydı. Çünkü hepsinin kişiliği tanınıyor, biliniyor. Bu anlamda 
da çözümlemede yetersizlik yaşadığını düşünmüyorum. Önderliğin 
şöyle bir değerlendirmesi vardı; "Hedefe, amaca ulaşmak için ara-
çların da temiz olması gerekiyor" diyordu. Yani örgüt içinde mu-
hafazakar, tutucu, Önderlik çizgisine girmeyen sol çizgiye karşılık, 
bu grup amaca ulaşmak için geçici yol arkadaşlığı olarak seçilmişse, 
bu araçlar da son derece kirliydi. Benim anlamadığı şey, bunları 
tahlil edemeyecek, göremeyecek kadar insanın gözünü ne ka-
patabilir. insanın doğru düşünmesi önünde ne engel olabilir? 
Bunların tahlili raporda yapılabilmeliydi. Bunun bir nedeni olarak 
aşırı dıştalanmışlık ortaya konuluyor. Kadın yönetiminin yaklaşımı, 
tarzı, kendisinin bu konuyu çok fazla aşamaması, gurur noktası, ama 
bunlar hala çok ciddi çözümlemeye değer konular. Önderlik, “Ce-
sedimi ikiye bölüyorsunuz, özde ikisi de aynı” diyor, her iki çizgi 
için de böyle.  Bunları bireyin uygulamada ortak olduğu durum açıs-
ından, Jiyan arkadaşın da çok ciddi değerlendirmesi gerekiyor. 
Önderliğe, kadına borçlu olma durumundan söz etti. Doğru, bu 
hepimiz için geçerli. Birileri bunun çok belirleyen noktasında yer 
aldı, ama herkes açısından Önderliğe böyle bir borcumuz var elbette. 
Herkes açısından çok ciddi bir derinleşme, yoğunlaşma, çözümleme 
konusudur. Zaten böyle bir süreci yaşıyoruz. Kongremizde bunun 
kararlaşmasını yaşıyoruz. Ama özellikle belirleyen olma anlamında 
daha fazla Jiyan arkadaşın derinleşmesi gerekiyor. Bu anlamda 
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raporun sonuç bölümünde ortaya koyduğu tutum olarak, yeni 
dönemde kadınla, erkekle, tarzla, şunla, bunla izah etmeden, tutu-
munu pratikleştirirse, ancak o zaman doğru bir bağlılığın gelişeceğini 
düşünüyorum ve pratikleştirmesini umuyorum. Arkadaşlar da bazı 
şeyleri ifade ettiler. Kendi raporu da var. Ben raporun dilini daha çok 
kadına yakın bulduğumu belirtebilirim. Yani bazı çarpıcı çözümle-
meler de var. Onların altının daha fazla doldurulması, daha fazla 
kendi derinliğine inmesi gerekiyor. Kadın olarak çözmemiz gereken 
yanlarımız çok, ama Kadın Hareketi içerisinde yaşadıklarını bu kadar 
kapalı, bu kadar anlaşılmaz kılarak değil, bunları daha iyi çözümley-
erek, kadın tarihine mal edilmesini içten yapabilir. Yani en azından 
kişisel olarak böyle bir beklentim var. Ve artık Önderliğe bağlı ol-
unması gerektiği durumlarda -her zaman bağlı olunması gerekiyor- 
Önderliğe bağlı olmak adına, tersten sansasyonel çıkışlarla Jiyan 
arkadaşı örgüt içerisinde karşılamak istemiyoruz. Bir rotada bir 
basamağı tamamlayarak, bir gelişim seyri izlemesini temenni ediy-
orum. Ben bunları belirtiyorum.  

Arjin ark: Acaba bu rapormudur yoksa, makalemidir diye 
düşündüm. Eleştirmenler var, köşe yazıları yazarlar. Raporu böyle 
gördüm. Bazı boyutlarda istemlerini belirtme var, ama somut kişilik 
değerlendirmesini yeterli görmüyorum. Arkadaşlar kişilik durumunu 
değerlendirdi. Mücadele içerisindeki duruşunu son süreçteki durumu 
ile bağlıyorum. Aslında yaptığı tanımlamalar, çocukluk gerçeğini 
ortaya koyarken, hedefsiz yaşamayı belirtmiş bunu önemli buluy-
orum. Hala yansıma olarak hedefsiz yaşama var. Bir diğer nokta 
kendisini dıştalanmış bir konumda görüyor. Bu tanımlama çözüm 
değil, bunu samimi görmüyorum. Kökünden kopmuş bir gerçeklik. 
Özgürlük ilkelerine o kadar saldırmayı, birey olarak düşünüyorum 
ama anlam veremiyorum. Tahlil etmek istiyorum ama zorlanıyorum. 
Özgürlük ilkelerinden taviz verme ve erkeğe sırtını dayamaya hiçbir 
anlam veremiyorum. Belki belli bir yere kadar erkeğin gölgesinde bir 
iktidar yürütülmüş, ama zirveleşmede yaşananlar gösterdi ki onun 
kişiliği kullanılmış. Her ne kadar hedefsiz olsa da, iktidar ve güç 
arayışı var. Tanımlıyor; sağla bir birliğim veya hesaplarım yoktu 
diyor, fakat son güne kadar onların yanında kalmasının altında birey-
sel bir hesap vardı. Irak zemininde oluşturulan dengeler çözüldü ve 
kişilikler ortaya çıktı. Jiyan arkadaşın umudu, devrim dağıldı, acaba 
ben hangi güç içinde yer alsam, gitsem arayışıydı. O yaklaşımı 
samimi görmüyorum. Kimse beni çağırmadı, ben toplantıya geldim 
diyor. Aslında orda yaşam zemini kalmadı. Tamam bir dönüş var, 
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çünkü ikisinin arasında ince bir çizgi var. Önderlik gerçeğini çok 
kendimize göre değerlendiriyoruz. Doğru, Önderlik bunları kadın 
hareketinin öncüsü olarak hazırladı, ama ne oldu Önderliğin eğitim-
leri üzerinden tasarruf yapıldı. Önderliğin yaklaşımını iyi biliyoruz. 
İçimize ne türden ajan, tasfiyeci, kim gelirse, gelsin kendisine yaşam 
zeminini verirdi. Ama bu gerçeği görmeyip, her şeyi kendi hakkımız 
olarak görürsek, ben bunu kabul etmem. Jiyan arkadaş bir kadın, bir 
insan olarak, kendi köküne dönmeli. Biz demiyoruz ilah bir militan 
gibi olsun. Jiyan arkadaşın duruşunu ırakta gördüm, bazı noktalarda 
ikna değilim. Acaba bilinçsiz mi girdi, hayır başka arkadaş olsaydı 
inanırdım. Duruş olarak, çalışmada, her şeyde onlarlaydı. Acaba he-
sabı neydi? Hesabım yoktu diyor, ama inanmıyorum. Ben diyorum 
hesabı vardı, ama yerini bulmadı. Çünkü o kişilikler özel yaşamlarını 
oluşturdular, siyasal, iktidar dengeleri kalmadı. Öze dönüşü çok 
önemli buluyorum. Postmodernist anlayış diyoruz, kökünü kay-
betme. Kökünü kaybetme kadın gerçekliğinde daha çok tehlikelidir. 
Çok samimi görmüyorum, hem raporda hem de duruşta. Bunları 
söyleyebilirim.      

Peyman Devrim ark: Arkadaşlar da önemli boyutlarda değer-
lendirdi. Uzun zamandır Jiyan arkadaşı tanıyorum, çok ağır süreçleri 
de beraber geçirdik. Onun için Jiyan arkadaşın gerçeğini değer-
lendirmek istiyorum. Raporun gerçekçi boyutları var. Yine jiyan 
arkadaşın bir gerçeği olarak, bütün tanımlar içinde kendisini tanımsız 
bırakıyor. Doğruların içinde kendisini bir yere oturtamaması, elle 
tutulmayan, somutlaştıramadığın bir gerçeklik ve kendini kamufle 
eden bir kaçışı raporda görebiliyorum. Şahsen bundan çok inciniy-
orum. Biz bunun mücadelesini vermeliyiz. Tarihimizde kadına, 
bilincine ve iradesine ait gibi manalı şeyler var, bir daha bunları 
anlamlandırmak ve yerine bırakmak gerekiyor. Bunu yapabilmek 
için kendimizi gerici yanlarımızın, bu gerçekliğin içinden çıkarmalı-
yız. Çünkü orada karışıyor, anlamda orada karışıyor. Maalesef bir 
daha görüyorum ki, Jiyan arkadaş  bu anlamlı gerçeğin içinde kendi 
gerçeğini saklıyor. Yine bu çok anlamlı gerçeklik içerisinde tasarruf 
yapıyor. Bunları ayrıştırma, özgürlüğe adım atmak için birinci ko-
şuldur. Bana göre üç tasarruftan vazgeçersek, o zaman özgürlük ni-
yetimiz samimi olur; Birincisi; Önderliğin emeği yada Önderliğin 
yaklaşımı. İkincisi; yapının sevgisi. Üçüncüsü de; cinsimizin 
yaşadığı eksiklik ne olursa, olusun kendini bu eksik üzerinden izah 
etme. Bu üç noktada tasarruf etmeyi bırakırsak, o zaman bir arınma-
dan bahsedebiliriz. Jiyan arkadaşta her zaman bir tasarruf vardı ve 
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şimdi raporunda da var. Mesela güç ve güçsüzlük, kişilikte iç içe yer 
alıyor. Bu noktada Jiyan arkadaşı bir çok yerde güç, bir çok yerde 
güçsüz görüyorum. Durumumuzu bütün koşullardan arındıralım, bu 
özgürlük niyeti için yeterlidir. Özde her koşuldan bağımsız niyetin 
var mı, yok mu? Bu yapıyla ilişkide bir ölçüdür. Bunu hiçbir zaman 
Jiyan arkadaşta görmedim, şimdi de görmüyorum. Rapor iktidar dili-
yle yazılmış. Niye iktidar diliyle yazılmış diye gerçekliğini çözüm-
lemeye çalışıyorum. Örgütler içinde gücü olmayanlar karşısında bile 
insan kendisini sorgulasa, acaba insan kendisine gerekçe koyabilir 
mi. İşte ben dıştalandım, açıkça şu söyleniyor: Sapmalarımın sonucu 
şudur, güç dengeleri içerisinde benim istediğim yer bana verilmedi, 
bana ait olan yer verilmedi. Sapmalarını bu gerekçeler üzerine izah 
ediyor. Bu gerekçenin kendisi bile, bundan sonra duruşunu hangi 
pozisyona göre belirleyeceğini gösteriyor. Ama heval Jiyan'ı özgür-
lük değerleri, Önderliğe ve kadına ait değerler karşısına koy, o 
zaman acaba o gücü kendisinde görüp gerekçe yapabilir mi? Başta o 
gücü kendisinde görmenin kendisi bile bir tehlikedir. insan korkuyor. 
Bir noktada arkadaşın kişiliği üzerine görüşümü belirtmek istiyorum. 
Tamam, arkadaşın bahsettiği süreç vardı, ama bu durum, bu gerçek-
lik heval jiyan'ı geliştirmedi, sadece derinleştirdi. Bunun için de, 
kendisine gerekçe yapmamalı. Mesela, merkez gücün içinde politik 
zemin olduğunu belirtiyor. Ama ben heval jiyan'ı tanıdım tanıyalı, 
heval jiyan kendisini her zaman merkezin güç konumuna göre 
konumlandırıyor. Hiçbir zaman gerçekliğini onun dışında konum-
landırmadı. Arkadaş kapsanmadım diyor, Jiyan arkadaşı tanıdığım 
kadarıyla hiçbir zaman kapsanmayı kabul etmedi. Kapsanmayı 
hazım edemeyecek kadar gücün merkezinde olmayı, kendisi için 
doğal hak gören bir gerçeği var. Diyelim ki, bu hareketin yönetimi, 
bu son dört yıl içerisinde heval Jiyan'ı kapsadı, kapsayıcı yaklaşımı 
gösterdi,- bu tür yaklaşımlarda hiç yoktu değil, ama tür yaklaşımlarla 
çelişen yanlarda vardı, zaten değerlendirildi- ama Jiyan arkadaşın 
kendi karakterinde yok, kişiliği hazım edemez. Çünkü o her şeyin 
üstündedir, o kapsayacak konuma gelene kadar, en merkeze gelene 
kadar muhataplarıyla savaşır. Kapsayacak konuma geldikten sonra, 
en sağından, en soluna her gerçeği kapsayabilir. En dogmatiğinden, 
en liberalinden, en ilkelisinden, en ilkesizliğine kadar her gerçeği 
kapsayabilir. Ama o konuma gelene kadar herkesle, o konumunu 
sarsan, güçlenmesine engel olan, her gerçeklikle savaşır. Ve bu 
süreçte Kadın Hareketine karşı pozisyon alışı, bu gerçeğinden dolay-
ıdır, dıştalanmasından dolayı değil. Diyelim ki, Kadın Hareketinin 
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yönetimi dışladı. Ama heval jiyan'ı güçlendiren, onu çok güçlü 
katılıma sevk edecek zeminler de o kadar çok vardı. Ben Önderliğin 
adını çok fazla söz konusu etmek istemiyorum. Önderliğin, birilerini 
bizim gibi çok fazla idealize ettiğini de düşünmüyorum. Ama 
sonuçta, Önderliğin hep destekleyen bir yaklaşımı oldu, önerileri 
oldu, arkadaş  yapısının sahiplenici tutumları oldu. Bu zeminler yet-
mez miydi bir harekete katılmak için. Hepimiz açısından da öyle, en 
azından sapmalarımızı, savrulmalarımızı, -kendimi dışında tutarak 
söylemiyorum, bu hepimiz açısından geçerli bir şey- kendi cin-
simizin başka açılardan yaşadığı gerilikler üzerine oturtmayalım. 
Buna oturtmak yine bir tasarrufa girmektir. Yeniden bazı politik 
dengelere kapıları aralamaktır, bunun mesajını vermektir. Birinci 
yanılgı olarak bunu görüyorum. İkinci olarak şunu söylemek istiy-
orum; Heval Jiyan'ın kişiliği somut elle tutulamaz. Mesela, dün 
Heval Peşlin'in platformu oldu, bu platformda gelen bütün eleştir-
ilere katılıyorum. Şu nokta bence daha anlamlıdır;  bir amaç üzerin-
den, somut inandığı bir gerçeklik üzerinden veya bazı zorunluluklar 
üzerinden bir sürece girersin, ama o süreç hem dış koşulların sistem 
gerçekliğinin dayatması altında, hem iç kişilikte çözümlenmemiş 
eğilimlerin buluşmasıyla farklı bir eğilimde, farklı bir çizgide der-
inleşir. Ama sonuçta sen somut bir yerde niyetlerinle, duygularınla, 
sapmalarınla veya doğrularınla somut bir yerdesindir, onun bütün 
sonuçlarının sorumluluğu da sana aittir. Bunun bile bir anlamı vardır, 
ama Heval Jiyan öyle değildir. Heval Jiyan her zaman öyle bir yerde 
durur ki mutlaka merkezde olmak durumdadır. Bu konumunu 
güçlendirmek üzere, en sol uçtan, en sağ uça kadar her yerdedir, her 
yerde durabilir. Pragmatizmi en üst düzeyde kişiliğinde somutlaştır-
mıştır. Bunu ne zaman karar altına altı. Bu bir karardır heval Jiyan 
için. Bu soruyu bir zamanlar Heval Jiyan'a sormuştuk. Bunu karar 
altına alması da, kişiliğinin öncesiyle bağlantısız değil, nüveleri 
vardır. Ama öncesinde yine çok temiz duyguları, güzel yanları, güçlü 
yanları da vardı. Fakat bunu karar altına aldığı koşullar içerisinde bu 
yanı derinleşti, kişiliği kimliği haline geldi. Heval Jiyan, gerektiğinde 
en sağı, gerektiğinde en solu kendi kimliği kılar. Biri yargılandığında 
onun yargılaması içinde değildir, onun tanımı dışındadır. Çünkü bir 
yerde kişiliğini somutlaştırmıyor, bir yere koymuyor. Bu anlamda 
hiç dogmatik değildir. Ama dogmatizmin güçlü olduğu, baskın 
geldiği, etkin olduğu zamanlarda, dogmatik eğilimlerimizin ortaya 
çıkardığı her şeyi en çok sahiplenen oydu. Bunun parçalanmaya, 
yıkılmaya, güçsüz düşmeye, politik gerçekçi zeminlerde kendisini 
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ifade edememeye başladığı dönemlerde ise sağın en ucuyla, ilkesizin 
en ucuyla, onun bütün ifadesi içerisinde yer aldı. Onu güçlendirdi. 
Bu noktada Heval Jiyan'ı çözmek, onu hemen yakalamak, bir yak-
laşımını, bir kişiliğini bir yerde somutlaştırmak mümkün değildir. 
Zaten raporu da şu edayla yazmış; o kendi kişiliğini değerlendirmez, 
o hareketi değerlendirir, çünkü o bu hareketin üstündedir, içinde 
değildir. İçinde idealleriyle, güzel yanlarıyla yer alan bir insan 
değildir. Mesela şöyle yazsaydi; benim yetmezliklerim, benden kay-
naklı şudur, ama benim şöyle ideallerim de vardı ve şu noktada 
kırıldı. Bende kırılma yaratan koşullar da şuydu, ama  benden kay-
naklı yanları da şuydu, benim şöyle tutulacak yanlarım da var de-
seydi daha anlamlı olurdu. Ama bütün gerçekleri koymuş, kendisini 
üste çıkaran bir yaklaşımı var. Heval Jiyan değerlendirirse, hareketi 
değerlendirir, kendisini değil. Onun kişiliğinin tartışmaya açık bir 
yanı yoktur yani, olamaz. Her zaman da kendisini bu şekilde konum-
landırdı. Şimdi de, bence pragmatizmi nerede, nasıl, neden karar 
altına aldığını çözmezse, her hangi bir şeyin değişeceğine inanmıy-
orum. Şunu da ifade etmek istiyorum; gerçekten gücüne ve özünde 
çok güzel yanlarının oluduğuna inandığım ve halen de sevmekten 
vazgeçemediğim bir insan, ama bu yanıyla, bu haliyle bence çok uç 
noktada kendisine yabancılaştı. O sevilen insan yanlarıyla, Heval 
Jiyan arasında herhangi bir yakınlık yok, onu hiç içermiyor demiy-
orum, ama uzaklaşmıştır. Bu pozisyonunu aşmadan, bu gerçeği çöz-
meden, aşmadan her hangi bir biçimde özgürlüğe niyetli bir öze-
leştiri vereceğini ve bir adım atacağını sanmıyorum. Çünkü şu bek-
lenti hep var; acaba benim zeminlerim ne kadar kurudu, ne kadar var. 
Kaldı ki, hala var. Bizim genel gerçeğimizde şu zeminler var; Mesela 
Önderliğin, arkadaşın kişiliğini çok çözümlemeden böyle güçlendir-
meye, desteklemeye dönük yaklaşımları bizde hep otokmatikmen 
şuna götürüyor; ya  bundan birşey çıkarsa? Onun için gerçekçi de-
ğerlendirmeme, beklentiler üzerinden değerlendirme Heval Jiyan'ın 
tasarruf zeminidir. Önderlik, en uç noktada cehennemin dibine inen 
bir insan için bile onu koyar. Ve biz o insan için bile, o beklentiyi her 
zaman korumak zorundayız. İnsan karar verdiği andan itibaren, en 
yüksek düzeyde özgürlük çıkışında herkesten daha fazla yapabilir, 
ama bunu çözmediği sürece bu beklenti üzerinden tasarruf yapmak 
yada Heval Jiyan'a tasarruf zemini sunmak çok büyük bir yanılgı 
olur. Bu anlamda, temelde şunun üzerinden bir sorgulamaya git-
mesini öneriyorum; mesela çocukluğunu değerlendirebilir. Neden bu 
kadar gücün merkezinde, endeksli olan bir yaşam anlayışı? Onun 
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dışında olmayı bile tasavvur edemiyor heval jiyan. Sıradanlığı ka-
bullenmekten bahsediyor, alakası bile yok. Sıradanlığı kabul eden 
insan, bu koşullarda farklı savrulmaları yaşar, ama heval jiyan hiç bir 
zaman güç merkezlerinden uzaklaşmamıştır ki, bunun sıradanlığı 
kabul etmekle alakası yok. Bence şurdan başlayarak çözümlenebilir; 
Heval Jiyan hep kadınlı bir ortamda büyüdüğünü söyler, o nedenle 
"bende iktidar, güç vb. yok". hiç öyle değil. Bence tersinden de bir 
baksın, çünkü babanın pozisyonu ailede çok güçlü, ailede sevilen ve 
merkezi olan bir konumda. Bir erkek gücü etrafında o kadar kadınlı 
ilişkiler ağı var. Yani bir erkeğin gücüne endekslenmiş çoklu kad-
ınlar ilişkisi arasında acaba oradaki güç, etkinlik ilişkileri daha fazla 
öne çıkma psikolojisi, oradan gelen güç anlayışında da çözüm-
leyemez mi insan? Tabii bu hak arkadaşın kendisine aittir. Yani kiş-
iliğini nerede tanımlayacağı, hayatını nasıl çözümleyeceği hakkı 
arkadaşın kendisine aittir. Fakat bir görüş olarak değerlendirebilir. 
Ben bildim bileli, Heval Jiyan'ın konumu hiç sarsılmamıştır, 
çoğunlukla herkes onu merkeze koymuştur. Ama olaki, bunun dış-
ında kalan onu merkezine koymayan insanlarla nasıl bir savaşım 
yürüttüğünü de gördüm, yani iradeyi nasıl ezdiğini. Ama ezdikten 
sonra, en ilkesiz boyutlarda o insanla sanki hiç birşey yokmuş gibi 
ilişkilere girdiğini de gördüm. O noktada güce yaklaşımını en çok 
kendisinde çözmesi gereken bir arkadaş olarak görüyorum. Bunu 
yaparsa, gerçekten gücüne inanıyorum. Gücü tanımladığı yerde 
güçlü değil Heval Jiyan. Şimdiye kadar üzerinde çok yoğunlaştığım 
bir arkadaş ve şunu  düşünüyorum, onun gücü tanımladığı nokta-
larda, gerçekten acaba güç o mudur diye, kendimle çok çeliştiğim 
yanlar oldu. Kaldı ki, tersinden bir sorgulamayı da arkadaşın kendis-
inden bana yönelmiş olarak, yani aramızdaki etki, tepkiden bildiğim 
kadarıyla var. Ama güç olgusunu hepimiz açısından doğru tanım-
lamak gerekiyor. Güç bence kendi gerçeğinin en yalın, en çıplak 
sınırlarına inebilmektir. Kendi gerçeğini başka bir biçimde, başka 
dayanaklarla donatarak, orada gücü tanımlamak, iktidar eksenli bir 
güç anlayışıdır. O noktada Heval Jiyan bence güçsüzdür. Güçsüzlüğü 
nerede ortaya çıktı. İktidar zeminlerinde bu kadar parçalanmak, ikti-
darın bir kadını bu kadar parçaladığını, bu kadar savurduğunu gör-
mek bile bunun göstergesidir. Bu gücün kanıtı değildir. Gerçek güç, 
öze kilitlenmiş, sadece kendisiyle, kendisinde olanla kaldığı ve 
bunun üzerinden yaşama iddiasını koyduğu andan itibaren vardır 
insanda. Bence bir kez bunu denemeli Heval Jiyan, bu noktada 
kendisini sorgulamalı. Ben kendi bakış açımdan, kendi gördüğüm 
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kadarıyla değerlendirmeye çalışıyorum, belki çok doğru olmayabilir. 
Çünkü ben de tersinden, çok fazla yanılgıları yaşayan bir insan 
olarak, her zaman bıraktım ve farklı bir sapma, yanılgı, kişiliği aşırı 
güçsüzleştiren bir tanımlama içine giriyorum. O yanılgılı yanını da 
koyarak bu değerlendirmeyi yapıyorum. Ama sonuçta bir değer-
lendirme olarak, üzerinde yoğunlaşırsa iyi olur. Bunları belirtiyorum, 
başarılar diliyorum.  

Ronahi ark: Arkadaşlar değerlendirdi, ben fazla değerlendirme 
yapmayacağım. Ama iki noktayı sormak istiyorum; Çünkü gerçekten 
de bazı şeyleri daha iyi anlayabilmek için sormak istiyorum. İnsan, 
Önderliğin şu an yaşadığı süreci, kadının yaşadıklarını ve yine Heval 
Jiyan'ın içinde bulunduğu durumu göz önüne getirdiğinde insanın 
kafasında çelişki oluyor. Önderliğin en çok değer verdiği bayan 
arkadaşlardan birisi de Heval Jiyan'dır. Çünkü Önderlik Heval Ji-
yan'da bir güç görüyor ve bunun için ona güven veriyor. İnsanın 
kafasında çelişki olan nokta nedir? Önderliğin esaretinden sonra 
nerede bir tasfiyecilik olmuşsa, nerede bir tasfiyeci erkek varsa, 
Heval Jiyan'ın adı onunla birlikte geçiyor. Yani Heval Jiyan hep 
zemin oluyor. Neden Önderliğin o kadar desteğine karşı, bunu esas 
almıyor da, hep tasfiyeciliğe zemin oluyor? Diğeri ise, Önderlik 
gücünü hep halktan ve yapıdan aldığını belirtiyor. Heval Jiyan'ı bu 
konuma getiren, cinsine güvenmeme, cinsiyle bir olmamadır. Sorum, 
neden tasfiyecilik hep heval jiyan'da bir zemin buluyor? Heval Jiyan 
neden kendi cinsine güvenmiyor?  

Helkız ark: Herşeyden önce arkadaşın, kendisini bir kadın plat-
formunda ifade edebilecek şekilde gelmiş olmasını anlamlı buluy-
orum. İçimizde bu süreçte savrulan arkadaşlar oldu ve bu arka-
daşların birçoğu çok güçlü arkadaşlardı. Ama arkadaş seçimini bu 
yönlü yaptı ve bir kadın platformu içinde kendisini ifade etmesinin 
daha anlamlı olacağını düşündüğü için buraya geldi. Ben bunu çok 
anlamlı buluyorum. Fakat ben şunu söylemek istiyorum; ben arka-
daşı daha önce de gördüm, arkadaşın duruşunda Önderliğin gücünü 
görebilmiştim. Bu beni etkilemişti de açıkçası. Fakat şimdi  arkadaşı 
gördüğümde, arkadaşın duruşunda bir huzursuzluğu farkediyorum. 
Gene bir öz var, bir güç var, fakat bir huzursuzluk yaşıyor. Raporu 
çerçevesinde kendisini sorgulama gücüne ulaşırsa, arkadaşın bu hu-
zursuzluğu büyük bir güce dönüştüreceğine de inanıyorum. Raporu 
belirli kısımları açısından iyi buluyorum. Kendisine dürüst yaklaştığı 
noktalarda gerçekten de iyi çözümlemiş, ama henüz kendisine do-
kunamadığı noktalar da var. Bu platformdan sonra kendisini daha 
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güçlü bir sorgulamaya kavuşturabilir. Böyle bir sorgulamayı 
yaşayarak kendisinde bir güç oluşturabilir. Benim arkadaşı eleştire-
ceğim bir nokta var; Önderlikten büyük bir güç aldı arkadaş ve halen 
de Önderliğin ona verdiği bir güç var, onu da görüyoruz. Ama aldığı 
o gücün, Önderlik sahasında aldığı güçle sınırlı kaldığını düşünüy-
orum. Yani o güç üzerinden kendisini geliştiremedi. Eğer Kadın 
Hareketinin bugün yaşadığı bir savrulma varsa, bence bu arka-
daşların bu gücü geliştirip, bu zeminden güçlü bir bilinç donanımı 
sağlamamış olmalarından da kaynaklanıyor. Arkadaş buraya kadar 
savrulmadan gelebildiyse, bence kaldığı o zeminin güçlü etkileri 
vardır. Arkadaş bu gücünü örgütlülüğe dönüştürebilirdi. İktidar 
oyunlarına girmediğini belirtiyor, fakat bu güçten yararlanarak kadın 
örgütlülüğünü sağlayabilirdi, yeni bir örgütlenme alternatifi oluş-
turabilirdi. Bu gücü de vardı, yapının da ona güveni vardı. Bunu da 
yeterince kullanamadı, değerlendiremedi. Bu güçlü zemin üzerinden 
bilinç donanımıyla bir çıkış yapabilirse, bence önümüzdeki süreçte 
kadın mücadelesi açısından önemli bir rol de oynayabilir. Ben bu 
gücü sağlayabileceğine inanıyorum.  

Rojger ark: Heval Jiyan'ın kişiliği üzerine yoğunlaştım. Ben de 
birlikte kalmıştım. Birçok zaman arkadaşın yaşama, özgürlük hare-
ketine yaklaşımı nedir, mücadele yöntemi nedir vb. noktalarda, insan 
değerlendirme yapmakta zorlanıyor. Fakat ortaya çıkan ve insanın 
ulaştığı sonuç şu oluyor; Heval Jiyan hala bir hayal içinde yaşıyor. 
'99'dan önce nasıl mücadele ettiyse, hangi pozisyondaysa, 99'dan 
sonra da ve şimdi de hala bu hayalle yaşıyor. Raporunda da hala bu 
şekilde bir değerlendirme var. Temmuz toplantısından bu yana arka-
daşta gördüğüm, arkadaşın tamamıyla özgürlük mücadelesini bırak-
tığıdır. Özgürlük çizgisine karşı bir inançsızlığı yaşıyor. Heval Pey-
man'ın değerlendirdiği bir noktaya ben de katılıyorum, yapılan eleşi-
tirilerin içinde kendisini görmüyor. '99'da ki hayalleri nasılsa, şim-
diye kadar da öyle yaşıyor. Ama yaşadığı bu son süreci ciddi ele al-
mazsa, sanırım ne tarih, ne arkadaşlar, ne de halk Heval Jiyan'ı af-
fetmeyecek. Son süreçte yaşadığı şey, özgürlük mücadelesine karşı 
inançsızlık, mücadeleyi bırakmadır. Temmuz toplantısından sonra,  
Suriye yönetimindeydi, ama bulunduğu saha Irak'tı. Yaşamı, ev 
çerçevesindeydi, ne halkla ilişkiliydi, ne kadroyla ilişkileniyordu. 
Birçok zaman kafamda bir çelişki oldu. Hatta ben kendi tutumumda 
da dile getirdim, benim en fazla yoğunlaştığım nokta buydu. O kadar 
emek, o kadar eğitim; insan nasıl bir uçtan, diğer bir uca gider ve her 
şeyi bırakır. İçinde ciddi bir kandırma var, sanki geçen bu süreci 
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kimse görmedi. Hala bu havayı kırmış değil, bu tehlikeli bir durum. 
Önceden ben Heval Jiyanı nasıl tanıyordum; kaba redçi de olsa, 
sürekli erkek arkadaşları teşhir ediyordu. Belki kaba redçiydi, ama 
içinde erkek egemenliğine karşı bir mücadeleyi de barındırıyordu. 
Fakat son süreçte, kadın yapısına, kadın hareketine karşı taşıdığı tep-
kiyi, erkeğe karşı taşımıyordu. Hatta değerlendirmelerinde, du-
ruşunda erkek arkadaşların savunmasını yapıyordu. Bu konuda ben 
ciddi bir çelişki yaşadım, insan bir uçtan, nasıl böyle bir uca kay-
abilir diye düşündüm. Sonuçta arkadaş, yaşam tarzında, erkeğe karşı 
mücadelesinde tümden küçük burjuva tarzı tercih etti, arkadaşın 
bunu görmesi gerekiyor. Diğer bir nokta, örgütsel gündemde tartış-
ıldı ve bu konuda birçok değerlendirme yapıldı; yöneticilikte manevi 
değerlerden kopma ve maddi şeylerle ilgilenme. Arkadaşın şahsında 
şu sonuca vardım; demek ki yöneticilik o kadar tehlikeli ki, insan 
manevi değerlerden kopabiliyor, bu arkadaşta bunu çok ciddi 
gördüm. Önderlik sahasında kalan arkadaşları, Önderlik birçok defa 
değerlendirdi. Ama son süreçte şunu gördüm ki, bazı erkekler onun 
yerine geçtiler. En demokrat erkekler onlardır, demokratların içinde 
en iyi demokrat odur yaklaşımı vardı. Bu zaten en büyük tehlikeydi. 
Bu anlamda insan Heval Jiyan'ın yaşam mücadelesinde küçük bur-
juva yaşam tarzına teslim olduğunu  söyleyebilir. İnsan heval jiyan'ın 
duruşuna baktığında diyalektiğe daha fazla inanıyor. Bir uçtan, bir 
uca kayabiliyormuş insan. Ama ben diyalektiğa de inanıyorum. 
Madem kendisinde tekrar dönme gücünü gördü, -bu raporu, bir öze-
leştiri raporu olarak sanırım arkadaşlar da kabul etmezler, vicdani bir 
yaklaşım olmadı mı, kimsenin inanacağını sanmıyorum-  arkadaşın 
savunmalar ekseninde, diyalektik mantıkla, gücünü tekrar cesaretle 
toplayacağına inanıyorum. iktidar oyunlarının dışında, bir militan 
olarak yapamadıklarını sorgulaması önemliydi. Raporu bu anlamda 
yetersiz buluyorum. Savunma ekseninde, hiyerarşik zihniyet kiş-
iliğinde ne kadar tahribat yarattı, ne kadar maneviyattan uzak düştü 
vb. noktalarda sorgulama yaşar ve kendisini bu noktada ele alırsa 
adım atacağına inanıyorum.   

Jiyan Deniz ark: Elbetteki, her ne kadar raporumda kendimi ve 
yaşanılanları ifade etmeye çalışmış olsam da, ben de bunun yeterli 
olmadığını hem ortaya çıkardığım pratiğin tanımı açısından hem de 
bu pratiğin yol açtığı sonuçlar açısından yeterli olmadığını biliy-
orum. Kadın kimliğinde bir çıkış, kendi yaşadığı sorunlardan doğru 
bir tanıma kavuşmanın bu kadar zorunlu ve ihtiyaç olduğu bir 
süreçte, Önderliğin önümüze koyduğu savunmalar çerçevesinde, 
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kendimizi doğru bir zihniyetle tanımlamamız gerekliliği karşısında, 
elbette ki çok yetersiz kaldığını ve zayıf kaldığını, yanıt olmadığını 
biliyorum. Aslında söylemlerden de öte, bu platformda hem kendi-
min yaşadığı duygu yoğunluğuna ve hem de bu platformun ve her bir 
arkadaşın değerlendirme ve eleştirisinde oluşturduğu atmosferin 
yarattığı maneviyata çok karşılık gelmediğini, gelemeyeceğini de 
elbette ki biliyorum. Benim için böylesi zamanlarda, aslında söylem-
lerin her zaman yeterli yanıt oluşturmadığı düşüncesi hep oluşmuş-
tur. Yaşama hep böyle giriş yaptım, her şeyi biraz da böyle karşı-
ladım. Bu nedenle yaşadıklarımızın siyasal tanımı ne kadar kapsamlı 
ve yoğunluklu olursa olsun, yaşadıklarımızın karşılığı ne kadar si-
yasal, ideolojik, örgütsel boyutta olursa olsun, ama izahta veya tu-
tumda buna çok fazla düşmeden, gerçekten kişi olarak neyi hisset-
tiğimin doğru tanımını yapabilmek isterim. Aslında uzun süredir 
kadın ortamında, kadın platformunda kendimi bu düzeyde ortaya 
koyup, paylaşma olanağını elde edemedim. Çoğu zaman, böyle 
sorgulamalı, eleştiri alan ve mutlaka bir tavır alınması gereken, 
süreçlerden geçtim ama bu süreçlerin hiç biri bu kadar etkili olmadı. 
İçine düştüğüm yetersizliklerin, hataların kapsamı ne olursa olsun, 
aslında o tür zeminlerde yani muhattabının erkek olduğu zeminlerde 
eleştiri ve onun ağırlığı ne düzeyde olursa olsun, belki de bir kadın 
olmaktan dolayı hep bir karşı koyma, kendini savunma olmuştur. 
Fakat belki de kendimi en dayanaksız, en savunmasız hissettiğim an, 
bu an. Hatta keşke, subjektif değerlendirmeler olsaydı da kendimi 
haklı bulsaydım diyordum. Bu anlamda yapılan değerlendirmelere 
yönelik tutumumu, bazı sorulara yanıt verdikten sonra geliştire-
ceğim. Ama tutumu ancak bunun üzerinden geliştirebilirim; beni 
böylesi bir yaklaşıma iten tek şeyin, bu temas olduğunu yani kadın 
ortamında gerçekleştirdiğim bu temas olduğunu söylemek istiyorum. 
Benim için hem bu ay olması itibariyle -dün heval zilanın eyleminin 
yıl dönümüydü- hem de bu zeminde olmaktan kaynaklı, dün Heval 
Pelşin de ifade etmişti, yani ağırlığı, eziciliği ne kadar olursa olsun 
böyle bir zamanda, böyle bir zeminde, kararlaşmanın anlamı sanırım 
çok daha büyük oluyor. Böyle bir sözleşme yani. İlk sözleşmem 
Önderlikleydi ve cevabı olunmamış bir pratiğin, bir kişiliğin, bu 
tanımların arkasına getirmesi ardından, ikinci sözleşmemin bu aya, 
bu platforma denk gelmesi benim için aynı yoğunluğu taşıyor. 
Çünkü bu değerler, Önderlikle varolan değerlerdir. Kendim için 
ikinci bir sözleşme zemini veya zamanı olarak değerlendiriyorum. 
Açıkçası kendimi çok fazla savunma ihtiyacı hissetmiyorum. Kiş-
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iliğimin aşırı savunmacı yanları var, bunun yetiştirilme tarzımdan 
kaynaklı yanları az çok biliniyor, pratik duruşumun da bu anlamda 
ortaya çıkardığı izlenimler var arkadaşlarda muhakkak. Aslında 
böyle bir zemin bulmuşken, kadınla böyle bir teması gerçekleştire-
bilmişken, kendimi anlatabilmenin, paylaşabilmenin gücünü ortaya 
koyabilmek, hatta bunun istemini geliştirebilmek amacındaydım 
yada çabasındaydım. Ama sanırım bazen birkaç söz bile yeterli ola-
bilir. Yada gerçekten yürekte ve bilinçte yer edinebilecek bir iki tu-
tumun yeterli olabileceğine inanıyorum. Umarım daha farklı 
zeminlerde bunun fırsatını yakalayabileceğim. Aslında biraz da kiş-
iliğim etrafında bir bütün oluşmuş, ortaya konulan eleştiri ve yansı-
malarıyla bir bütün bana ait değildir, anlamında belirtmiyorum. Ama 
biraz da kişiliğim etrafında oluşmuş gerçekliği, biraz da bana tan-
ınabilecek bir hakla bunun tanımını daha geniş bie şekilde kendim 
yapmak isterdim. Raporda  bunun pek olanağı olmadı. Zaman da 
yetmedi, ama esasta bu zihniyeti kendimde de derinleştirebildiğim, 
bunun anlam derinliğini yakalayabildiğim noktasında yaşadığım zay-
ıflıklarla ilgili. Ama paylaşmak isterim, böyle bir amacımın 
olduğunu da söylemek isterim. Sorular geldi, ağırlıkla da soruların 
hepsinin özü aynı. Yani bir kişiliğin kendisini bu kadar tanımsız kıl-
masının yanıtı ne olabilir? Varsa bir değeri, Önderlikle, kadınla de-
ğer kazanmış yada varlık bulmuş bir kişiliğin, bu gerçeklerle çelişir 
hale gelmesinin cevabı istendi tabii benden. Belki pratik gerçeklikte 
yaşadığım detaylara ilişkin hatta çok ağır noktalarda da olsaydı, 
sorular beni bu kadar zorlamayacaktı. Çünkü bir kadın olarak kend-
inle, değerlerle, Önderlikle, halkla, kadınla nasıl çelişir hale geldiğim 
sorusunun cevabı, elbette benim için çok kapsamlı bir yoğunlaşmayı, 
derinleşmeyi gerekli kılıyor. Raporumda bazı ip uçları, niyeti ve ça-
basıyla da olsa koymaya çalışmıştım, ama bunun tanımı gerçekten 
zor. Birşeyleri çözümsel olarak koymakta yaşadığımız zorlanmalarla 
ele alıp değerlendirmiyorum. Mutlaka her yaşadığımız davranışın 
siyasal, örgütsel, ideolojik tanımı ve karşılığı vardır. Ama buna  
ruhsal, manevi ve vicdan yanıyla yanıtını aramaya çalıştı mı insan, 
bu dünyanın en zor sorusu olur yada kadın olarak karşılaşabileceğim 
en zor sorudur. Yanıtını da belki de en ağır şeyleri hissederek vere-
bileceğim bir soru. Elbette ki, raporumda biraz değerlendirmeye çal-
ışmıştım, yetersizdi ve değerlendirmek, çözümlemek ihtiyacını du-
yuyorum tabii. Fakat özce yaşadığımın bir savrulma olduğunu koy-
dum. Kişiliğimde aslında şu yan var; Raporumda buna çok fazla 
girmemeye çalışsam da, mutlaka kendimi savunmanın içi güdüsüyle, 
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onun itimiyle gerekçelendiren yanlarım var. Bunu herkes bilmese de, 
herkese söylemiyor olsam da, söylememiş olsam da, söylemeyecek 
olsam da, bunun tek sorumlusunun kendim olduğunu biliyorum. Bir 
kadın olarak eğer kendimi bu değerler karşısında bir noktaya getir-
mişsem, elbette ki bunun yanıtını vermesi gereken tek kişinin ben 
olduğunu, izahının da yalnızca benden istenmesi gerektiğini biliy-
orum. Bu noktada bunun yanıtı nedir, ben nasıl değerlendiriyorum, 
bir bütün benden kaynaklı, -bir bütün derken koşullar gerçeğiyle bir-
likte- kişi olarak benden kaynaklı yanıyla ortaya çıkan bu durumun 
nedenleri ne diye sormak, elbetteki benim açımdan bir derinleşmeyi 
gerekli kılıyor. Ama şu gerçeği biliyorum; Önderliğin esaretiyle 
yaşadığım ciddi bir kırılma vardı. Bunu hiç bir zaman, hiç birimiz 
itiraf etmedik, söylemedik. En azından kendi adıma konuşayım, her-
şeye rağmen bu gerçeklik yürüyecek, bu mücadele yürüyecek, -
özellikle kadın özgürlük mücadelesi açısından söylüyorum- Önder-
liğin fiili olmadığı zeminlerde bu çizginin yürüyeceği yaklaşımı, 
ilkesel olarak tabii ki hepimizin benimsediği ve söylediği bir yak-
laşımdı. Ama Önderliğin fiili olarak bulunmamasının içsel olarak 
yarattığı psikolojilerin ve kırılmaların hepimizde de olduğuna inanı-
yorum. Kendi adıma konuştuğum için söylüyorum, bunu en derin 
yaşayanlardan biri bendim, bu aslında ilk kırılmaydı. Bunu kadın 
yapısı, Kadın Hareketi hep diri tutmaya çalıştı aslında, yani bu 
mücadele, bu çizgi yürüyecek yaklaşımı, bu inancımı hep diri tuttu. 
Aslında bugün çözümlediğimde böyle bir kırılmayı yaşadığımı, 
erkek gerçeğinin zihniyetini tanıdıkça, onunla karşılaştıkça, onun 
şiddetini ve dozajını gördükçe, yetmeyen yanlarımızı gördükçe, 
inancın kendisi bir yana, ama bu çatışma içinde bu zihniyeti çok değ-
iştiremeyeceğimiz, yani Önderliksiz bunun olamayacağı yaklaşımı 
bende derinleşmişti, böyle bir kırılma yaşanmıştı. Ama bu iddiamı 
hep diri tutmanın çabası üzerinden girişimi, katılımımı, anlamlarımı 
hep bir yerlerde, kendi değerinde tutmaya çalıştım. Bu bende ruhsal 
anlamda da kırılmayı, boşluğu getirmişti. Yani bundan kastettiğim 
basit anlamdaki bir boşluk değil, hani insanın yüreğinde, beyninde 
çok derin bir boşluğu hissettiği anlar var ya, benimkisi böyle bir 
gerçeklikti. Bunu yaşadıklarıma bir gerekçe olması için söylemiy-
orum, ama ilk kez paylaşıyor olmanın zeminini bulduğum için 
söylüyorum. Ardından zaten yaşadığımız sürecin, bunu derinleştiren 
boyutları oldu. Yaşadığımın bir savrulma, doğrultudan uzaklaşma 
olduğunun ve bu anlamda bir sapma olduğunun tespitini ben 
kendimde yapabiliyorum. Bunu kendime söylemem çok güç de olsa, 
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ama ortaya koymaya çalıştım. Benim için kimin ne söylediğinden 
çok, kendimin kendime ne söyletebildiği, ne hissedebildiği çok 
önemli. Bu noktada, yaşadığımız süreç bende gerçekten ciddi kırıl-
malara sebep olmuştu. Kadın Hareketinin yaşadığı süreçler ardından, 
gelişen mücadele anlayışımız, tarz ve uygulamaları ciddi bir kırılma 
yaratmıştı. Ben bunu kişiliğimde oluşmuş boşluklarla değerlendiriy-
orum, yani sebeplerini her ne kadar şu birey, bu birey olarak ortaya 
koysam da, ama esas sebebi bu. Yani bir savrulmaydı yaşadığım. 
Gelen bir soruya yanıt olması açısından belirtiyorum; Kadını neden 
bir güç olarak görmemeye ilişkin bir soru gelmişti, buna yönelik gel-
iştirebileceğim tek yanıt bu aslında. Yani burada yaşadığım derin 
kırılmayla ilgiliydi ve bunun aslında kendi ideallerim karşısında bir 
kırılma ve savrulma olduğunu koymaya çalıştım. Ben özellikle 
KONGRA GEL sürecinde bu duyguyu çok yaşadım. Aslında bir tu-
tuma dönüşen süreç, o süreçti. Her şeye rağmen kendimi kadın 
içinde var etmeye, orda anlamlandırmaya çalıştım, bunun girişiminde 
hep bulundum, bunun duygusunu, hissini hep taşıdım. Kişiliğimin 
hep kırılan yanları bir noktadan sonra, kendi dışında gelişen gerçek-
likleri, olayları karşılamayacak düzeyde bir zaafiyete düştü. Bunu 
kişiliğimin basit sınırlara düştüğü anlamında belirtmiyorum, fakat 
özgürlük iddiasını ortaya koymuş, sorumluluklarını ortaya koymuş 
bir kadın olarak, Önderlikle ve değerlerle sözleşmiş bir kadın olarak 
bunlar karşısındaki kırılma ve yenilgi anlamındaki zaafiyetten 
bahsediyorum. Böyle bir gerçeğe gelip dayandı. O anlamda bu 
gerçeklikten kaynaklı, o noktadan sonra benim yaşadığım, belki 
süreç böyle gelişmeseydi, çizgiler taraflar diye bu kadar ayrışma-
saydı da, o süreç açısından yaşanacaklar her neyse bana çarpacaktı 
kişiliğim, çünkü son noktaya gelmişti. Benim açımdan yaşanan; kad-
ından, onun değerlerinden, onun doğrultusundan uzaklaşmaydı. Eğer 
tanımı olacaksa, pratik olarak ben şunu yaşadım, şu oldu, şu yak-
laşım, şu derece zorlandım, şu noktaya getirdi diye tanımlamaya 
düşerim. Ama sonuç olarak önemli olan, özünde kadından uzaklaşma 
ve kendi değerlerinden uzaklaşmadır. Sorunu, bugün baktığımda 
aslında sağ ve sol diye de değerlendirmiyorum, O gün açısından bazı 
sebeplerim olsa da, bugün açısından aslında çok o olmadığını da, 
olamayacağını da düşünüyorum, Çünkü o savrulma yaşam içinde 
hangi karşılığı bulmuşsa, hangi karşılığa çarpmışsa, ona göre bir 
biçim ve pozisyon kazanacaktı, elbette ki bu savrulmanın kökeninde 
bunu görüyorum. Önderliğin çağrısı olmasaydı nereye giderdi diye 
bir soru geldi. Şunu açık söylüyorum; benim kişilik olarak yeter-
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sizliklerim, gücüm yada güçsüzlüğüm ne olursa olsun, -bunu bir 
kanaat oluşması için belirtmiyorum- benim kişiliğim bundan daha 
öte bir noktaya gidemezdi. Benim yapım, karakterim, mücedeleyi ele 
alış tarzım, değerler karşısındaki bütün yetersizliklerimle, -ihanet 
dedi arkadaşlar- ihanet noktasındaki pozisyonuma rağmen, benim bu 
mücadeleyle ve Önderlikle bağım anlamında bundan daha kötü bir 
durum olamazdı. Ben gerçekten çok çözümsüz ve çaresiz bir durum-
daydım. Bir yandan Kadın Hareketi açısından raporumda ortaya 
koyduğum yaklaşımlarım bende çok hakimdi. Bugün doğru, yanlış, 
ki arkadaşlar bunun eleştirisini ortaya koydu, ama o gün açısından 
benim düşündüğüm buydu. Yani bu noktada güven alamıyordum. Bu 
şeyden kaynaklıydı elbette; koca bir kadın yapısının kucak açısını 
görmeyişim, zaten o değerden koptuğum anlamına geliyor, Fakat 
Kadın Hareketinin ve yönetiminin yaşadığı durumdan ötürü, bu 
güveni alamıyordum. Neticede ben tercihimi nerden yaparsam, ya-
payım, bu gekçeklik içinde, bu kişilik içinde ya solda olacaktım yada 
Kadın Hareketi açısından yaşananların bir parçası, bir devamı ola-
caktım, ondan öte bir şeye gidemezdi. Fakat her koşul ve şartta 
Önderliği esas almaya çalıştım. Yaşamımla, duruşumla, pratiğimle 
bana verilen emeklerin karşılığına denk bir yaşamın sahibi olamadım 
belki. Her zaman yürüyüşüm ve mücadeledeki katılımımın direncini 
ve gücünü hep Önderlikten aldım. Bu süreç yaşandığında, gerçekten 
sağ duyuyu koruyamadığım bir süreçti, çok karmaşık bir dönemdi. 
Benim beklediğim Önderliğin tutumuydu. Çünkü kendimi inandır-
mıştım bazı şeylere, bu inanışın altında yatan aslında benim bu 
gerçeğe, karşıtıma yenilmemdi. Erkeğe ve onun zeminine kaymamdı. 
Değişim karşısında bir girişim olarak gördüğüm çizgiyle hareket et-
mem noktasında söylüyorum. O gerçeklik içinde sağ duyulu 
düşünme yetimi kaybetmiştim. Ama her şeye rağmen Önderliğin 
tutumu ne ise, o beni bağlayacaktı ve bunun üzerine zaten geldim. 
Şunu da söylemek istiyorum; benim hiç bir basit, kişisel hesabım 
yoktu, bunu bütün yürek açıklığımla söylüyorum. Olsaydı bugün 
burada da olmazdım. İnsanın kendi yaşamına ilişkin, çok ciddi karar-
lar aldığı süreçlerde, kimin ne düşündüğü bağlayıcı olmaz. O 
anlamda kim ne düşünür, ne olur meselesi değil bu.  Eğer bu sınır-
larda yaşamış olsaydım, çok basit hesaplar ve çıkarlar peşinde olsay-
dım ben de bugün burada olmazdım. Bugün burada kadın yapısıyla 
yüzleşme cesaretini göstermezdim. Belki bu, halen kendimi gör-
meyen gerçekliğimle de ifade edilebilir, kendimi aşırı bir yerlere 
oturtan gerçekliğimle de izah edilebilir. Ama ben bütün bunların 
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içinde ve buna rağmen de böyle bir gücümün, kadınla bağımın, 
mücadeleyle bağımın olduğunu bilerek, böyle söyleme gereğini du-
yuyorum. Bir savunma olarak anlaşılsa dahi, daha farklı bir noktaya 
gidemezdi, gelebileceğim en kötü nokta bu olurdu zaten. O anlamda 
benim kişisel bir hesabım yoktu. Değişimi sağ grubun yaptığını mı 
düşünüyordu diye bir soru gelmişti. Örgütün bir bütün zihniyet 
anlamında yaşadığı değişimi, sanki sağın yaptığı gibi bir görüş belirt-
tiğim gibi birşey anlaşılmış, ama raporumda böyle ifade etmemiştim. 
Ben o zamanlar böyle bir gerekçeye kendimi oturttum, kendimi buna 
inandırdım. Sol çizginin değişime, Önderliğin zihniyet değişimine 
direndiğini, fakat sağın, özellikle Botan kişiliği açısından belirtiy-
orum, -ki raporumda da belirtmiştim, Ferhat'la benim tartışmam, 
paylaşımım ve düşünsel bir ortaklığım olmamıştır. Bunu çok açık 
söylüyorum- buna inanma vardı. Önderliğin Savunmalarına yo-
ğunlaşmaları, tartışmaları benim için ikna edici gelmişti. Ben 
değişimi sosyal reform olarak da ele almıyorum. Benim sosyal re-
forma ilişkin, hiç bir örgüt zemininde bunun gerekliliğine ilişkin bir 
tartışmam, bir tutumum olmamıştır. Hiç bir zeminde de savunuculu-
ğunu yapmadım. Nitekim bu proje geliştiğinde, PJA projesi açısın-
dan değil, genel proje açısından belirtiyorum, bunun çok geleneksel 
olduğunu, böyle ısmarlama sevgilerin, aşkların gelişemeyeceğine 
ilişkin görüşlerimi de koymuştum. Bizim özgürlük ölçülerimizin 
bunların çok  üstünde, bunları çok aşan sınırlarda, hatta sınırsızlıkta 
olduğunu söylemiştim. Tutumum budur. Reformdan kastedilen so-
syal reform ise, benim yaklaşımım budur. Fakat en azından örgüt içi 
statükonun biraz parçalanabileceği, -bu noktada ciddi  bir direniş 
vardı, bunu her arkadaş da biliyordu, o zamanın anlayışıyla belirtiy-
orum- bugün Önderliğin sağ, sol diye çözümlediği çizgilerin örgüte, 
savaşa, mücadeleye dayatılan anlayışlarını bugün ortaya çıkan 
çözümlemeleri  üzerinden değil, o zamanın bakış açısıyla benim 
açımdan böyle bir inandırıcılığı vardı. Özünde belki de yenilginin bu 
şeklide, bir şeye tutunmanın son çırpınışıydı kişiliğim açısından, 
kendimi buna inandırmış olmam. Ama yaklaşımım biraz oydu. 
Değişimden kastettiğim de sosyal reform değil, budur. Hiyerarşik 
zihniyetin, yapılanmanın, sistemin, Önderliğin çizgisine göre yapı-
lanması gerektiğine inanıyordum. Bu noktada da düşünceleri ve tar-
tışmaları itibariyle, Botan kişiliğini inandırıcı buluyordum. Eleştiriler 
noktasında, o bireyler ile ortaklaşan yanlarım vardı, fakat yaşam ter-
cihi, özgürlük anlayışı, kadın erkek ilişkisi ve bir bütün mücadelenin 
stratejik noktada, temel değerler noktasında, yorumu noktasında 
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benim onlarla düşünsel bir ortaklığım olmamıştır. Bunu o bireylerin 
kendisi de biliyor. Benim için çizgiler boyutunda, sağ ve sol gerçek-
liği bugün nettir. İçinde yer alsam da, onun aktif militanlığını, 
düşüncelerinin savunuculuğunu yapmadım, fakat en azından bir giri-
şim olarak gördüğüm ve desteklediğim o yaklaşıma karşı da, tek bir 
noktada savunuculuğunun yapılamayacağı düzeyde gerçeklik ta-
şıdığını, Önderliğin ortaya koyduğu çerçeveden yaklaştığım için bu 
konuda netim, iknayım. Bu konuda her hangi bir tereddütü yaşamıy-
orum. Sağ çizgi açısından da, sol çizgi açısından da yaklaşımım 
budur, tutumum budur. Daha açık, daha somut mücadeleye nasıl 
katılmak istediğim, bundan sonra kadınla nasıl yol almak istediğime 
ilişkin tutumumu ortaya koyacağım. Fakat sorular noktasında benim 
yanıtlayabileceğim budur. Sorulardan çıkarabildiğim bunlar. Değer-
lendirmeler içinde de geldi. Elbette ki, kadın olarak bugün 
yaşadığımız gerçeği ben sistemsel boyutta ele alıyorum. Bir gerçeği, 
bir bireyi, bir pratiği ört bas etme açısından değil, fakat bu noktadan 
ele alıp değerlendiriyorum. Bu noktada kişi olarak, güce, Önderliğe, 
özgürlüğe yaklaşımımı derin sorgulama ihtiyacını ben de duyuy-
orum. Yalnız şunu, bu platformda yeri gelmişken söylemek istiy-
orum; Ben gerçekten, ama gerçekten güce oynamış olsaydım, 
gerçekten bu noktada iktidarı, kendini güç yapmanın zemini, yeri, 
kimliği olarak görmüş olsaydım, ben bugün bu nokta da olmazdım. 
Belki çok iyi yerlerde olmazdım, çok iyi durumda olmazdım ama 
bugün böyle bu durumda da olmazdım. Bunun için hem avantajlarım 
hem gücüm vardı. Bu farklı anlaşılsın diye söylemiyorum, ama bu 
konuda kişiliğim etrafında oluşmuş bu imajı, bu yaklaşımı, kişiliğimi 
sadece bu yönüyle ele alan yaklaşımlardan kaynaklı gerçekten 
anlamakta, kabul etmekte zorlanıyorum. Çünkü kendimin neye, nasıl 
yaklaştığımı en azından biliyorum, ama ben hiç bir zaman sıradan, 
anlamsız yaşamayı, böyle kalmayı, bir kadın olarak nerede olursam 
olayım, belki bu mücadele içinde olmasaydım, başka bir zeminde de 
olsaydım bu mücadeleye hiç gelmemiş olsaydım da  benim yaşam 
idealim budur. Ben gerçekten güçsüzlükten hep kaçtım, hep nefret 
ettim. Aile gerçekliğim çok değişik biçimlerde sorgulanabilir. Fakat, 
o aile içersinde yaşadığım için şunu belirtmek istiyorum; çok kadınlı 
bir ortamın kazandırdığı, verdiği, sürekli hor görülmenin, ezilmenin 
veya eksik görülmenin yarattığı psikoloji üzerinden büyümüş ol-
manın, kişilik şekillenmesinde yarattığı zayıf ve güçsüz olana karşı 
durma, kaçma ve rahatsızlık duyma, neredeyse kişiliğimde bir karak-
ter özelliği haline geldi. Güçsüz yaşamayı hiçbir zaman istemedim 
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ama, gücü hiçbir zaman yetkinin sınırlarında görmedim. Kişiliğimi 
bir şeyler karşısında gerçekten anlamsızlaştırmak istemedim, anlam-
sızlaştırmamanın çabasını hep korumaya çalıştım. Elbette, siyaset 
içerisinde yer almış, mücadele etmiş, sorumluluk üstlenmiş bir kadın 
olarak, güç iktidar yaklaşımımda sapma yok, kendimi var etme, kim-
lik etme ve katma noktasında sapmalarım, yanlışlıklarım olmadığı 
anlamına gelmiyor. Benimde sıradan yaşamak istememem ne kadar 
düşünsel ve niyetsel olarak bu gerçekliğe, yetki gerçekliğine otur-
muyor desem de; yaşamın, sistemin mevcut sınırları içerisinden çı-
kamamış, kendini gerçekleştirememiş, Özgürlük, Önderlik değerleri 
karşında oluşmamış bir kişilik olarak, elbette ki yaşamda neye çarpı-
yorsa, ondan etkileniyor ve bozulmalara uğruyor. Bende, Kadın 
Hareketi içersinde güç yaklaşımını, iktidar yaklaşımını çok der-
inliğine sorgulanması gereken bireylerden biri olarak kendimi 
görüyorum. Bu noktada savunmaların ortaya koyduğu yaklaşım üz-
erinden, özellikle geçmiş mücadele tarihimizi, kadın olarak kendimin 
de çok aktif yer aldığım süreçleri itibariyle, pratiğimizin doğru 
çözümlenmesinin ve sorgulamasının ihtiyacını duyuyorum. Kendi 
kişiliğimi de buna oturtarak, bu noktada kendimin tanımını yeniden 
yapmak istiyorum. Kendimi tanımsız bırakmak yönünde eleştiri de 
geldi, belki de bu gerçeği, bu duyguyu en fazla da bu gün hissediy-
orum. Kendini bu kadar tanımsız bir noktaya getirmenin tanımı nedir 
diye, kendime gerçekten soruyorum, O nedenle, değerlendirmeler 
noktasında benim açımdan kadının yaptığı eleştiriler, -erkek arka-
daşlar yanlış anlamasınlar, o anlamda demiyorum, erkek zemininde 
bulunduğum sorgulamalarda tabi olduğum eleştiriler için diyorum- 
ve değerlendirmeler daha ağır ve daha ezici geliyor, o anlamda  ka-
bul edip etmeme noktasında bir tutum koymayı, Önderlik ve kadın 
karşısındaki duruşum açısından hiç bir izahatını veya hakkını göre-
miyorum. İddiamı raporumda koymayı çalışmıştım, gerçekten 
herkese ve her şeye rağmen yürümek istedim ve istiyorum. Başka bir 
tercihim olsaydı, bu gün, bu yüzleşmenin cesaretini koruyamazdım, 
geliştiremezdim. Önderlik ve kadın karşısında hem mahçup 
olduğumu hemde suçlu olduğumu biliyorum, bunu çeşitli zeminlerde 
de dile getirdim. Bu suçu, bu mahçubiyeti nasıl gidereceğim nok-
tasında elbetteki zorlanıyorum, fakat bunun bilinçle gerçekten dürüst 
katılımla ve bu değerler karşısında kendini yeniden sorgulamaktan 
geçtiğini de biliyorum. Herşeye rağmen çok ağır gelse de, bu 
zeminde kendimde birazda şunu hissettim; kadınla arama koyduğum 
mesafe noktasında, kendimde bir yakınlaşma hissettiğimi belirtmek 
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istiyorum. Bu yakınlaşmadan kastettiğim, her bir arkadaşla dialo-
glarım, birebir paylaşımlarım var ama, bunu kadın yüreği ile hisse-
derek, kadın bilincini taşıyarak, kadının bundan sonraki yürüyüşünü 
iddiasını taşıyarak söylüyorum, bu mesafeyi kapatmak istiyorum. Bu 
yakınlığı kendimde hissettiğimi söylemek istiyorum. Bu ayıplarımı, 
günahlarımı gidermenin sorumluluğunu, bir borç olarak kendime 
bırakıyorum. Bu noktada bir beklentim, isteğim yok. Hiçbir arka-
daşın gerek eleştirileri gerekse dile gelmemiş gözlemleri açısından 
kanaatlarini değiştirmek gibi bir çabamda yok, olmayacakta. 
Kendimi Önderlik karşısında, kadın karşısında suçluluk duygusun-
dan kurtarabildiğim zaman, daha güçlü katılabileceğim, paylaşabile-
ceğim, paylaşılması gereken zamanlarda, söylenmesi gereken 
zamanlarda yapılmamış çok şeyin giderilmesi açısından da buna 
ihtiyaç duyuyorum. Bu konuda iddiam zayıf değil. Kişi olarak, zaten 
konumsal anlamda bir beklentim, her hangi bir yaklaşımım ve ihti-
yacımda yok. Ortaya çıkan acıların giderilmesi açısından, kendimi 
bu noktada affettirmenin yada bunları düzeltebilmenin bir bireyi ol-
mak, onun bir ortağı olmak ve hizmeti dışında başka bir şey istemiy-
orum. Ama özgürlük iddiama, bir kadın olarak kendime ideallerim 
karşısında, Önderlik karşısında anlamlı bir değer kazandırmanın da 
büyük çabasını harcayacağım. Çok deneyim geçirdim, bunların 
bende yarattığı belli bir derinleşme ve tecrübede var, deyim yerind-
eyse akıllanmada gelişti. Bir daha kendimi; sebepler, nedenler ne 
olursa olsun, tanımsız, anlamsız ve değerler karşısında suçlu bir 
konuma getirmeyeceğim yönündeki sözüm, benim açımdan bundan 
sonra nasıl olacağımın işaretidir, göstergesidir. Bu gücü kendimde 
görüyorum, bu iddiayı kendimde koruyorum. Bu temelde katılabile-
ceğimi, her arkadaşın çok haklı olarak geliştirdiği eleştirinin, hatta 
duyduğu öfkenin, bir yoldaş olarak, cevap vermesi gereken bir 
yoldaş olarak yanıtını da böyle bir katılımla vermeye çalışacağım. 
Bunun iddiasında olduğumu belirtmek istiyorum.  

Zeynep ark: Arkadaş tutumunu belirtti, raporu da okunmuştu. 
Bana göre bundan sonra gerekli olan; Jiyan arkadaşın  gördüğüm 
kadarıyla, her zaman üstten bir bakışı ve ona göre bir hareketi var, 
bence bundan sonra daha aşağıları da düşünsün. Topluma ve içinde 
bulunduğu ortamdakilere, onların duyguları, istekleri, düşüncelerine 
göre, onların ifadelerine göre hareket etse daha iyi olur. Bir örnek 
olarak; Bizim bulunduğumuz alanda çalışıyordu, bir çok kere ku-
ruma geldi, ilk geldiği zamanlardaki yaklaşımlarımız ve hoşnutlu-
ğumuz ile, son dönemlerdeki fark yüzümüzden belli oluyordu. Biz 
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her ne kadar ifade ettiysek de, ne kadar göz önüne alındı. Bence o 
toplumda görülen, duygu, istek, talepler, ortaya çıkan durumlar, 
önümüzdeki süreçte onların duygularını, ihtiyaçlarını, taleplerini göz 
önüne alırsa olumlu olur. Belki arkadaşı fazla tanımıyoruz, fakat 
bağlılığını yada Önderliğin verdiği gücü önümüzdeki süreçte iyi kul-
lanırsa olumlu olur. Arkadaşların ve Önderliğin verdiği güce ve 
umutlarına sahip çıksın tutumu yeterlidir. Arkadaşın pratiğine ve 
takip edilmesine bağlıdır.  

Helin ark: Kadın Hareketi olarak 4- 5 yıldır çok acı çektik. Hem 
erkeğin dayatmalarından hem kendimizden kaynaklı, yetmez yak-
laşımlardan birbirimize bu acıları çektirdik, ama önemli olan şu, 
bunların faturalarını en ağır biçimde ödeyen Önderlik gerçeğidir. 
Bugün yaşanan tecritte hepimizin pratiğinin payı vardır. En ağır ko-
şularda Önderliğe tekmiller verilirken, Önderlik Jiyan arkadaşı 
sordu, unutmadı. Arkadaşın bu sese daha güçlü bir anlam vererek 
başaracağına inanıyorum. Söz verebilir.  

Jiyan Deniz ark: Ben bu temelde kişi olarak yol açtığım acılarda, 
acıları yaşattığım yoldaşlarımla ortak olacağımı, bu acıların gideril-
mesi için bu ortaklıkta paylaşımdan kaçınmayacağıma, Önderliğe ve 
büyük değerlerimiz olan, Sema ve Zilan gerçeğine bir daha ters düş-
meyeceğime, kendimi bunlar karşısında anlamsız bir noktaya getir-
meyeceğime dair; başta da Önderliğe, gerçekten bana güç veren, her 
zemin ve her koşulda ayakta kalmamın direncini kazandıran elbetteki 
Önderlik ve kadın oldu. Bunun yoldaşlığında, kendimi bir daha asla 
bunlara ihanet noktasında, nankörlük noktasında bir gerçekliğe 
getirmeyeceğime, halka da bir bütün pratiğim, bu pratiğin ortak-
lığında kendimin de yol açtığı acıyı giderebilme noktasında, saygımı 
bir daha böyle tartışılır noktaya, değersiz noktaya getirmeyeceğime 
dair, ne olursa olsun, kimlik bulabileceğim, anlam bulabileceğim, 
değer bulabileceğim yerin kadın örgütü olduğunu bilerek yaşay-
acağıma ve bu noktada kendimi özgürlük dışında hiçbir değerde, 
hiçbir gerçeklikte var etmenin çabasına, arayışına girmeyeceğime 
dair Başta Önderliğe, Şehitlere, halka, dağ ve zindan direnişçilerine , 
tüm kadın ve erkek yoldaşlarıma  söz veriyorum.  
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SOZDAR SERHAT ARKADAŞIN PLATFORMU 
Raporu okundu. 
Deniz Rojhılat ark: Arkadaşın raporu okundu. Rapor dardır, ama 

bazı şeyler ifade edilmiş, kendi gerçekliği ifade edilmiş. Ben çalış-
madaki pratiğine ilişkin değerlendirme yapmak istiyorum. Kendisini 
güçsüzlükle ifadelendirmiş, değerlendirmiş, “ben tek kaldım, 
güçsüzdüm” demiş, insan çalışmadaki duruşuna da baktığında bu 
görünüyordu. Yani arkadaş öyle bir çalışmada, Ferhat'ın üzerinde 
politika yürüttüğü bir çalışmaya göre gerçektende çok güçsüzdü. 
Onun güçsüzlüğü Ferhat'ın toplantılarında, arkadaşla birlikte bir kaç 
arkadaşa yönelim, biraz eleştiri, biraz teşhirle teslim alma olabiliy-
ordu. Bunun karşısında dile gelen rahatsızlıkların üstü kapatılmaya 
çalışılıyordu. Sonuna kadar yapıda bir rahatsızlık olmasına rağmen 
üstü kapatılma, kamuflaj edilme çabası vardı. Örneğin; KONGRA 
GEL sonrası karargahta bir protesto olmuştu.  Arkadaş 3 gün sonra 
gezmeden geliyor, diyor ki  “ne olmuş bana da söyleyin, bende öğre-
neyim”. Öyle bir yönetim ki kendi çalışmasından haberi yok. Arka-
daş diyor, “kendimi bırakmıştım” doğrudur, ama arkadaşın başından 
beri gerçekliği buydu. Karargaha ilk gittiğim zaman oranın duru-
munu gördüğümde, daha öncede arkadaşlarla tartışmıştım, gerek 
görmüyorum fazla açayım, ama gerçektende durum o zamandan 
görülebiliyordu. Çalışmalar kötüye doğru gidiyordu. herkes rahat-
lıkla görebiliyordu, Sakine Batman  arkadaşları etkisi altına almış, 
Sozdar arkadaş PJA meclisi olarak koordinasyonda yer alıyordu, ama 
Sakine Batman çalışmaların üzerinde duruyordu,  Sozdar arkadaş 
onun yardımcısı yada alt düzeyde yönetimde yer alan biri gibi 
görülüyordu. Böyle bir yaklaşım vardı. Erkek sisteminin tesiri altına 
girme vardı, örneğin; Serhat denildiğinde kimsenin ağzından başka 
bir şey çıkmıyordu. Özgün eğitim bir gün bile görülmedi. Çalışma-
lara hakim olma, kadın çalışmalarını yönetme yerine, kaba, bastır-
macı, insanları kaçırtan bir tarz hakimdi. Bazıları bu çalışmalarda 
örgütten koptu, bazıları kopmak üzereyken tekrar geri döndü, bunun 
yarısından fazlasında arkadaş kendi payını görmeli, sorumluluğunu 
görmelidir. İnsanların üzerine gitme tarzını, kaçırtan, kaba tarzını iyi 
tahlil edebilmeli. İnsan gerçekliğini tanıma, çalışma yönetimi olarak, 
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insanları değerlendirip öyle yaklaşması gerekirken, kuru, bastırmacı, 
kaçırtan, bir tarzı arkadaş oturtmuştu. Arkadaşlar arasında kendi 
adamlarını örgütlüyorlardı. Çalışmada veya kurumlarda kendi adam-
larını oluşturuyorlardı. Gruplar göreve gidecek, bunların içinde yöne-
tim düzeyinde adamları vardı. Mesela, Tevgera jına serbilind yöne-
timi vardı, diğer genel yönetimdeki bayan arkadaşlar aynen böyle 
yaptılar, kendi adamlarını gönderdiler denetim sağlamak için. Bayan 
yönetiminin içine inançsızlığı soktular, yapı içersinde gündem ol-
unuyordu. Çıkan sorunlarda kadın yönetimi arkadaşlarla tartışmıy-
ordu. Gayri resmi bazı şeyler gelişiyordu, arkadaş bu konuda çok 
sessiz kalıyordu, orada Sozdar arkadaşın kadın yöneticiliği belli ol-
muyordu. PJA tarafından gönderilmişti. Oradaki bayan yapısının 
durumu nasıl anlatılır bilemiyorum, bizim ölçülerimizden kopan bir 
durum vardı, arkadaş da içinde yer alıyordu. Sistem insanları, to-
plumu böyle   marjinalleştiriyor, denirdi. Bizim faaliyete giden arka-
daşlarımız, evdeki bir kızdan daha kötü bir hale gelip geri dönüy-
ordu. Çalışmanın perspektifi yoktu, bu nedenle hangi arkadaş çalış-
maya gidip, geliyorsa çalışmaya karşı inançsızlaşıyordu. Çünkü çal-
ışmanın gerçeğine göre gönderilme yoktu, kadroya ütopya yaratılıp 
gönderiliyordu, o kadro nasıl yapsın, perspektif veren yok, daha çok 
ahbap çavuşlukla alınan ilişkileri, varsa var, yoksa yok. Yine arka-
daşın içine girdiği durum, fazlasıyla arkadaşın darlığından geliyor. 
Arkadaşın verdiği acılar, yarattığı dağıtmanın hala da sancıları 
çekiliyor, bir birliğimiz yok. Mesela Jiyan'ın durumunu herkes biliy-
ordu. Sozdar arkadaşa herkes tek tek söyledi, üzerinde durması gere-
kirdi. Gücü yetmiyorsa yukarıya bildirebilirdi, ama onu korudu, 
kimse Jiyan'a bir şey söyleyemiyordu, resmen bir sunma vardı. Bir 
çok arkadaş rahatsızlığını belirtiyordu. Daha sonra KADEK yöne-
timinden arkadaşların yaptığı bir toplantıda bunları dile getirince, 
onların cevabı “şu ana kadar bilmiyorduk, yeni fark ettik. Siz 
söylediniz biz öğrendik” oluyor. Arkadaşın bildirmeleri hangi 
çerçevede, nasıl yapılmış? Yine Zarin'in durumu aynı, arkadaşın 
yanından ayrılmıyordu. Arkadaş bunu görmeli, o kadar kadın 
sunuldu. O kadar kadın hiç düşünüldü mü? Belki bu gün darlıklara 
falan bağlıyoruz, ama bu kadarı da kadın için, kadın hareketi açısın-
dan hakarettir diye düşünüyorum. Eğer vicdan hesaplaşmasına gire-
cekse, bu konuları iyi değerlendirmesi gerekir. Savunmalar üzerine 
yoğunlaşmadan da bahsetmiş raporunda, süreci   değerlendirmişti, 
kendine bazı noktalarda da yönelmişti, ama gerçekten vicdanen de 
ele alsın. Bunlar üzerine  yoğunlaşsın yeterlidir. 
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Berivan Rojhılat ark: Rapor okundu, Deniz arkadaşta bazı şeyler 
belirtti. Raporda derinleşilmek istenmiş, açılmak istenmişse de hala 
açılmayan, değerlendirilmeyen yönleri var. Daha samimi bir yak-
laşım gösterebilirdi, kendine yönelmemiş yeterince. Sozdar arkadaş 
Doğu çalışmalarındayken biz de ordaydık, o en üst düzeyde yöne-
timdeydi. Ciddi anlamda çalışmayı tanınma, kitleyi tanıma durumu 
söz konusu değildi.  Bunun içinde de kadın çalışmaları yapılamadı. 
Çalışma pasif kaldı, ne yönetim yönetimdi ne yapı yapıydı, herkes 
kendine göre yürütmek istediği için çalışma kendi rengini alamadı. 
PJA yönetimi orada yerini alıyordu, ama ne onları görüyorduk ne de 
diğer yönetimlerdeki arkadaşlarla bir dialog vardı. Ben merkezcilik 
vardı, herkesin kendine göre yaklaşımları öne çıkıyordu. Belki gid-
enler oldu, kalanlar da var. Sozdar arkadaş tek başına çalışmaları 
yürütmek istiyordu, gücü de yetmiyordu. Belki Sozdar arkadaş güç 
olup işleri yürütmek istiyordu, ama olmuyordu, tek başına olmuy-
ordu. Arkadaş “bu işi yürütmeliyim, yapı, yönetim olsun sorunları 
halletmeliyim” diye bir sorgulamaya da girmiş olabilir, ama olmadı 
pasif kaldı. Ne yönetimdeki diğer bayan arkadaşlarla nede örgütle 
çalışmaları  kurumlaştıramadı. Raporunda da belirtmiş o süreçte Fer-
hat vardı. Ferhat bu örgütü ben kuracağım, ben yürüteceğim diyordu. 
Birçok şey yönetimde yapılıyordu, onların arasında olduğu içinde bir 
şey söyleyemiyorduk. Doğu  çalışmaları bir yılda partileşti, ama or-
tada bir şey yok. Rojhılat yapısı kalmadı, kaçan kaçtı, istifasını yazan 
gitti. Biz Ferhat'ı esas alıyorduk. Ferhat'ın yanına gittiğimizde örgüt 
üzerine tartışıyorduk. Neden sorunlar bitmiyor, yönetim böyle, yapı 
neden anlayacak düzeye gelmiyor. Zayıf bir yapıdır, kendini anlama 
düzeyine getiremez, anlamaz, bunun için örgüt olamaz, Çünkü duy-
gusaldır, duygusallık üzerinden yürüyor, duygusal bağlandığı için, 
duygusal bizden kopuyor. PJA yönetimiydi, ama PJA'dan da destek 
gelmiyordu. Örnek olarak veriyorum; Ferhat bize toplantı yaptı, 
Sozdar arkadaşla birlikte birkaç kişiyi öne çıkardı ve teşhir etti. Pel-
şin arkadaş geldi, iki saat yönetim mangasında Sozdar arkadaşla tar-
tıştı. Sozdar arkadaş neredeyse ağlayacaktı, istifa etmek istiyordu. 
Ama yapıyla tartışmadı, bütün bayanlar öneri yaptılar, Pelşin arka-
daşla konuşmak için yada başka bir yönetim gelsin diye. Bu da 
PKK'nin bir çalışmasıydı, Pelşin arkadaş veya PJA'dan gelen bir 
arkadaşla tartışmak istiyorduk. Ama PJA yönetimi geldiği zaman 
sohbet, toplantı hiç bir şey yapmıyorlardı, geldikleri gibi gidiyor-
lardı. Bu konuda Sozdar arkadaşa hiç destek vermediler. Bundan 
kaynaklı Sozdar arkadaş tek kaldı. Bu çalışma karşısın da, çıkan bir 
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şey karşısında cevap olamıyordu. Çünkü burada çalışmanın yaratıl-
ması gerekiyordu, destek olmadan olamazdı. Bir diğer nokta, Doğu 
çalışmaları yeni olduğu için örgütsel anlamda oturmayan yanları var. 
Yeni başlıyor, daha yeni kendini tanıtmak istiyordu, bunun için bir 
insan eğer kendini netleştirmemişse, Doğu çalışmalarını yürütemez, 
yer alamaz. Böyle bir gerçekliği vardı Doğu çalışmalarının, mesela 
Doğu kadrolarından bazıları eve gitme önerisi yaptı, gitti, bazıları 
çalışmadan çıktılar. PJA bu yapının sorunları üzerinde durmalıydı, 
onlarla ilgilenmeliydi, üstte ilgilenme yoktu. En azından bundan 
sonra üzerinde durulmalı, çok az kadın kadrosu kalmış. Sozdar arka-
daşın raporu eksiktir, daha geniş yazarsa daha iyi olur. Yaklaşık iki 
yıl o çalışmada kaldı, bu konuda daha geniş yazılmalıdır.  

Zeynep ark: Sozdar arkadaşı belli düzeyde bende tanıyorum. De-
ğerlendirmelerde salt Doğu karargahı boyutlarıyla ele alındı, ama 
Sozdar arkadaşın sorunu salt Doğu karargahındaki pratikle ele alın-
mamalı. Arkadaşın pratik anlamda zorlanmasının nedeni salt orda ki 
duruşu değil. Arkadaş 3. kongre sonrası yönetime geldi. Arkadaş için 
söylemek istediğim; arkadaş hiçbir zaman kendisini yönetim olarak 
ele almadı. PJA yönetimi olarak görmedi, kendisini katmadı. Diye-
lim ki, kendisini katmaması salt onunla da sınırlı değildi, içerisinde 
bulunduğu yönetim gerçekliği de, onun gibi arkadaşların katılması 
zeminini  sunmuyordu. Kategorize olan bir yönetim gerçeği içeris-
inde Sozdar arkadaş gibi arkadaşların çok tali planlarda kalma du-
rumları oldu. Fakat bunun gelişimi, o yönetim gerçekliği ile izah 
edilebilir. Diğer yönüyle de, bence Sozdar arkadaş gibi arkadaşlar 
açısından da değerlendirilmesi gereken yönler var. Savaş pratiği içer-
isinde kalmış bir arkadaş, yani çok eski bir arkadaş, bir çok yönüyle 
tecrübesi, yaşam deneyimi olan bir arkadaş. Bu açıdan köklü olarak 
o geçmiş mirasa sahip çıkmak temelinde kendisini güç yapma- güç 
yapmayı iktidar, kariyer anlamında belirtmiyorum- potansiyeli var. 
Arkadaşın gücünü görme, açığa çıkarma anlamında sorunu var, yine 
kendi gücüne, kendi emeğine değer verme anlamında sorunu var. 
Eğer değersizlik noktasında eleştiriler getiriliyorsa, geçmişin miras-
ına doğru bir sahiplenme olmadığındandır. Bence Sozdar arkadaşın, 
geçmiş mirasa doğru sahiplenmesi gerekiyor, ancak o noktadan 
hareketle doğru bir cins savaşımı gelişebilir. Birde kendisiyle de ba-
rışık olması lazım. Yani bazı noktalarda ezik kalma, kendisini değer-
siz görme gibi özelliklerini terk etmesi gerekiyor. Yine mücadele 
dinamizmini açığa çıkarması gerekiyor, kendisine güvenmesi gereki-
yor. Ferhat karşısında ben sanmıyorum hiçbir yönetim bireyi kendis-
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ini ayakta tutabilsin, bir yönüyle de PJA yönetiminin eleştirilmesi 
gerekiyor. PJA yönetiminin düzenleme mantığının eleştirilmesi 
gerekiyor, bazı sahaları gözden çıkarma söz konusu. Bu noktadaki 
düzenlemeye Sozdar arkadaşın gelmemesi gerekiyordu. En azından 
bu noktada doğru bir tutum, yaklaşım, bütünsel  bir cins mücadelesi 
temelinde veya yanlışlık varsa kendisinden başlatarak düzeltmesi 
gerekiyordu. Bu noktada sorumsuz bir yaklaşım, kendiliğindenci bir 
yaklaşım var, Heval Sozdar'ın bu noktada kendisini görmesi gereki-
yor. Önümüzdeki süreç açısından da var olan yükün altında ezilme, 
kalma, güvensiz olma gibi  yaklaşımların içerisine de girmemesi 
gerekiyor. Ben biraz bunun tehlikesini de görüyorum arkadaş açısın-
dan. Güç potansiyelini tahlil ederse, bir çok yönden katkı sunabile-
cek bir arkadaş. Bunları belirtiyorum.  

Simav ark: Başta rapora ilişkin bir şey söylemek istiyorum, daha 
önceki arkadaşlarda değerlendirmelerinde koydular; arkadaş bazı 
noktalarda kendini tanımlamak istemiş, kendine yaklaşmak istemiş, 
ama eksik görüyorum. Arkadaş şuna bağlıyor, “derinleşme sağlaya-
madım yada kısa süreliydi kendimi göremedim” ama ben buna 
bağlamıyorum. Arkadaşın önünde engel olan bu nokta da, kendine 
yaklaşım yada kendini içinde doğru görmedir. Arkadaş istemediğin-
den dolayı değil; arkadaşlarda belirtti, eziklik yaklaşımı,  “işte kimse 
bana değer vermiyor, böyle olunca bunları aşamayacağım” yak-
laşımı, kendisine doğru yaklaşmayı engellemiş ve ortaya çıkan 
pratiği bilince çıkaramamış. Sadece Doğu çalışmalarında ortaya çı-
kan pratikle arkadaşın kişiliği değerlendirilemez,  ama bazı temel 
noktaları koymak istiyorum. Arkadaşa yardımcı olmak ve arkadaşın 
bunları aşması temelinde bu noktaları koyacağım. Gerçektende arka-
daş kişiliğinde çok fazla eziklik yaşıyor, ama dışarıya çok farklı yan-
sıması var. Arkadaşa, PJA tarafından böyle bir görev verilmişse, hem 
yapamıyor, böyle bir gücü yok -biz dedik birçok yönden eziklikte 
yaşıyor-, hem de kendini bir yana da çekmiyor yada açık ortaya 
koymuyor. Bundan kaynaklı olarak da çalışmaya girdiğinde kendi 
gerçekliği ile yüz yüze kaldığında da gelişme kaydedemiyor. Diğer 
nokta ise, arkadaş bir çok yönden klasik Kürt kadını özelliklerinde 
kalmış, farklı anlaşılmasın, ama güvensizlik genelde kadınlarda or-
taya çıkıyor. Arkadaşın kişiliğinde çok önde görülüyor. Arkadaşın 
çalışmalarda tecrübeleri var, partide de eski ve tecrübeli bir arkadaş, 
ama arkadaş ideolojik yönden kendisini doyuramamış. Pratikle 
kendisini sınırladığı için, bir çalışmaya da girdiği zaman zor-
landığını, aşamadığını görüyoruz. Bu noktalarda kendini aşmalıdır. 
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Kadın kimliğine sahip çıkmalıdır. Burada arkadaşın niyetlerini tar-
tışmaya sokmuyoruz. Arkadaş, niyetsel olarak böyle bir şeyi kadın 
karşısında fazla yaşamıyor olabilir, ama bazı yerlerde kadını sunma, 
belki niyetlerde bu yok, ama pratiğinde bunlar çıktığı içinde, arka-
daşın yoğunlaşmalarını kişiliği üzerine derinleştirmesi gerekir. Hangi 
yönleri bu sorunların sebebi oldu, bu konu da Önderlik savunma-
larını öneriyorum. Arkadaş bu konuda yoğunlaşmalarını sağlasın. 
PAJK'ın yeniden yapılanması karşısında arkadaşta kendi kişiliğini 
yeniden yapılandırsın. Tabi çok hızlıda girmesin içine, bir günde 
yada birkaç ayda değil, zamanla olmalıdır. Çünkü kişiliğinde der-
inleşmiş şeyler var. Sorun sadece Doğu çalışmaları değil, ondan 
öncesi de var. Bir süre askeri çalışmalarda kalmıştı, o zamanlarda 
eksiklikler bu düzeyde olmasa da vardı, bunun içinde kendine 
dönüşü sağlasın. Raporda yazdıklarını kendi içinde genişletsin. 
Arkadaşlar yeniden rapor yazsın dedi, katılmıyorum. Bir derinleş-
meyi ve raporunda belirttiği arayışlarında bir genişlemeyi yaşarsa, 
arkadaşın başaracağına inanıyorum. Bunları güçsüzlüğünün sebebini 
de yapmasın. İnsan yapmak isterse, içindeki gücü oluşturabilir.  

Elif ark: Sozdar arkadaşı rapor kapsamında ele almak yetersiz 
olur. Raporunda bazı şeyleri koymuş, çözmeye çalışmış. Ben o açı-
dan anlamlı buluyorum. Sozdar arkadaş da Kadın Kareketinde uzun 
süredir yer alan bir arkadaş, öncesi de var. Bir duruş olarak Sozdar 
arkadaşın kendisini ele alması gerekiyor. Yani bu yönetim içerisinde 
duruş olarak, varolana tabi olma yönüyle ele almalı. Doğruları, 
yanlışları kendi bakış açısıyla yorumlamama, siyasi, ideolojik, 
politik anlamda gerçekten kendisini ele alıp sorgulamama, olması 
gerekene girememe noktasında Sozdar arkadaşın bir girişi olmalı. 
Kendisine ait olan bir giriş, yanlışı da doğrusu da Sozdar arkadaşa ait 
olan bir girişi kendisine esas almalıdır. Çalışma ortamında yada bu-
lunduğu yönetim bileşimi içerisinde sürekli varolana tabi olmak, bir 
bireyi süreçle tanımsızlaştırır. Sozdar arkadaş açısından da böyle bir 
sonuç açığa çıktı. Şu an burada açıklasın yada tanımlasın demiy-
orum, varsa bu anlamda yoğunlaşmaları farklı düzeyde koyabilir. 
Ama  Sozdar arkadaşın Önderliğin savunmaları üzerinde yoğunla-
şarak, kendisini daha güçlü ele alıp tanımlaması gerekiyor. Bu 
yaşadığımız süreci ele alırken, Sozdar arkadaş bu sürecin neresind-
eydi? Neresinde yer aldı? İçinde mi, dışında mı, tabi mi oldu, güç 
getirmeme mi, belki bunların bir çoğu sıralanabilinir. Son süreçte 
Sozdar arkadaşın duruşu çok net ortaya çıktı. Ben şunu kabul ederim; 
yani Ferhat gibi, Serhat gibi, Sakine Batman gibi birilerinin olduğu 
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yerde, Sozdar arkadaşın çok onları aşan yada onları bertaraf eden 
pozisyon içinde olmasını düşünmüyorum. Ancak, varolan bazı şey-
lerin gidişatı engellenebilirdi, Sozdar arkadaş engelleyebilirdi. 
Oradaki kadın yapısını kapsayabilirdi, kapsayıcı olabilirdi. Çok anlık 
duygularla hareket etme, anlık tepkilerle hareket etme durumu Soz-
dar arkadaşta çok sıklıkta görülen bir durumdur. En temel şey, çok 
güçlü ideolojik bakış açısına kendisini kavuşturması gerekiyor. Bunu 
temel bir nokta olarak görüyorum. Diğer nokta, bazı şeyleri yaparken 
Sozdar arkadaşa ait olması gerekiyor, yani yaptığı şeyin doğrulu-
ğuna, yanlışlığına kendisi karar verebilmeli, o gücü, cesareti göstere-
bilmelidir. Yaşamdan edindiği tecrübeler, çıkardığı sonuçlarla çok 
güçlü bir bilinç düzeyini, aydınlanma düzeyini kendisinde geliştirir 
ve ikisini birleştirirse ben inanıyorum ki, Kadın Hareketine katacağı 
çok önemli şeyler var. Hem beklentilerim var sozdar arkadaştan, di-
ğer yandan mevcut yaşanan süreci bir çok şeyden bağımsız ele al-
ması gerektiğini düşünüyorum. Bunu bir rapor düzeyinde değil, ama 
biraz yoğunlaşarak, sakin bir şekilde, birçok şeyin dışında kendisini 
tutarak, kendi gerçekliği ile parça parça yüzleşerek, çözerek, gitmesi 
daha uygun olur diye düşünüyorum. Yani bu duruştan Sozdar arka-
daş rahatsız olmalı. Duruşunu değiştirme yönünde büyük çabayı sarf 
etmesi gerekiyor. Sozdar arkadaş için şunu belirtiyorum; Doğu 
karargahında yaşanan bir sonuçtu, toplam bir gerçekliği ifade etti, 
yani sozdar arkadaşın toplam gerçekliğinin sonucuydu. O sonuçtan 
hareketle kendini ele alma değil, o sonuca götüren nedenleri ele 
alarak çözme daha iyi bir sonuç verir. Bunu yaptığı oranda katacağı 
şeylerin çok olduğunu düşünüyorum.  

Dr. Jiyan ark: Uzun bir süredir Sozdar arkadaşı tanıyorum. 
Raporunda kısa da olsa en önemli sorunu koymuş. Sozdar arkadaş 
için önemli bir nokta da, şu ana kadar güçlü bir inançla yürüdü yani 
hissi, duygularıyla, Önderliğin dediği gibi duygusal akılla yürüdü ve 
yaşamdan çok büyük bir tecrübede aldı. Fakat bu gün içinden 
geçtiğimiz süreçte kesinlikle inanç sadece yetmiyor, bununla birlikte 
ciddi bir bilinç düzeyi gerekiyor. Her zaman bir yönünü eksik görüy-
ordu, bu konuda inançsızdı, en büyük kırılma yönü budur, ki en fazla 
tamamlaması gereken yönde budur. Biraz eğitim görsün, kendini 
tamamlasın. O inancını, güçlü bağlılığını, çok değerli şeylerde 
yaratmış, yani tersi yada inkar etmek değil, en azından buna bilinçli 
bir şekilde ve ideolojik yönden sahip çıkmalı. Doğu sahasında şunu 
görüyordum, aslında olan bitenlerden rahatsızdı, merkezde kaldığı 
süreçte, merkezde yaşanan durumlardan da rahatsızdı. Fakat buna 



PJA  5.  Kongre Tartışmaları 

 521 

ideolojik, bilimsel bir tavır koymaktansa, sadece tepki vardı. Tepki 
de aslında, güç getiremediğine tabi olmayı getirdi. İnanmadan tabi 
olma, bu noktayı ciddi buluyorum. Her şeyden bağımsız olarak 
hepimizin kişiliğimizi yeniden ele almamıuz lazım. Aslında kölelik 
tarihi tahlil edildiğinde, her birimiz bir parçayı ifade ediyoruz. Yani 
bu noktalarda korkmadan kişiliğimizi ele alalım. Bu kırılmalar da 
köle kişiliğinin özellikleridir aslında. Bu köle kişiliğini çözümley-
erek, doğuşu gerçekleştirelim. Bunu derinleştirme biçiminde değil, 
daha bilinçli ele alırsa bu birikimiyle, bu tecrübesiyle inanıyorum ki 
Kadın Hareketine katkıda bulunabilir. Bu temelde başarı diliyorum. 
Şervin ark: Sozdar arkadaşın raporuna ilişkin birkaç nokta belirt-

mek istiyorum, çünkü büyük bir yanılgı görüyorum. “Gücümün yet-
mediğini anladığımda sorumluluğu bırakıp, geri çekilmek istedim” 
diyor. Bu anlayış sadece Sozdar arkadaş da değil, bir çok kişi aynı 
duyguyu yaşadı. Kongre tartışmalarında da gördük, geri çekilme çare 
değildir. Daha fazla Önderlik çizgisinde, kadın özgürlük çizgisinde 
kararlaşmak gerekir. Sozdar arkadaşta bu yanılgıyı aşmalı. Geri 
çekilmek yerine, kendini daha fazla yeniden yapılandırmalı, daha 
fazla örgütlemeli, gerekirse çevredeki arkadaşlarla paylaşmalı, 
mücadele etmeli. Sozdar arkadaş doğallığıyla bir katılımı esas al-
malı. İler ki süreçte kendi doğasında bir katılımı esas alırsa, bu te-
melde kadın kurtuluş çizgisinde bir kararlaşmaya gidebilir, daha 
güçlü adım atabilir. Bu bizim içinde önemlidir.  

Nalin ark: Sozdar arkadaşı sadece Doğu çalışmalarıyla değer-
lendirmiyorum, çünkü Doğu çalışmalarında bizden kim olsaydı, bu 
pratikle karşı karşıya kalabilirdi. Çalışma, iş yapma oranın yönetimi-
yle çok zordu. Sozdar arkadaş Önderlik savunmaları karşısında kend-
ini yenilemelidir. Eğer yenilenmeyi yaşayamazsa, tıkanma tehlikesi 
her an karşısında olur. Sozdar arkadaş, yenileme konusunda bir adım 
atmıyor. Özellikle yöneticilik tarzında bir yenilenmeyi yaşamalıdır. 
Eski yöneticilik tarzı hepimizde var, ama Sozdar arkadaşta kronik-
leşmiş, oturmuş. Bu tarzdan kurtulmazsa her zaman tıkanır. Çalışma-
larda bir kadın olarak ele alma özgünlüğünü gözönünde bulundura-
rak, sistemini kurma yok, dağıtıyor yada genel tarzla sınırlı kalıyor. 
Bundan kaynaklı çalışmalarda ilerleme kaydedilemiyor. İkinci nokta 
KONGRA GEL'den sonra, Sozdar arkadaş o çalışmalardan alındığı 
halde, ki o alanda PJA yönetimi olarak yer alıyordu, PJA'ya gitmedi.  
Gitmemesinin her ne kadar gerekçesi olsa da, birkaç kere tartışma-
larımızda olmuştu, kendine göre gerekçeleri ve nedenleri de vardı. 
Bunların hepsine anlam verebiliyorum, ama PJA meclisiydi karar-



 522 

gaha  gitmeliydi, bunu kendi talihsizliği olarak görmelidir. Böyle bir 
platform ve rapor sürecine tabi olmasının nedeni o tavır olmuştur. 
Doğu pratiğini sadece neden olarak görmüyorum, daha sonraki tavrı 
yani daralmaları da vardı, eleştirileri de vardı, bunların hepsi 
doğruydu. Hatta bu konuda o çalışmaların yönetimi, bireyleri hak-
kında bildiğim kadarıyla paylaşımı yine aktarımı vardı, fakat kimse 
destek sunmadı. Ama sonuçta, oda PJA meclisiydi, görevden alındık-
tan sonra karargaha gitmeliydi. Ferhat'ın yanında kalmamalıydı. 
Sozdar arkadaş onun için değer değildi, onun tarafından kullanıldı, 
durdurdu, üzerinde oyun oynandı, ama ciddiye alınmasın, muhatap 
alınmasın diye de oyunlarda oynandı. Bunları pratik sonuç olarak 
söylüyorum, niyetinde olup olmadığını tartışmıyorum. Arkadaş 
bunları fark etti mi, etmedi mi, önemli olan fark etmemesiydi. Arka-
daşlarda belirtti, ideolojik yönden kendine güvensin ve yenilik yarat-
sın, Önderlik savunmalarıyla değişim, dönüşüme yeni adım atıyoruz. 
Sozdar arkadaş da hem kişilik hem tarz hem de zihniyet olarak bir 
bütün yoğunlaşmalıdır.  Bizim hepimiz için geçerli, ama Sozdar 
arkadaş için temel bunları söylüyorum. Bu konuda derinleşmesse 
daralabilir. Zaten sozdar arkadaş çok dardır ve çok çabuk daralıyor, 
tahrik oluyor. Sadece kendi gözüyle bakıyor. Yöntem ve tarzda düz, 
dogmatik bir tarz görülüyor bunlara dikkat ederse, komuta düzeyinde 
pratikte yer almış, çalışma tecrübesi de var, önümüzdeki süreçte 
adımda atabilir. Başarılar diliyorum. 

Sozdar ark: Tutumumu belirtmeden önce, raporuma ilişkin izah 
getirmek istiyorum. Divanda belirtmişti, PJA 5. kongresi platfor-
muna sunmak için hazırlamamıştım, hazırlığım bu anlamda yoktu. 
Ben kendimde dar buluyorum, kişilik sorgulaması daha güçlü ol-
malıydı, özeleştiri daha kapsamlı olmalıydı, o temelde dar kaldı. 
Arkadaşların kişilik ve pratiğime ilişkin eleştirilerine yönelik farklı 
bir cevap vermiyorum. Çünkü yerinde ve doğru buluyorum. Belki 13 
yıllık parti tarihimde ilk defa böyle bir platformdan geçiyorum ve 
kendim için bir başlangıç olarak ele alıyorum. Parti içersinde 
geçirdiğim süreçlerde,  kişiliğime, pratiğime, duruşuma ilişkin ne bir 
şey istendi ne de ben ihtiyaç duyup sorguladım. İnsan kendini sorgu-
lamazsa, kendini yenileyemez. Pratiğini değerlendiremezse, sonucu 
bugün içinde bulunduğum gibi olabilir. Mevcut kişilik burada takılır. 
Bu anlamda kişiliğimde muhafazakar yaklaşım öndedir, kendini 
sorgulama, yenilemeden ziyade mevcut alışkanlıklar üzerinden 
yürüme vardı. Tabi bu kişiliğimi önümüzdeki süreçte daha güçlü ele 
alacağım. Genel ihtiyaç gereği, sorumluluk gereği ve cevap verme 
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anlamında, yürekten söylüyorum. Şahsıma dahi cevap olamadım, 
çünkü kişiliğimde bir yenilenmeyi yaratamadım. Her zaman tarzda 
tıkanma öne çıktı, bunu şu an çok derin hissediyorum, sancılarını, 
acısını da çekiyorum. Son süreçteki pratiğin sonucu, kendi kişiliğime 
yönelmemde etkili oldu, ama temelini eski pratiklerimden alıyordu. 
Bu ihtiyacı yürekten hissediyorum, böyle bir kararlaşmaya gitmek 
istiyorum, tabi sözde değil, pratik üzerinden yaklaşmak istiyorum. 
Bütün çabalarımı bu esasta harcayacağım. Şimdiye kadar partiye ve 
çalışmalara katılımım gereklilikler üzerineydi, istenene göre bir 
katılımdı. Ancak bundan sonra daha fazla kişiliğim üzerine, kendine 
dönüş ve kendini bilince çıkarıp yeniden yaratmaya büyük önem 
vereceğim. Sebep olduğum sonuçlar, kadın çalışmalarında ve genel 
çalışmalarda zemin olduğum olumsuz pratiklere bir daha girmemek 
için yüne yeni bir kişilikle cevap vermek için, içimde yaşanan 
sorunlara ve içindeki cevapsız sorulara cevap vermeyi esas alıp katı-
lacağım. Her şeyimle kendim olmak istiyorum. Kendim olduğum 
zaman çalışmaya, ve genel mücadeleye  katılımım da bu temelde 
olur. İdeolojik anlamda derinleşme en temel bir yaklaşımım olacak. 
İdeolojik anlamda bir kopukluğu hissediyorum, Önderlik ideolojisi 
ekseninden, kadın özgürlüğü çizgisinde koptuğumu, zayıflığın 
olduğunu görüyorum. Yeniden bir buluşmayı sağlamak için, sadece 
inanca dayalı değil, -çünkü şimdiye kadar çalışmalarda sadece 
kendime inanarak yürüdüm- bilinçle  yaklaşmayı kendi açımdan 
önemli bir ihtiyaç olarak görüyorum. Bu anlamda arkadaşların yap-
tığı eleştiri ve değerlendirmelere anlam veriyorum. Özellikle bizim 
denetimizde, Doğu çalışmalarında yaşanan pratiğe arkadaşların duy-
duğu tepkilere anlam veriyorum. O çalışmaya karşı sorumluluklarımı 
her zaman görüyorum ve etkileniyorum. Çünkü pratiklerimiz sonucu 
bu durumlar yaşandı. Raporumda da belirttim, o çalışmalarda bir 
hazırlığım yoktu, ama kadının bana verdiği güvenle o çalışmalara 
yöneldim. Ama gördüm ki, tek güvenle olmuyor, belki bunu erken 
fark etmedim. Sorunlar derinleşince, daha da kendini dayatınca fark 
ettim. Bütün arkadaşlar gücümü biliyor. Oradaki çalışmalarda bazı 
kişiliklere karşı bu gücümle cevap verme olamazdı, yoksa kısmi 
mücadele verildi. Bu yaklaşımları değiştirme gücüm yoktu ve 
kendimde görmedim. Fakat orada yaşanan sorunları ne o zaman ka-
bul ettim ne de şimdi kabul ediyorum. Çünkü o pratik ne örgüte ne 
kadına ne de o çalışmaya ait bir pratik değildi. Böyle bir yaklaşımı 
sergiledim. Ancak mevcut hazırlığım ve kişiliğimde sergilenen yak-
laşımlar aşmayı zorlamadı. Onun için şu an büyük bir zorlanmayı 
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yaşıyorum. Bir çok boyut var, birey olarak bende yarattığı tahribatlar 
var. Bunda daha da derinleşmeye ihtiyaç duyuyorum. Çünkü orda 
kendime yabancılaştım. Neydi beni bu düzeye götüren? Böyle bir 
yoğunlaşma gereği duyuyorum. Görevi bırakma bu temelde gelişti. 
Şimdi de diyorum keşke daha erken bıraksaydım. Değiştirmiyorsam, 
yenileyemiyorsam, dönüştürmüyorsam daha fazla bozulmadan, 
samimi bir yaklaşım ve örgüte bu biçimde bir izah olmalıydı. Ama 
diğer bir yaklaşımım, bu gerçekliğim karşısında grurlu, kendisine 
yenilgiyi yedirmeyen, sanki yenilmemiş gibi ısrar etme yaklaşımı 
oldu. Yani sadece bir noktayı belirtmek istiyorum ve kaldıramıy-
orum. Belki Narin arkadaş Ferhat'ın yanında kalışı değerlendirdi, 
öyle o biçimde değildi. O zeminde kalışın sonuçlarını sorguluyorum. 
Beni o duruma götüren, bende hakim olan tepkiler, duygusal, bilinçli 
olmayan, siyasal ve politik sonuçlarını tahlil etmeyen bir yaklaşımdı. 
Şimdi bunları daha iyi görüyorum. Kadın açısından söylüyorum, 
eğer ben erkeklerin yanlarına aldıkları kadınları kurtarabilirsem, bu 
bizim için bir adım olurdu. Ben bu güvenle yaklaştım. Orda ka-
lışımda bu inanç üzerindendi. Bu kazandım mı, kazanmadım mı tar-
tışması ve sorgulanması gereken bir noktadır. Bana ağır geliyor. 
Belki duruşumla, yaklaşımlarımla, o çalışmalardaki bayanları sa-
hiplenmeme, egemen sisteme bir zemin oluşturdu. Yada çalışma-
larına zemin oluyordu. Ama hiçbir zaman bir kadını hiçbir erkeğe 
peşkeş çekmedim. Şimdiye kadarki bütün pratiklerimde belki güçlü 
cevap olamadım, ama bunu kabul edemem ve bana zor geliyor. Bunu 
bu biçimde izah ediyorum. Arkadaşların eleştirilerine yönelik değer-
lendirmem böyle. Bu platformu, kendi açımdan bir ilk olarak ele 
alıp, ileriki süreçte arkadaşların eleştirilerine cevap olma, kadın kim-
liğinde, Önderlik ideolojisinde, özellikle savunmalar ekseninde 
bilinçlenme ve daha da derinleşme yaklaşımım olacak. Son olarak 
söylemek istiyorum; şuna iknayım, ileride bu kişilikle adım atma 
imkanım yok. Tutumumu böyle belirliyorum.  

Xezal ark: Sozdar arkadaşın tutumunu yeterli görüyorum. Ama 
yanılgılı bir nokta. Sanırsam Sakine onlar için söyledi, insan bu ka-
dar yetersizliklerine rağmen, nasıl düşmüş bir kişiyi kurtarabilir. 
Arkadaş eski biridir. Arkadaş herkesi kendisi gibi görmemeli. Tutu-
munu yeterli görüyorum. Ve başarılar diliyorum.  

Gulan ark: Tutumunu yeterli görüyorum. Yanından kaçan kişiler 
onu her ne kadar zorlamışsa, diğer yandan yanında uyaran arka-
daşlarda vardı. Bu esas üzerinden arkadaş eksikliklerle kendisini izah 
etmemeli. Tutumunu yeterli görüyorum.  
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Sozdar ark: Dün Zilan arkadaşın şahadetiydi. 30 Haziran’dan son-
raki gün platformum oluyor. O süreçte doğu çalışmalarına gittim. 
Zilan arkadaşın gerçekliği karşısında, böyle bir gerçeklikle zorlanıy-
orum. Böyle bir ayda ve kutsal bir günde, bir kadın olarak burada 
vereceğim söz, bize öncü olan arkadaşların çizgisinde; Zilan, Sema 
ve Beritan çizgisinde iddiamı ve kararımı güçlendireceğim. İçimde 
sürekli kendini sürdüren güvensizliğe karşı, daha güçlü bir güvenle 
sorunlar ne olursa olsun bu iddiayla yaklaşım sergileyerek, kişiliğimi 
bu esas üzerinden, böyle bir günde tekrar sorgulayacağım. Şimdiye 
kadar hep başkalarının yanlışlıkları üzerinden bir katılım sağladım. 
Bundan sonra kendimi bağımsız bir kişiliğe ulaştırmayı, yanlışlıkta 
olsa benim yanlışlığımın olmasını esas alacağım. Yaşadığım yeter-
sizlikleri  aşma ve Önderlik gerçeğiyle kopan yanlarımı yeniden bu-
luşturma ve bu iddia ve güvenle, arkadaşların yardımıyla katılmak 
istiyorum. İlk başta Önderliğe, devrim şehitlerine, zindandaki arka-
daşlara ve platformda hazır bulunan arkadaşlar söz veriyorum. 
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Başkan APO Ve Halk Için Özgürlüğü Gerçekletirme Yolunda 
Olduğunuz Sürece Sizinleyiz. * 

Selamet ark: On üç gün boyunca kongre sürdü. Büyük bir sabır, 
tahammül ve yine onurlu bir duruş ile bu kadar insan bir araya gelip 
değerli tartışmalar yürüttü. Gerçekten kongreye gelirken önümüze 
koyduğumuz amaç ve hedeflere ulaştık diyebilirim. Bu kadar insanın 
farklı farklı alanlardan bir araya gelerek, sorunlarını tartışması bile 
başlı başına insana büyük bir mutluluk kaynağı oluyor. Kongremize 
bu anlamı biçiyoruz. İnanıyoruz ki, her arkadaş da kongrenin 
anlamına denk bir yaklaşım içerisinde olur. Hassas bir süreçten geçi-
yoruz. Hepimizden büyük sorumluluklar bekleniyor. Büyük bir 
görevi yükleniyoruz. Burada bir yönetim seçmiş olabiliriz, fakat be-
lirlenen görevler hepimizindir. Ortak taşıyacağız. Bu inançla herke-
sin yaklaşacağına inanıyorum. Bu tabii ki bizim temennimiz, YJA 
başta olmak üzere bütün çalışma alanlarımızın büyük bir umut ver-
mesidir. Bizler de sonuna kadar bu mücadelenin bir çalışanı olarak 
her konuda katkımızı, desteğimizi sunmaktan geri kalmayacağımızı 
belirtiyoruz. Arkadaşlara başarılar diliyoruz. Onun dışında en fazla 
dikkatimi çeken ve duygu boyutunda beni en fazla etkileyen şey, 
kadının adil yaklaşımıydı. Belki biz bunu çok fazla fark etmiyoruz, 
ama yılların kirlerinden arınmışlığımızı gördüm. Biz sorunlarımızı 
tartıştık, çözüm yollarını aradık. Burada bulunan bütün arkadaşların 
tartıştıklarımızı yaşamsallaştıracağına inanıyoruz. Dışarıdan da bu 
kongreyi büyük bir beklentiyle ve sabırsızlıkla bekleyen arka-
daşlarımız var, burada bulunup bu kongreye katılma şansına ulaşan 
arkadaşların kongreyi bütün yönleriyle aktaracaklarına, yine katıl-
mak isteyip de katılmayan arkadaşlarımızda da bir netleşmeyi, karar-
laşmayı, ruhta bir aydınlanmayı yaratacağına inanıyorum. Bu te-
melde bir kez daha tüm delegeleri, demokratik çözümün mimarı olan 
Başkan Apo’ya, mücadele eden bütün kadınları selamlıyor ve 
hepinize başarılar diliyoruz.  

Öğretmen Cihan: Suriye’deki Kürdistanlı kadınlar adına; başta 
Başkan APO’yu, buradaki bayan ve erkek arkadaşları PJA 5. Kon-
gresi’nin sonuçlanmasıyla beraber kutluyorum. Yine 1. PAJK 
kuruluşunu kutluyorum. Ben bu kongreden olumlu ve iyi sonuçla 
çıktım. Çok uzun tartışmalar yürütüldü. Amacı, kendi 
yürüyüşlerimizi Önderliğin çizgisi ve mantıklı bilimsel zihniyetle 
birleştirmekti. Yine birbirilerine dayanma, sevgi ve barış ruhunu ya-
ratmak, sadece Kürt kadını için değil, bütün ulusal hareket için, özel-
likle halk kongresi ve ona bağlı bütün örgütler için bunu gerçekle-
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tirmek önemliydi. Bu kongreden sonra, biz Güney kadınlarının umu-
du ve güvencesi var ki, bütün sorunlardan, engel teşkil eden 
anlayışlardan kurtulacağız. Çünkü bu tür yaklaşımlar ulusal hareke-
timiz, Önderliğin projeleri önünde ciddi bir engeldir. Çünkü biz halk 
ve kadrolar bu geçen son aylarda bu tür çelişkilerden çok çektik, et-
kilendik. Bunlar otomatikmen halka yansıtıldı, herkes etkilendi, özel-
likle şehit arkadaşların aileleri etkilendi. Herşeye rağmen onların 
umutları daha bülüktür. Yüreğimizde ve ruhumuzda Önderlik varken 
bu umut daha fazla. Yine sizler dağlarda vicdanınız, Önderliğiniz ve 
halkınızın istediği gibi dağlarda mücadele verirken umudumuz büy-
üktür.  

Sonunda diyebilirim ki, biz sizinleyiz. Anneler, kardeşler olarak 
yürekten sizinleyiz. Siz Başkan APO ve halk için özgürlüğü 
gerçekletirme yolunda olduğunuz sürece sizinleyiz. Umudumuz kon-
greden çıkan kararları gerçekleştirmek için çalışmanız, Önderliğin 
istediği gibi halka hizmet etmeniz, şehitler ve Önderlik çizgisinde 
yürümeniz, sunni içi çelişkilerden kurtulmanızdır. Umudumuz zafer 
için kesindir.  

Yaşasın Başkan APO 
Yaşasın PJA ve PJA’nın 5. Kogresi, PAJK’ın Kuruluş Kongresi  
Yaşasn Kürt Halkı 
Rojger ark: Kongre sonucunda söyleyebileceğimiz; çok kapsamlı 

tartışmalar oldu. Kongremiz, Sema yoldaşın şahadet yıldönümü olan 
17 Haziran’da başladı, Sivas katliamının yıldönümü 2 Temmuz’da 
da tamamlandı. Bu vesileyle de Sivas katliamı şehitleri önünde say-
gıyla eğiliyor, anılarına bağlılığımızı belirtiyoruz. Kongremiz şehit-
ler ayı diye nitelendirdiğimiz Haziran ayında yapıldı. Geçmiş süreç, 
çok zorlu ve sancılı bir süreçti. Kongre başlarken çok parçalı bir ruh 
haline sahiptik. Durumumuzla, duruşumuzla Önderlik üzerinde 
büyük bir tecridi yarattık. Her birimiz bu yönlü özeleştirimizi de ver-
dik. Önderlik çizgisinden çıktığımız, özgürlük çizgisinden uzaklaş-
tığımızı, ruhta parçalandığımız için birlik temelinde Önderlik 
çizgisiyle bütünleşmeyi, Zilan ve Sema çizgisine söz vererek, yanlış 
anladığımız yeniden yapılanmayı bir kez daha gerçekleştirip, bir to-
parlanmayı yaşadık. İlk kez bir kongremizde bu kadar zengin bir 
bileşim bir aradaydı. Her alandan, kadının çalıştığı her alandan çalı-
şan arkadaşlar katılım sağladı. Dile getirilmesi gereken diğer bir 
önemli bir şey de anaların hazır olmasıydı. Yani anaların sözüne 
katılma kongresiydi. Anaların sözlerindeki adalet tamamıyla kon-
gremize yansıdı. Bu bizim açımızdan önemli bir durumdur. Onun 
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dışında Kürdistan’ın her yerinden; dört parçadan, yurtdışından, 
Rusya’dan, her sahadan katılımlar oldu.  

Özelliklede Özgür Kadın Akademisi'nde uzun bir süredir yoğunla-
şan arkadaşlar katılım sağladılar. Bütün arkadaşların bildiği gibi 
kongremiz uzun bir kongre oldu. Yaklaşık on beş gün  devam etti. 
Sancılı ve zorlanmalar vardı. Hepimizde, vicdanda ve düşüncede bir 
sarsılmayı yarattı. Bizim açımızdan yaşanan sorumsuzluk, bir-
birimizden yaşadığımız uzaklaşma yine birbirimize karşı 
yaşadığımız sorumsuzluğu duygu anlamında hissettik ve öyle sanıy-
orum ki önemli bir sonuca da vardık. Herkes girdiği eksikliği, yeter-
sizliği yine yaşadığı suçları bu salonda cesaretlice itiraf etti. Bu te-
melde kongrede alınan kararlar, verdiğimiz özeleştirilerin sonucunda 
alınan önemli kararlardı. Kongremizin şiarı “Önderlik Çizgisinde 
Kararlaşma Ve Yeniden Yapılanma” sloganıydı. Yeniden yapılanma 
için bir çaba, bir mücadele gerekiyor. Hem kişilik hem örgütsel hem 
de siyasi anlamında güçlü kararlar aldık. Bu temelde inanıyorum ki, 
bir bütün olarak geçen on beş günlük tartışma sürecinin ardından 
Önderlik çizgisiyle yeniden bir doğuş gerçekleşecek.  

Kongremize damgasını vuran önemli bir şey de, herkeste vicdani 
bir yargılama ile kişiliğini çözümleme düzeyiydi. Bunu gerçek-
leştiren de Önderliğin savunmalarıydı. Önderliğin savunmaları 
çerçevesinde kongremiz gerçekleşti. Bizim için önemli olanda 
buydu.  

Sonuç olarak, her ne kadar sorumluluğunu yerine getirmede yer 
yer yetersiz yaklaşımlar açığa çıktıysa da, tüm delegelerin çabasıyla 
başarılı geçti diyebiliriz. Yeni bir yönetim seçildi. Kongrenin sonu-
cunda tekrardan söylüyoruz ki, seçilen yeni yönetimlerin görevlerini 
kutluyoruz. Çünkü çok ağır ve sorumluluk isteyen bir görevdir. 
Sadece görev alan arkadaşlar değil, içinde geçtiğimiz süreç yeniden 
yapılanma dönemi ve Başkanın başlattığı bu süreçte hepimiz görev 
alıyoruz. Özeleştirilerimizi pratikleştirmek için üzerimize düşen 
görevlerimizi yerine getirelim. Gerek ideolojik çalışmalarda olalım 
gerek askeri çalışmalarda gerekse de siyasi çalışmalarda fark etmez 
hangi çalışmada ve nerede olursak olalım PAJK kimliğiyle yaklaşıp, 
çalışmamız gerekiyor. Çalışmalara sahip çıkalım. Böylesi bir sorum-
luluğumuz var. Kongre Önderliğimizin büyük emek ve çabalarıyla 
gerçekleşti. Böylesi büyük eylemlerin gerçekleştirildiği kutsal bir 
ayda olduğu için de daha çok şehitlerin çizgisiyle bir bütünleşme 
sağlandı. Bu temelde önemli kararlarla kongre sonuçlandı. Alınan bu 
kararların pratikleşmesinde hepimizin sorumlu olması gerekiyor. 
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Güncel ve aylık bir sorumluluktan ziyade tarihi bir sorumluluk yük-
lüyor. Aldığımız kararları pratikleştirmek için büyük bir çaba verir-
sek ancak şehitlere, halka, analara bizi affedin diyebiliriz. Bu te-
melde bir kez daha kongremizi halkımıza, analara, Kürdistan’da ki 
ve dünyadaki tüm kadınlara kutlu olsun diyoruz. 

Başından beri kongre için hazırlık yapan arkadaşlara; kongre 
hazırlığını yapan arkadaşlar büyük bir emek ve çaba verdiler. Divan 
ve tüm arkadaşların adına hazırlık komitesine teşekkür ediyoruz. 
Yine kongre güvenliğini sağlayıp kongrenin sağlıklı bitmesini 
sağlayan arkadaşlara, dekorasyonu hazırlayan, teklikle meşgul olup 
büyük emek veren arkadaşları, günlerdir arkadaşlara hizmet eden 
mutfakçı ve fırıncı arkadaşlara çok çok teşekkür ediyoruz.  

Son olarak şehit kanına bağlılık, “Önderlik Çizgisinde Karar-
laşma Ve Yeniden Yapılanma” şiarıyla  

  
 
Şehitler Ölümsüzdür!  
Yaşasın Başkan Apo! 
 

2 TEMMUZ 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şehit Anaları Acılarını Yüreklerine,  
Yüreklerini de Omuzlarımıza Yüklemişler 
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