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Önsöz

“Silahtan dünyanın en nefret eden insanı benim...”
Bu sözler, silah aracıyla, ölümü onaylanmış Kürt ulusunu

dirilten, ardından ulusallaştıran, özgürleştiren ve insanlaştıran
PKK hareketinin önderi Başkan APO tarafından altı çizilerek
vurgulanmıştır. Bir yandan nefret edilen, ama diğer taraftan
zorunlu olarak kullanılan silah nedir, Kürdistan ulusal
örgütlülüğü ve bağımsızlığı için?

Bu karşılaştırmanın doğru yapılması ve bilimsel yöntemin
esas alınması durumunda, silahlı mücadeleyi kavramak
sorunlarına kesin bir çözüm bulmak zor olmaz.

Silah, Kürdistan'da bir tarihin gidişatına hükmetmiştir. İlk
uygarlığın doğuşunu gerçekleştirdiği Mezopotamya'nın
Kürdistan adlı coğrafyasında yaşayan insanlık parçasına ruh
vermiştir. Hiçbir şekilde insani, demokratik hak-hukuk ilkelerini
tanımayan ve tam bir insanlık belası olan TC'yi çöküşün eşiğine
getirmiştir. Başvurulan silahın ortaya çıkardığı değişimler
sıralanmakla bitmez. Yeni insanı, yeni bir sanat ve kültürü ve
Kürdistan dağlarında demokrasiyi yaratmış dersek, herhalde
bunun tam açımlanmaması temelinde bütün her şeyi yerli
yerinde izaha kavuşturur.

Burada asla gözardı edilmemesi ve kesinlikle kaydedilmesi
gereken bir nokta; silahın nasıl kullanıldığıdır. Bu her şeyden
çok daha önemlidir; çünkü silah dünyanın en tehlikeli
araçlarından biridir. Silahlanmak ayrıdır, silahı kullanmak
ayrıdır. Farklı süreçler ve koşullardır. Kürdistan'da silah
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kullanılmıştır. Bu bakımdan sonuçlarının irdelenmesi kaçınılmaz
bir yakıcılıktadır. Silah kullanıldığı zaman, etkisi anında olur.
Patladığı ve hedefine isabet ettiği an ya kazanırsın, ya da
kaybedersin. Belki, bu her şeyin sonu değil, ama varılmak
istenen sona, o an ya hizmet eder, ya da zarar verir.

Kürdistan'da tarih boyunca birçok isyan gerçekleşti. Bütün
isyanlar silahla donandı. Hiçbiri kazanmadı, hepsi yine silahlı
ve kanlı bir şekilde ezilmekten kurtulamadı. Bu anlamda silah,
politikanın şiddete dayalı bir yürütme biçimi olsa da, çok ciddi
ve belirgin farkları vardır. Dolayısıyla silahta karar kılmak, bir
insanın, bir örgütün, bir devletin anında ulaşabileceği kadar
sıradan bir olay değildir. Bu noktaya gelinmişse, kazanımı büyük
olacağı gibi kaybı da büyük olur. Silahı kullanan taraf için kesin
bir son da olabilir. Kürdistan isyanlarında böyle bir sonla
karşılaşıldı.

Bir de esas olarak 15 Ağustos 1984'te PKK önderliğinde
sistemli ve kesintisiz bir şekilde başlatılan silahlı kurtuluş
hareketi vardır. Gerilla tarzında yürütülen silahlı mücadele
yenilmedi. Tersine hiç kimsenin hayalinde bile canlandıramadığı
gelişmeyi, değişmeyi ortaya çıkardı. Hâlâ da birçokları
tarafından anlaşılmadığı gibi bir mucizeyi, bir inanılmazı
başardı. Hem de bütün bunların, katliam kültürüyle örgütlenen,
Ortadoğu'nun en büyük, dünyanın ise sayılı ordularından olan
Türk ordusuna karşı yaratılabildiğini hatırlatmak gerekiyor.

Hiç şüphesiz bu silah çıplak ya da gelişigüzel kullanılmadı.
Yine kendiliğinden bir sürece terk edilmedi. Bunun bir hikayesi
vardır. Dünü bugüne dönüştüren her şey bu hikayenin
soluklarında gizlidir. Bu silahı kimler nasıl kullandı? Bu silahla
kimler, nasıl kazandı veya nasıl kaybetti? Uzatılabilecek sorular
zinciri, Weşanên Serxwebûn yayınları arasında çıkan ve kendi
alanında ilk olan Savaş ve Ordu Klavuzu kitabında cevaplarını
önemli oranda buluyor. Savaş ve Ordu Klavuzu Parti Merkez
Okulu'nda bir ARGK komutan ve yöneticisi tarafından
hazırlanmıştır. Kitap teorik yanından çok pratik sonuçlarıyla

ulusal kurtuluş savaşımızın tarihini belgelemekte önemli bir
kaynaktır. Sadece belgelemekle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda
geçen mücadele sürecinden çıkarılması gereken sonuçlar ve
önümüzdeki savaş süreçlerinde tutturulması gereken savaş tarzı
konusunda da önemli perspektifler vermektedir. Ayrıca Parti
Önderliği'nin savaş ve ordu gerçekliğimiz ve komuta
konusundaki çeşitli değrlendirmelerini de kitapta bulmak
mümkündür. Savaş ve Ordu Klavuzu, belki silahlı mücadelenin
bütün sorunlarını aydınlatacak kapsitede değil, ama bu zorlu
maratonun önemli kesitlerini içeren bir kaynak ve klavuz
özelliğine sahiptir.

Weşanên Serxwebûn
Mart 1996



SAVAŞ TARZIMIZI DÜZeLTeLİM
Ve SAVAŞI GeLİŞTİReLİM

1995 yı lı umut la rı bü yük  olan, pla nı bü yük  olan, ha zır lı ğı bü yük
olan, bi zim  için bü yük bir ulu sal kur tu luş yı lı dır, ba ha rı dır. 1995 yı -
lı nın çok bü yük ça lış ma sı nı bu ge çen kış bo yun ca, bu ra da yü rüt tük.
Bu ça lış ma lar umu dun ça lış ma la rı, öz gür ya şam dan vaz geç me me -
nin ça lış ma la rı dır. Ge çen yıl, düş ma nın “bi ti ri yo ruz, son is ya nı da
bas tır dık, bi ti re ce ğiz” da yat ma sı nı yap tı ğı ve bu nun  için de ta ri hi -
nin en güç lü bas kı, şid det, top ye kün sa vaş yön tem le ri ni dev re ye so -
ka rak bi zi, ye nil gi ye gö tür mek is te di ği bir yıl dı. Düş ma nın ha la da
id di a sı bu dur. Dik kat edi lir se, bü tün bun lar bi zim et ra fı mız da ce re -
yan edi yor. Bir yan dan müt hiş öz gür lük umut la rı, öz gür lük tut ku la -
rı, öz gür lük ça ba la rı, öz gür lük sa va şı; di ğer yan dan da müt hiş bas -
tır ma, bo şa çı kar ma ve ye nil gi ye uğ rat ma ça ba la rı.

Siz ler ne ta rih ten, ne de gün cel lik ten an lı yor su nuz. Mi li tan, sa -
vaş çı bu nun bi lin ciy le, bu nun so rum lu lu ğuy la ye te rin ce ha re ket et -
mi yor. Ta mı ta mı na ken di ni so rum lu gör mü yor, bi linç siz bı ra kı yor.
Bu da kö le li ği aş ma mak ta dır. Bu nun et ki le ri nin çok güç lü ol du ğu -
nu, do la yı sıy la sa vaş tar zı nı zın da is te di ği miz gi bi ge liş me me si nin
te me lin de bu nun yat tı ğı nı or ta ya koy duk. Biz kış bo yun ca ne den bu
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ka dar ken di mi zi çö züm le dik? Bi linç ve so rum lu luk so run la rı nı hal -
let mek  için. Şim di bi raz da ha ha ki mi yet le söy lü yo ruz ki, her şey bir
ya na, böy le bi linç li, so rum lu ol mak bir ya na. Ya onu ya bu nu  esas
ala ca ğız. Ka rış tı ra rak, za yıf bı ra ka rak bu iş le re gi ri şil mez. Yor gu -
nuz da de me ye ce ğim, bu ça ba la rı mı zın so nuç la rı nı la yı kıy la an la -
ma ma nı zın biz de ya rat tı ğı bir öf ke, bir ra hat sız lık var. Yok sa ça lış -
mak tan bık mak, yo rul mak dü şü nü le mez. Ama bu na bir tür lü la yık
ola ma yı şı nız, ken di ni ze bi le an lam ve re me yi şi niz  asıl bi zi zor la yan
et ken dir. Be nim ya şa mı kar şı la yı şım bi raz fark lı dır, bu nu si ze bi raz
ver mek is te dik. Si zin, ken di ni ze ya kış tır dı ğı nız bu ya şam, bi zim öl -
çü le re gö re, ya nıl gı lar ve yan lış lık lar la do lu dur; da ha faz la da düş -
ma na ya rı yor. İçin de bü yük id dia bü yük  umut yok. Çok ben cil ce,
bön ce ge çi yor.

Ya nıl ma yı im kan sız laş tı ra cak sın
ve ka za na cak sın

Kendimi öz lü de ğer len dir di ğim de, bü tün kıy me ti har bi yem; bir
ya şam tar zı ola rak bu dü ze yi ya ka la mam ve sü rek li ge liş tir mem dir.
Ben en bü yük sa va şın bu ol du ğu nu gö rü yo rum. Bu el de si lah lar (as -
lın da onu dü şün mü yor de ği liz, yap mı yor da de ği liz, ni te kim be lir le -
yi ci  olan bi ziz de) faz la il gi mi çek mi yor.  Asıl il gi mi çe ken; bir ki şi -
li ğin ken di du ruş şek li ni, ken di po zis yo nu nu ya rat mak tır, ya ka la ya -
bil mek tir. Bu siz de yok. Ya ni sa vaş çı nın ki şi li ği, sa vaş çı nın du ru şu,
sa vaş çı nın-mi li ta nın olay la ra ba kı şı, olay la rı ele alı şı, dü zen le yi şi
yok. Na sıl ki köy lü kaz ma, kü rek  alır, gi der rast ge le ka zı ma ya baş -
lar, iş yap tı ğı nı sa nar sa, si zin ki de bi raz öy le dir. Si la hı al mış sı nız
omu za, ne re de, na sıl vu ra ca ğı nı zı faz la ön gör me den, pat la tıp du ru -
yor su nuz. Şim di be nim bu na da “en iyi tarz dır, iyi ya pı yor lar” de -
mem im kan sız dır. Ba na gö re sa vaş çı lık da ha fark lı bir şey dir. Ama
siz çok köy lü ce, çok ken di niz ce bu iş le re ka tı lı yor su nuz. Bu nu aç -
ma ya da ça lış tık. Hat ta “aca ba ben an la ta mı yor mu yum, aca ba an la -
tık la rım ye te rin ce an la şı lır de ğil mi? Ne den bu ka dar  inat edi yor lar,
doğ ru-dü rüst bir tar tış ma ya gi re mi yor lar?” de dim. An lı yo rum, eği -
ti me bi raz ih ti yaç var ama, bu ra da ger çek ten ola ğa nüs tü bir eği tim

ver dik. Bü yük tar tış ma gü cü nü sun duk. As lın da içi niz de faz la tar -
tış ma ya ge le cek  adam da yok. Söz le mü ca de le yü rü te cek, onu gö ze -
te cek ki şi lik faz la yok. Bu ol ma dı mı pra tik dü zen le yiş de sağ lam
ge liş mez.

Biz, şim di bu nun sı kın tı la rı nı ya şı yo ruz. Bu ra da, bu nu çöz me ye
ça lış tık. Otu rup ağ la ya cak de ği liz ama, böy le faz la ce vap ver me me -
yi de si ne mi ze ko lay otur ta ma yız. Hiç bir ar ka daş “be nim te o rik gü -
cüm faz la yok, ben bu iş le rin al tın dan kal ka mam” de me me li dir. So -
run o de ğil. Ben den da ha iyi ya pa bi lir si niz. Fa kat si zi ya nıl tan, en -
gel le yen, ha yat şart la rı ve al şı kan lık la rı nız dır.

Yi ne söy lü yo rum, be nim bü tün kıy me ti-har bi yem şu: Ben ya -
şam da ya nıl mam, be nim ya nıl mam im kan sız dır, ben bu ra da ka za nı -
yo rum. Ken di mi si zin gi bi as la ne yo ra rım, ne de ça lış tı rı rım. Be -
nim po li ti ka yap ma tar zım, ide o lo ji yi iyi ele  alış tar zım; in sa na ba -
kış ve yö ne tim tar zım var dır. Be nim ma ri fe tim bu dur. Siz de bu yok.
Çok kö tü. Ben bir top lu lu ğun içi ne gi re ce ğim, bir top rak par ça sı nın,
bir ka ya par ça sı nın içi ne gi re ce ğim de si zin gi bi ha re ket ede ce ğim;
bu dü şü nü le mez. Ba zı in san lar la iliş ki le rim ola cak da, bun lar böy le
çö züm süz, bil mem ka rı şık, ne idü ğü be lir siz ka la cak lar; bu dü şü nü -
le mez. Ken di ni zi dü şü nün, ne re ye gi di yor su nuz, han gi iliş ki le ri
dev ra lı yor su nuz? İkin ci gün he pi niz de has ta lık çı kı yor, çö züm süz -
lük ge li şi yor. 

Bu nu aş mak zo run da yız. Ben çok ma ri fet li ol du ğu mu da söy le -
mi yo rum. Ama bu iş le ri yü rü te cek ka dar da ye ter li yim. İde o lo jik,
si ya si ger çek li ği mi zin dı şın da ken di ye ter siz li ğiy le ha re ket eden ler,
faz la sıy la ağır lık oluş tur du lar. Ba zı la rı bu nu ha la çok kö tü da ya tı -
yor lar. Si zi bun dan alı koy mak  için çok de ği şik yön tem le re mi baş -
vu ra lım? Ha yır. En iyi yön tem ik na dır, söz le an laş ma dır. Di ğer yön -
tem ler da ha çok fe o da liz me ve bur ju va zi ye ait tir. Fe o dal dü ze nin
yön tem le ri var dır. Siz ler sık ça ona baş vu ru yor su nuz, ama ben si zin
yön tem le ri ni ze baş vur sam bu ör güt bi ter.

Ör güt için de alış kan lık la rı nız la ya şa mak si ze ko lay ge li yor, ama
hep si bi ti ri ci dir. Her şey den ön ce bu ge liş me ye inan ma lı sı nız, ke sin
ge liş me ye ih ti ya cı nı zın ol du ğu na  emin ol ma lı sı nız. Siz de çok er -
ken den ik ti dar ol ma has ta lık la rı boy ve ri yor. Be nim bi le ce sa ret
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ede me ye ce ğim şe kil de ken di ni ik ti dar san ma an la yı şı siz de çok ge -
liş miş tir. Ye ter siz bi linç, ol ma yan pra tik, bu nun ka ri ka tü rü nü çı ka rı -
yor or ta ya. Bu da he men he pi ni zi ba şa rı sız kıl mış tır. Ne ik ti dar ol -
ma yı bi li yor lar, ne ik ti da ra var ma yı bi li yor lar, ama ya nıl gı sı nı da
çok kö tü ya şı yor lar. Ken di le ri nin bi le ina na ma ya ca ğı du rum lar la
kar şı kar şı ya ge li yor lar. En çok da ka çı yor lar. “Biz  adam ola ma yız,
biz ik ti dar ola ma yız” di yor lar. Bu tip ka çış da ke sin if lah et mez.
Bu nu aş mak ge rek. Si zin ya şa mı nız, as lın da dev ri mi ge nel an la mıy -
la da kav ra ya ma mış. Bu ko nu da pra tik yak la şım lar da ha teh li ke li.
Ama yi ne de içi ne gir miş si niz, hem de ölü mü ne. 

Biz bu nu dü zelt mek is ti yo ruz. He ves le ri niz, gö ze al dı ğı nız fe da -
kar lık lar, ce sa ret ler iyi dir. Ba ya ğı da se vinç li ve coş ku lu su nuz. Ama
her za man söy le di ğim gi bi  onun tar zı, tem po su, na sı lı, ifa de si, bü tü -
nüy le ba şa rı ya gö tü re bi le cek  olan bi çi mi ko nu sun da de li gi bi si niz,
bun dan yok sun su nuz. Bu kar ga şa nın böy le ge liş me si ne, gü cü mü zün
doğ ru kul la nıl ma ma sı na ben mi yol açı yo rum? Ha yır, be nim her şe -
yim or ta da dır. Bu nu bo zan kim dir? Ben her za man şu nu ar zu la dım:
Bi raz se vi ye ka za nan, cid di as ke ri, si ya si so run la rı tar tış ma ya gö tü -
rüp so nuç çı ka ra bi le cek bir top lu luk ya rat mak. İş te ilk ço cuk top lu -
luk la rı nı oluş tu rur ken de ça bam buy du. Ço cuk lar la ha re ket dü zen -
le mek, hü cum dü zen le mek, av cı lık yap mak, bit ki top la yı cı lı ğı yap -
mak, be nim  için bi rer sa vaş tı. Yı lan av la mak, kar tal av la mak o za -
man ki sa va şı mım dı. Ba ya ğı da ör güt lüy düm. Si zin sa vaş çı lı ğı nı za
ba kı yo rum, ba na yi ne o ço cuk luk dö ne mi ni ha tır la tı yor su nuz. Be -
nim dü zen le mek is te di ğim sa vaş la, si zin bu na ka tı lı mı nız bi raz ço -
cuk la ra ben zi yor. Her hal de ku sur bu la maz sı nız ben de. “Ne den bi zi
kat tı” di ye mez si niz. Kat mak, be nim gö re vim dir. Ben bu yum in san -
la rı bir yer le re çağ rı yo rum. Adı na dev rim, öz gür lük, ne der se niz de -
yin kan dı rı la rak gel me di niz. Öy le kü çük teş vik ler, kü çük çı kar lar
su nu la rak da gel me di niz. Bel ki bu gün bi le  izah et mek te zor lan dı ğı -
nız, iş te adı nı hep  onur, şe ref, yü ce lik, öz gür lük, kur tu luş, va tan se -
ver lik, tü müy le dev rim di ye ta bir et ti ğim bir kav ram al tın da gel dik.
De di ğim gi bi hiç bi ri si bi zim gi bi bu kav ram la rın pe şi ne düş me di,
ge rek le ri ni ye ri ne ge tir mek  için ken di ni pat lat ma dı. Bun lar önem li -
dir ve bi raz say gı lı ol ma nız ge re ki yor.

Dü şü nün ya ni, bi ze da ya tı lan hiç ka bul edi le me ye cek bir yö ne tim,
hiç ka bul edi le me ye cek bir ya şam dır. Üze ri miz de teh dit ler var. Al -
çak lar, şe ref siz ler, düş kün ler, soy ta rı lar, la net li ler ci rit atı yor lar. Ge -
çen gün bir prog ram da sey ret tim; bir TRT eki bi  Urfa'ya gel miş, “biz
so nu na ka dar  Türk ola rak şöy le şe yiz, in san cı lık bil mem şef kat li yiz”
di yor. Yi ne “bi ze kar şı di re ne ni de böy le yer le bir ede riz” di yor. Bu
bir an la yış, bir ide o lo ji dir. Ya yıl ma ide o lo ji si; şo ven, fa şist ide o lo ji -
dir. Bi zim in sa nı mı za ba kı yor sun, hep si  aval  aval din li yor, hat ta al -
kış lı yor. Bu in san ti pi na mu su zun en bü yü ğü dür, bu in sa na ne yap -
mak ge re kir. Ben her za man söy lü yo rum bun la ra, so kak ta rast la dı -
ğım da (es ki za man da kı lıç lar la olur du) ta rar dım hep si ni. Ta ra rım der -
ken ka ba an lam da ke sip bi çe rim de mi yo rum, iki söz le hi za ya ge ti ri -
rim. Ön der lik tar zım bu dur. Bu in san lar la bir lik te si niz, ra hat lık la on -
lar la uz la şıp gi di yor su nuz. Be nim  için bu im kan sız dır. Ne an la yış ta,
ne pra tik te ko lay ko lay uz laş mam. Za ten ben ken di mi öy le ör güt le mi -
şim ki ne re ye git sem saf la rı iki ye ya ra rım, bir kıs mı ölü mü ne bağ la -
nır, bir kıs mı he def tir. Ya ni ne re ye git sem sa vaş var dır. Ki şi li ğim bu -
dur. Dik kat  edin ko mu ta nın ki şi li ği de ay rı dır, böy le ol mak zo run da.
Ger çek bir ko mu tan git ti ği her yer de saf la rı iki ye bö ler; bir bu ta ra fa,
bir o ta ra fa. Cep he le ri iki ye bö ler. Bir şu cep he, bir bu cep he. Ya şa mı
iki ye bö ler. Bir şöy le ya şam, bir böy le ya şam. Her şe yi iki ye bö ler;
bir  özel sa va şa gö re, bir dev rim ci sa va şa gö re. Dik kat  edin. Be ni gö -
rüp de he men sa fa gel me yen kal ma ya ca ğı gi bi, tep ki si  olan da düş -
man lık ede me mez lik ya pa maz. Ne den ben böy le yim? Ör güt çü lük,
po li tik gü cüm bu nu sağ la mış tır. Siz saf la rı mız için de bi le han gi cep -
he de ol du ğu nu zu kes ti re mi yor su nuz. İra de  felç, ba kış çok muğ lak.
On dan son ra da di yor su nuz “biz sa vaş çı yız, ko mu ta nız” Bu kav ram -
lar doğ ru an la şıl ma lı. Her şey den ön ce ken di niz le bu te mel de uğ raş -
ma yı, bu nu bel li bir aşa ma ya ge tir me yi bil me li si niz.

Ben iki tür va rım:
Bir ku rum ola rak, bir de mi li tan ola rak

Bu sa va şı yü rüt me ye yü rü te ce ğiz, ge liş tir me ye ge liş ti re ce ğiz.
Ama siz ler de bi raz bu nu ge liş ti re cek si niz. Şim di ben, si zi ida re
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ede yim, sa va şı mı nı zı da ge liş ti re yim, ama her şe yin be nim le ol ma -
ya ca ğı nı da iyi an la ma lı sı nız. Siz di ye cek si niz ki, “ya, ne ka dar da
an lı yo ruz.” Ha yır. Kim se bi zi an la ma mış tır. Be ni an la yan  dört ta ne
ada mım ol say dı, her şey de ği şik yü rür dü. İş te kong re miz de baş kan -
lık ve al tı ta ne yar dım cı oluş tu rul du. Say gı du yu yo rum bi zim yar -
dım cı ar ka daş la ra. Ama on la ra ben yar dım cı olu yo rum, on la rın ba -
na faz la yar dım cı ola cak güç le ri yok. Yar dım cı ola bil mek ko lay bir
şey de ğil dir. Şim di ye ka dar sü rük le di ğim gi bi bun dan son ra da sü -
rük le ye ce ğim. Yar dım cı ola bil mek bü yük ye te nek is ter. Sü rek li tek -
rar lı yo rum, ha la yar dım cı la rım an la ya mı yor lar.

Ne den böy le dir? Bu nu ken di ni ze sor ma lı sı nız. Alış mış sı nız be -
nim le yü rü me ye, ya şa ma ya. Ai le ya şa mı, ah bap-ça vuş iliş ki le ri gi -
bi. Na mus ola yı gi bi, “söy le  ağam, öl de öle yim” tar zı. Ha yır, bi zim
tarz  açık. Ar ka daş la rı kü çüm se mi yo rum, ba ya ğı güç lü yön le ri de
var. Ben den bi le güç lü yön le ri var. Fa kat ön der lik tar zı nı yü rüt me ye
güç le ri yet mi yor. Yet me si  için dö vü ne cek si niz, çat la ya cak sı nız,
ken di ni zi mut la ka ye ter li kı la cak sı nız.

Bu mi li tan lık  için de ge çer li. Sö zü mo na ko mu tan lık tas la yan lar,
ben bu ka dar eleş ti re ce ğim, bu ka dar ye ter siz li ğin üze rin de du ra ca -
ğım ve ha la da ken di le ri ne “ko mu ta nım” di ye cek ler. Ken di le ri ni
böy le ka bul edi yor lar. Dö ve cek, öl dü re cek de ği lim, ama faz la cid di -
ye ala ca ğım bir ko mu tan da böy le ola maz. Be nim öl çü le rim var.
Ya ba na atı la cak öl çü ler de de ğil dir bun lar. Hem ta rih ten, hem gün -
cel ger çek lik ten sü zül müş özel lik ler dir. Ba şa rı sı ka nıt lan mış tarz dır.
“Ben ko mu ta nım, ben ör güt tem sil ci si yim” di ye cek si niz, bu ya nıl -
gı dır.

Güç len me le ri  için ba zı la rı na ben yir mi yıl sab ret tim.  Fuat'ın en
es ki ar ka da şı mız ol du ğu nu si ze söy le dim. Bi raz ken di ne ge li yor.
Yar dım cı ol ma ya da ça lı şı yor. Has sa si ye ti ni gör dü nüz, du yar lı lı ğı nı
gör dü nüz, ama yi ne de çok ye ter siz, ço cuk gi bi kal dı ğı nı gör dü nüz.
Sa nı yo rum bü yük oran da ön der lik ger çe ği  için ya şa ma ya ça lı şı yor.
Bel ki de  ölüm  onun  için en ko la yıy dı, fa kat ya şa mı tem sil gü cü,
mü ca de le yi tem sil gü cü çok sı nır lı. Na sıl yar dım cı ola cak? Gi de mi -
yor da, ka ça mı yor da,  ucuz  ölüm de yok. Ge ri si ar tık  adam gi bi
yük le ne cek. Ben de ken di mi öy le ya pı yo rum. Be nim de dev ri me

yar dım cı lı ğım var, ön der li ğe yar dım cı olu yo rum. Ya ni ben iki tür
va rım: Bir ku rum ola rak, bir de  onun mi li ta nı ola rak. Ben iki si ni de
ge liş ti ri yo rum. Hem ku ru mu ge liş ti ri yo rum, hem de bir mi li tan ola -
rak yar dım cı olu yo rum.

Bu kav ram la rı ar tık an la ma lı sı nız. Şim di bun la rı bi raz ken di ni ze
ya kış tı rı yor mu su nuz? Aşi ret usü lü gel miş si niz, aşi ret üye si nin bi -
lin ci ne ka dar dır? Te o rik-pra tik, po li tik ola rak dar, faz la ka fa yı ça -
lış tı ra mı yor. Po li tik dü zey çok ge ri, ya ni aşi ret ada mı dır. Ge ri top -
lum sal dü zen ve ku rum la rın için de ki tip tir. Bu ki şi lik, si ya si sa va şı
da, as ke ri sa va şı da ve re mez. Ço ğu bu nu so run ya pıp bi lin ce da hi
çı kar ma mış tır. Bi zim sa vaş çı la rın bü yük bir kıs mı böy le: “Gel de
bi zi sa vaş tır!” Şim di bun la rı sa vaş tır mak yü rek is ter. Ben bu mü ca -
de le yi çok yük sek bir ya şam bi çi mi ola rak ken di me ka bul et tir di -
ğim  için yü rü tü rüm, ama  ölen siz olur su nuz, ro lü nü oy na ma ya cak
olan siz ler ara da ka lır sı nız. Be nim den ge le rim var, be nim ken di mi
ayar la mam var, be nim ken di mi plan la mam var. Ko lay ken di mi kay -
bet tir mem, ko lay ken di mi dü şürt mem. Ama ay nı şe yi siz ken di niz
için söy le ye mi yor su nuz? Si zin böy le söz le ri niz bi le yok. İçi niz de
ken di ni ko lay ya nılt ma ya cak kaç ki şi var? Siz sa va şı mı mı zı an la -
mak is ti yor sa nız, o za man la fa zan lı ğa, ölü me ge rek yok.

Kim se  ucuz pra tik ler le bu sa va şı ka za na ca ğı nı san ma sın. Bü yük
inat, ce sa ret, fe da kar lık ka dar bü yük ye te nek, tak tik is te yen bir sa -
vaş tır bu. Açık ça söy lü yo rum, kim ki me ucuz ca yak la şı yor sa, yü -
zey sel ele alı yor sa ya nı lı yor. İlk gün de de söy le dim şim di de söy -
lü yo rum. Ya pa mı yor sa nız çe ki lin. Ben ta mam, de di ğim gi bi si ze
so nu na ka dar öğ ret me ye de va rım. Gö rü yor su nuz hiç bir ki şi bu ka -
dar tar tış ma cı ola ma dı. Ne den? Si zi doğ ru ik na et mek  için. İk na yı
sa de ce umut ta, fe da kar lık ta, gü zel bir şey le ka tıl ma da gör me de ğil,
onun tar zı nı, ba şa rı sı nı ya ka la ma ol ma lı dır. Bu nun  için tar tı şı yo -
ruz. Siz na mus me se le si yap mış sı nız, “böy le ya şa mak tan sa ben
böy le di re ne rek öl me yi ter cih ede rim” di yor su nuz. Bu bi zim yak la -
şı mı mız de ğil dir. Biz bu nu is te mi yo ruz, böy le di yen git sin baş ka
yer de öl sün. Bu  ölüm bi ze za rar ve ri yor. Bir çok sa vaş çı ya ha kim
olan bu an la yış tır. En iyi ni yet li si, en fe da ka rı öl me çiz gi si ni tem sil
edi yor. 
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Alış kan lık tu tu cu luk tur, 
ya ra tı cı lı ğın düş ma nı dır

Ucuz ya şa yan lar var: “Ör güt ne de ol sa be ni ya şa tır.” Ha yır! Ör -
güt si zi ya şat maz. Ör gü tün il ke le ri plan la rı var dır. Biz bu nu ya şa ma
ge çir mek  için va rız. Plan lı, ör gü tün il ke le ri ne gö re ye ter li  olan kaç
mi li ta nı mız var? Hep si bir bir le ri ni ge ri let me te me lin de ya şı yor.
Plan da hi lin de de ğil,  onun dı şın da an la şı yor, uz la şı yor. Ne den biz de
çok yük sek ko mu tan lar çık ma dı? Çok be lir le yi ci rol oy na ya cak sa -
vaş lar ge liş ti re me di? Şim di ben bun la rı tar tış ma ya ge ti ri yo rum; ar -
ka daş la rı mız ge liş tir mek bi le is te mi yor lar. Sa va şı he nüz dü şün ce de
net leş tir me miş si niz. Dü şün ce de sa va şı hal le de me yen pra tik te na sıl
hal le der? İliş ki le ri en ha zır or tam da bi le doğ ru gö tü re mi yor su nuz.
Ya rın en sı cak, en ger gin sa vaş ta doğ ru iliş ki ve ka rar la rı, yö ne tim -
le ri na sıl or ta ya çı ka ra cak sı nız?

Hal kın ba şı na ge çi yor su nuz, “ben  PKK'liyim” di yor su nuz. Hiç -
bi ri niz gi bi hal kın üze rin de, “ben  PKK'liyim” de me dim. Bu na na sıl
ce sa ret edi yor su nuz, ken di ni ze na sıl ya kış tı rı yor su nuz. Bu nun çok
bü yük in ce li ği ol mak zo run da. 

Şi ka yet bi çi min de ra por yaz ma yan tek bir ki şi yok. Hay ret edi -
yo rum. Bu ka dar ye ter siz li ği na sıl ka bul edi yor su nuz? Hiç sı kıl ma
yok. Ben, şim di ye ka dar ye ter siz lik an la mın da, ne bir cüm le yaz -
dım, ne de kim se ye bir şey söy le dim. Bü yük bir zevk le “her şe ye
ye ter li yim” de dim. Ba yı lı yo rum ye ter li ça lış ma ya, ye ter li ol ma ya.
Siz ise şi ka ye te, ye ter siz li ğe ba yı lı yor su nuz. Bü yük çe liş ki. Kim si -
niz, ne si niz, ne re den ge li yor su nuz, so yu nuz-so pu nuz ne dir, cin si -
niz-ci bi li ye ti niz ne dir, kül tü rü nüz, bi lin ci niz ne dir? Bun la rı faz la
dik ka te ala rak ko nuş mu yo rum. Ama çok te mel ve her kes  için ge -
çer li, an la şı lır şey ler söy lü yo rum. Bu nu ilk gün de böy le an la yan ol -
say dı şim di iş ler çok fark lı olur du. “Alış kan lık lar çok güç lü dür” de -
ni le bi lir. En bü yük tu tu cu luk alış kan lık gü cü dür. Si ga ra alış kan lı ğı -
nı bi le siz den ko part mak bel ki sa vaş tan da ha zor bir ça ba yı ge rek ti -
rir. Di ğer alış kan lık la rı nız da öy le. Unut ma ya lım ki; alış kan lık hep
tu tu cu lu ğa, ge ri ci li ğe git mek te dir. Alış kan lık lar ya ra tı cı lı ğın düş -
ma nı dır. Dev rim de  esas iti ba riy le ya ra tı cı fa a li yet, alış kan lık la rı

aşan ha re ket tir. Ne den ya ra tı cı ola mı yor su nuz? Çün kü si zin kök lü
ön yar gı la rı nız, alış kan lık la rı nız var. Bu ben cil lik tir. Bu na ken di ne
sev da lı lık, ken di ni aş ma ma di yo ruz.  Onun  için de ye ni yi ya ka la ya -
maz sı nız. Dü şün ce ye ih ti yaç duy maz sı nız. Alış kan lık ta dü şün ce
yok tur, ken di ni ye ni den ya rat ma yok tur. Dik kat  edin, ka der ci ya şa -
ma bağ lı olan lar, bir kaç alış kan lı ğın esi ri dir ler. Bin yıl dır öy le top -
lum lar var ki, hiç bir ya ra tı cı ye te nek le ri yok tur.

Şim di ya şa mı tem sil ede mi yor su nuz. Dü şün mek, çok zor bir iş -
tir. Ye ni iş ler yap mak, ye ni plan lar, ça ba lar ger çek ten zor dur, ama
bu nu ya pa ma yan la rın da ar tık bu ko şul lar da, he le sa vaş için de hiç
şans la rı yok tur.  Onun  için ko lay ölü yor su nuz.  Onun  için ça lış ma la -
rı nız da anor mal ka yıp lar çı kı yor. Ni ye ne den le ri ni an la mı yor su nuz?
Ne den ken di ni zi so rum lu tut mu yor su nuz? An la ma dan, ken di ni zi
so rum lu his set me den hiç bir ça lış ma yap ma ge re ği ni duy maz sı nız.
İş te uz laş ma, ört bas et me, prob lem ya rat ma, bu na lı mı de rin leş tir me
de ni len şey de bu yüz den dir. “Ya nıl tı rım ken di mi, bas tı rı rım et ra fı -
mı, bu  işin için den sıy rı lı rım” an la yı şı nın ken di si en bü yük teh li ke -
dir. Alış mış sı nız, “böy le gel miş böy le gi der!” Ne den böy le gel miş,
böy le git sin? Bir sa va şım ve ri yor su nuz, ama bu nun için de hiç yük -
sek ba şa rı umu du gö rü yor mu su nuz? Ken di ni ze bu ya şa mı ya kış tır -
mış sı nız, ama bu hiç in sa nın ho şu na gi di yor mu?  Onun  için ya ra tı cı
ola mı yor su nuz,  onun  için ye ni yi ya ka la ya mı yor su nuz.

Bu nu da bir ka der ola rak de ğer len dir me yin. “Böy le gel miş, böy -
le gi de cek” di ye rek bi zi kav ra ya maz sı nız. Biz, dev rim ci yiz ve ya ra -
tı cı lı ğı  esas alı yo ruz.  Esas en gel iç te dir, dış ta de ğil.  Esas ge liş me de
iç te  olur, dış ta de ğil. Be lir le yi ci  olan iç çe liş ki le rin çö zül me si dir,
dış çe liş ki le rin çö zü mü de an cak bu nun la müm kün dür.  TC'yi çöz -
mek  için ken di ge ri ci li ği mi zi çöz mek ge re kir.  TC'nin zo ru nu çöz -
mek  için ken di zo ru mu zu çö züm le yip ör güt le mek ge re ki yor. Da ya -
tı lan  özel sa va şı çö züm le mek  için, ken di dev rim ci sa va şı mı mı zı
çöz me miz, dü zen le me miz ge re ki yor. 

Şim di, bu so ru la rı hiç kim se ken di ne so ru yor mu? Zor be la bir
ara ya ge tir di ği miz ola nak la rı  alıp, ina nıl maz bir bi çim de vic dan sız -
ca, rast ge le, so rum suz ca da ğı tıp du ru yor. Ba na gö re tek bir dam la
kan bi le si zin dök tü ğü nüz gi bi dö kül me ye cek ti, kork mu yor mu su -

16 17



nuz? Ben bu na ka tı la mı yo rum. Bir fi şek, bir si lah ba na gö re hiç de
si zin kul lan dı ğı nız gi bi kul la nıl maz. Ben çok de ği şik kul la nı rım.
Bir kaç fi şe ğin pat la tıl ma sı, mut lak düş ma nın ba şın da ol ma lı. Ama
siz, yüz de dok sa nı nı bo şa pat lat tı nız. Bu çok  açık. Ener ji ni zi bo şa
çar çur et ti niz. Fe da kar lı ğı nı zın, ce sa re ti ni zin yüz de dok san be şi bo -
şa git ti. Bel ki çok az ge rek le ri kar şı lan dı.

Gü cüm ya pı la cak 
eleş ti ri yi çok tan kar şı la mış tır

İşte bü tün bun lar sa va şın so run la rı dır. Sa va şın ki şi li ği, sa va şın si -
la hı, sa va şın dü ze ni dir. Baş ka tür lü bu iş le ri ge liş ti re mez si niz. Bu
ka fay la, bu ki şi lik le siz sa vaş ve re mez si niz. Si ze na sıl an la ta yım
ken di mi, bu  işin fel se fe si ni? Bü tün çö züm le me ler bu nun için dir.
Her yap tı ğım gün lük baş lan gıç bu nun üze ri ne dir. Hiç bir çö züm le -
me yi din le me ye ya naş mı yor su nuz. Ben öy le de ği lim; be nim tar zım -
da in san lar dan öğ ren mek, çok bü yük so rum lu luk ka dar, il giy le dir.
Yi ne ke sin ge rek le ri ne gö re ya şa tı rım. Ken di mi böy le de ğer le re gö -
re ayar lı yo rum. Cid di ye al ma maz lık et mem. Be nim si zin gi bi bağ lı
ol du ğum ön der lik yok tur. Ama si zin bin kat bağ lı ol du ğu nuz ön der -
lik tar zın dan da ha faz la bağ lı ol du ğum in san lar var dır. Eği lim ler,
an la yış lar, tu tum lar var dır. Za ten ya nılt sam ya şa ya mam. Ken di ni zi
be nim ye ri me ko yun ve dü şü nün. Hiç cid di ye al ma dı ğı nız bir çok
şey var ve bir gün kar şı nız da “rap” di ye du rur, si zi  aşar ve bi ti rir.
Bü tün dün ya bi ze kar şı dur ma ya ça lı şır ken, he sap ede me mez lik
eder sem, si zin gi bi inat çı, öf ke li, sub jek tif ni yet ler le ya şa ma ya ça lı -
şır sam, ben böy le po li ti ka ya pa bi lir mi yim? Az en gel le mi çar pı şı -
yo rum? Ha yır. En gel le ri sa de ce so pa, du var ola rak gör me yin, en gel
an la yış tır, en gel ruh tur. En gel po li ti ka lar dır, en gel ru hu boğ ma dır,
en gel ör güt süz lük tür, en gel her tür lü an la yış sız lık tır. Du var en gel li
ne dir, hiç bir şey dir. Ka ba en gel le ri biz en gel ola rak de ğer len dir mi -
yo ruz. Ama hiç bi ri si ne kar şı da ne ya nıl gı lı yak laş tık, ne de çar pış -
ma da düş me gi bi bir du ru ma yol aç tık. Es ki den, or ta çağ da kı lıç us -
ta la rı var dı.  Ufak bir ha ta in sa nın ca nı na mal olur du. Biz de de öy le -
dir. Bü tün bu en gel le me le re kar şı çok dik kat li ol ma say dık, her gün

ölür dük, ye ni lir dik.
Sa nı rım an la mı yor su nuz. An la dı ğı nı zı var sa ya lım bir ye re git ti -

ği niz de (hat ta bu ra da bir lik te ya şı yor su nuz), de ğil bir lik so rum lu su-
ko mu ta nı ol mak, her han gi bir or tak ya şam dü ze ni için de bi le ola mı -
yor su nuz. Dik kat  edin tarz lar böy le bir bi ri ni bo ğu cu, zor la yı cı dır.
Her kes bir bi ri ni eleş ti ri yor, fa kat bir bir le ri ni dü zen le me za yıf tır. Bu
ka dar kar ma ka rı şık bir bi ri ne yö ne len ler han gi sa va şı ge liş ti re bi lir -
ler? “Söy le dik le ri niz doğ ru” di ye cek si niz; doğ ru da ne den bu ka dar
bu doğ ru la rı (ki ço ğu da böy le ye ter siz li ğe işa ret edi yor) ken di niz
de ya şat ma dı nız? Mi li tan sıç ra yış yok, bir kaç mi li tan sıç ra yış ol say -
dı bu du rum lar ol maz dı. Yi ne yö ne tim de sıç ra yış yok, ya pı da sıç ra -
yış yok; her kes bir bi ri ne gi ri yor. Bu es ki  Kürt çö züm süz lü ğü dür ve -
ya kö le le rin ken di le ri ni dü zen le ye me me, kar ma ka rı şık olan la rın
ken di le ri ni ifa de et me şek li dir. Bu nu ken di niz or ta ya koy du nuz.
Ne den bi ri niz kal kıp da ba na “sen de böy le sin” di ye mi yor. Dik kat
edin si zi bas tır mı yo ruz. San mı yo rum ki, kork tu ğu nuz  için be ni
eleş tir mi yor su nuz. Be nim gü cüm, ya pa ca ğı nız her eleş ti ri yi çok tan
kar şı la mış tır. Ne söy le se niz anın da ce vap ve re bi li rim. Gü cü nüz bu
an lam da yok. Her şey çok ön ce den dü şü nül müş ve ya pıl mış tır. Ne yi
eleş ti re cek si niz? Eleş ti ri le cek hiç bir şey yok. Bin de fa ce vap ve re -
bi li rim. He pi ni zi net ve ra hat lık la tat min ede bi li rim. Bi ri si kalk sın
eleş tir sin. Ben her za man da teş vik et tim. Eleş ti ri yi ya pa cak ki şi
cid di ol sun, kar şım da da ya na bil sin; bu na ce vap ve re bi li rim. Ama
siz bir bi ri ni ze o ka dar yük le ni yor su nuz, ama hiç bi ri ni zin de sağ lam
ce va bı yok. “Yaz du va ra kal sın ba ha ra” di ye rek ge çiş ti ri yor su nuz.
Bu bü yük bir yan lış lık ve yet mez lik tir. 

Be nim ya şa mım hal kın ya şa mı dır

Yaşamı se vi yo ruz; za ten ya şa mı çok sev di ği miz  için bu çok bü -
yük zor luk lar la do lu sa va şı ve ri yo ruz. Ya şam se vin ci bü yük ol ma -
say dı, bu sa vaş bu ka dar bü yük kar şı la na maz dı. Ya şam la sa vaş ara -
sın da ki bağ lan tı bu dur. Ya şa mı sev mek is te yen le rin; bu ya şa mı çok -
tan ya şa ma mak tan çı ka ran la rın kar şı sı na bü yük bir sa vaş la çık ma
gö rev le ri var dır ki ya şa ma say gı yı ka nıt la mış ol sun lar. Ben bi raz
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böy le ol du ğu ma ina nı yo rum. Ve is te di ğim gi bi ya şa mak  için bu bü -
yük mü ca de le yi gö ze al dım. Bü tün ça bam key fim ce de me ye ce ğim,
çün kü be nim key fim hal kın dır, in san lı ğın dır. Ken di me has key fi lik -
le rim yok. Top lu mu dış ta la yan, hal kı dış ta la yan en  ufak bir key fi ye -
tim ol ma mış tır. Gü cüm ora nın da hal ka bağ lı lık te me lin de ya şa mı
esas al dım. Hal kın önün de ki en gel be nim önüm de ki en gel dir, be -
nim önüm de ki en gel hal kın önün de ki en gel dir. Bu nu pra tik ka nıt la -
mış tır. Be nim ya şa mım ken di kim li ğiy le, öz gür lük tut ku la rıy la hal -
kın ya şa mı dır. Be nim önüm de ki en gel, sa de ce ve sa de ce hal kın
önün de ki düş man en ge li dir.

Ya şa mı bu se vi ye ye ge tir mek, ya şa ma an lam ver mek bir bü yük -
lük tür. Böy le ya şa ya bi lir se niz sa va şın en te mel ko şu lu nu el de et miş
olur su nuz. “Na sıl ya şa ma lı” so ru su na ce vap ve re me di ği niz  için,
“na sıl sa vaş ma lı” so ru su na da ce vap ve re mi yor su nuz. On dan son ra
“ken di mi zi ye re ata rız” di yor su nuz. Ben bu nu is te mi yo rum. Gi din
ken di ni zi baş ka yer de  atın. Ben bu sa vaş çı lı ğı, da ha doğ ru su si zin
sa vaş çı lı ğı nı zı, taa ye di-on ya şın da ai le dey ken bı rak tım. Siz, ba na
kırk yıl ön ce ki ai le içi kav ga yı da ya tı yor su nuz. Ben on la rı çöz düm,
uzak laş tım. Fark lı bir sa va şı ge liş tir dim. Ne ya pa ca ğım si zin köy lü
tar zı, ai le içi, aşi ret içi ya şa mı nı zın sa va şı mı nı? Me te lik de ğer ver -
mem. Ben ilk ey le mi mi bun dan kur tul mak  için yap tım. Ön der lik di -
yor su nuz. “Şöy le yiz böy le yiz” di yor su nuz. “Bi zim bu ön der na sıl
ya şa dı aca ba?” di ye ken di ni ze hiç sor mu yor su nuz? Ben si ze  epey
ve ri de sun dum. İn ce le yin, si zin ön de ri niz ken di ni bu gü ne ka dar na -
sıl ge tir miş? Mut la ka bir kaç nok ta yı öğ re nin, te mel sü reç le re, te mel
dö ne meç le re, te mel aşa ma la ra na sıl yak laş mış? Ger çek ten öğ ren -
me ye ça lı şın. 

Bir ön de ri, sı ra dan, il gi çe ki ci bir tip gi bi ele al sa nız da bu böy le -
dir. Ga ze te ci ler, ba zen de ajan lar ge li yor, on la rın il gi si ka dar bi le
in ce le se niz çok şey öğ re nir si niz. Na sıl ya şa dı ğı mı kim bi li yor? Na -
sıl mü ca de le yak la şım la rı na sa hi bim, has sa si yet le rim le, plan la rım -
la, ru hum la aca ba na sı lım? Hiç bu nu ken di ni ze sor du nuz mu? “Hep
be ni an la yın” di yor su nuz. Hep par ti ye da ya tı yor su nuz. Kör has ta -
lık la rıy la, ko ma lık has ta lar gi bi ken di le ri ni atar lar. Si ya si, as ke ri
açı dan du ru mu nuz ko ma lık ki şi le rin,  acil ser vis le re ken din le ri ni ta -

şıt ma sı gi bi dir. Sa vaş ya şa mı na hük met me yen ki şi böy le ha re ket et -
mez, böy le ko nuş maz, böy le yol yü rü mez, he le si zin gi bi hiç mi hiç
ke li me le ri kul lan maz, si zin gi bi bat maz in sa na. Be ni bi raz cid di ye
alı yor sa nız an la ma ya ça lış ma lı sı nız. Ben ken di mi  ahım-şa hım  ilan
et mi yo rum. Ben bu tarz la işi bu ra ya ka dar ge tir dim. Cid di ye alın -
ma sı ge rek ti ği de  açık. Çün kü düş man be ni çok cid di ye alı yor. Va rı -
nı yo ğu nu be nim  için har cı yor.  PKK'den çok be nim pe şim de;
PKK'yi bir gün de av la ya ca ğı nı dü şü nü yor ha la. “Ah o ço cuk lar; ah
o bi zim kö le le ri” na sıl kan dır dı di yor. Siz ler  için yar gı sı bu. Düş ma -
nın bü tün der di be nim. 

Ar dı mız da ki düş man 
ca na var dır, ta zı dır, kar tal dır

Eski ar ka daş lar bi zi bi raz cid di yet le an lar lar dı. Ye ni dö ne min
kad ro la rı ve ya sa vaş çı la rı ise ken di le ri ni da ya tı yor lar. Far kın da ol -
ma dan “sen bi zi an la” di yor lar. Si zi an lı yo rum, çö zü yo rum ama
“da ha faz la an la” di yor su nuz. Be bek gi bi, meş hur bi zim be bek te o -
ri si. Ab bas ar ka da şa bu te o ri yi da ha ön ce söy le miş tim. Önem li bir
adım ata ca ğı za man, bak tık ki yap ma sı ge re ken iş ye ri ne ta li şey ler -
le uğ ra şı yor. O za man, ak lı ma gel di. “Bu al tı na  eden be be ğe ben zi -
yor” de dim. Hem pis li yor, hem de ba ğı rı yor. Ar dın dan te o ri yi ge liş -
tir dik. Bu si zin şi ka yet le ri niz, yet mez lik le ri niz, iş te böy le çın la yıp-
ça ba la yıp so nuç ver me yi şi niz dir. Ar dın dan sun du ğu nuz ya şam sa -
vaş be bek li ği. Güç ye ti re mi yor, ge re ke ni ya pa mı yor ve son ra ya
ken di ni bir den ölü gi bi ye re atı yor, ya da bol bol ağ lı yor. Du ru mu -
nuz böy le dir. Şi ka yet  eden, ken di ni dü zen le me yen, mev zi len di re -
me yen hep ağ lı yor, hep şi ka yet edi yor. Böy le ol ma yan kaç bir lik
ko mu ta nı var? Kaç bir lik, böl ge so rum lu su-yö ne ti mi var? İş le re ha -
kim  olan kaç ki şi var? Be bek de ğil de ne dir bun lar? Hem de ma ma
is ti yor lar. “Be ni bes le, be ni do yur, gel pis li ği mi de te miz le” di yor -
su nuz. Bu ka dar eleş ti ri-öze leş ti ri ne dir? Pis li ğin bü yük lü ğü nü gös -
te rir. Yet mez lik, ya nıl gı ve yan lış lık, si ya si pis lik, as ke ri pis lik tir. 

Yi ne be nim bu ko nu da du ru mu mu de ğer len di re lim. Hiç böy le
eleş ti ri-öze leş ti ri le rim yok tur. Si zin le hiç kı yas la na maz bi le. Ben en
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bü yük eleş ti ri-öze leş ti ri yi çok tan yap mı şım. Çok az an la dı ğı nız ve -
ya an la ma ya ya naş ma dı ğı nız bu ra dan an la şı lı yor. Ağ la ma ya cak
kim, sa vaş be be ği ol ma ya cak kim? Si zin bü tün bu du rum la rı nı za
rağ men yi ne “bun lar hep kah ra man sa vaş çı lar dır” de mek zo run da -
yım. Öy le ol maz sa nız da, si ze inan mak zo run da yım. Bu inanç la gö -
tü rü yo rum. Ya ni ken di ni zi ne ka dar da ya tır sa nız da ya tın, ben si ze
kah ra man sa vaş çı ger çe ği ni da yat tım. Kah ra man sa vaş çı ola cak sı -
nız. Bu bü yük  özel sa va şa kar şı çok az ola nak la, bü yük  halk sa vaş -
çı sı ola cak sı nız. Ön der lik bu dur. Mut la ka an la ma la sı nız.

Be ni hiç yan lış an la ma ya ge rek yok. Ne iyi ni yet le ri mi, ne ina dı -
mı, ne eği lim le ri mi hiç yan lış an la ma ya ge rek yok. Be nim her şe -
yim bu ko nu da bir sa vaş yet kin li ği dir. Ya şa mın her cep he si be nim
için sa vaş tır. Öy le bir an bo şa gi de cek ne fe sim bi le yok. 

Bel ki in san lar ko lay an la ya maz, ko lay ula şa maz, ama mev cut
düş ma na gö re de baş ka ça re yok. Bu dü şün ce yi bi le ye ter siz gö rü -
yo rum. De ğer li  dost ho ca mız İs ma il Be şik çi, “bu ka dar hız lı dü şün -
mek ve çok hız lı yap mak” di yor du. Bu nu  fark et miş. Düş ma na ce -
vap ve ri yo rum. Çün kü hız lı dü şü nüp, hız lı ya pa maz san düş man
ula şır ve yok  eder se ni. 

Bü tün  Kürt is yan la rı ne den ezil di? Çün kü dü şün ce, dav ra nış çok
ağır, bel ki de yok. Düş man hız lı dü şü nü yor, hız lı ka rar ve ri yor. Bir
de işi ni hız lı yü rü te cek tek ni ğe sa hip. Bu nu ne den an la ma maz lık
ede cek si niz? Sa vaş bir hız ola yı dır. Ka ba bir ben zet me ya par sak;
bir tav şan var, bir ta zı var ve ya bir şa hin var. Yi ne av la ya cak bir yı -
lan var ve ya bir ca na var var, bir de on dan kaç mak is te yen in san var.
Bun la rın ba şa rı lı ol ma la rı  için ne ge rek li? Bi ri nin hı zı nın di ğe ri ni
geç me si ge re kir. Bu nun  için kar tal müt hiş sü zer, ta zı müt hiş ka çar.
Bü tün sa vaş sa na tı da böy le dir. Ar dı mız da ki düş man da ca na var dır,
ta zı dır, kar tal dır.  Eğer  onun et ki sin den kur tul mak is ti yor sak hı zı mız
onu aş ma lı dır. Şim di düş ma nı zor lu ğa dü şü ren ne dir? Be nim hı zım -
dır, tem pom dur. 

Tarh te hiç kim se böy le yap ma dı ve hep si kay bet ti. Ben hız lı dü -
şü nüp hız lı yap tım ve kay bet me dim. Bu çok  açık. Ne den an la ma ya -
cak sı nız? “Ka fa mız yok” di ye bi lir si niz. Ka fa var hem de omu zun
üze rin de, iyi ça lış tı ra cak sı nız. “Yor mak is te me dim ken di mi” di ye -

cek si niz. Ço ğu nuz “ra hat lık” di yor su nuz. Ama kar şın da ki düş ma -
nın du ru mu nu ta kip et, na sıl sal dı rı yor, ken di sö mür ge si için de na sıl
dü şü nü yor. Sen ne den dü şün me ye cek sin? Dü şün mez sen han gi sa -
va şı ka zan mak tan bah se de bi lir sin? Ken di ni bü yük al da tan lar, bü yük
ap tal lar, bü yük ya nıl gı sa hip le ri böy le or ta ya çı kı yor. Bun la rı ken di -
ni ze uy gu la yın. Düş ma nın si ze da yat tı ğı im ha dır. “Bi raz şe ref,  onur,
kim lik, ki şi lik” de di niz, onu da si ze gös ter dik. Düş man ger çek li ği ni
in kar ede mez si niz. Düş man ger çek li ği ni bir ta ra fa  iten ko mu tan,
han gi sa vaş çı lı ğı ya pa bi lir? “Düş ma nı ya abart tık, ya da kü çüm se -
dik” di yor su nuz. Siz ne abart tı nız, ne de kü çüm se di niz, dü şün me di -
niz bi le. Uf ku nu za yer leş tir me di niz bu düş ma nı. Düş ma nı ba zen
me lek ye ri ne koy ma, ba zen ba ba ye ri ne koy ma, ba zen çok abart ma,
ba zen de çok kü çüm se me var. Hep si de yan lış tır. Düş man böy le ele
alı na maz. Siz, ken di ni zi de an la ma yı bil mi yor su nuz.  Halk ne den si -
ze gel mi yor? Ne ka dar ka çırt tı nız, vur du nuz, döv dü nüz, ne ka dar
yan lış lık lar yap tı nız.

Par ti gü cü nü, bin bir emek le ha zır la dı ğı mız gü cü de doğ ru ele al -
ma dı nız. Ca nı nız sı kıl dı, çar-çur et ti niz. Ken di ni zi ta nı ya ma dı nız.
Yüz de yüz çok bü yük bir bağ lı lık la, dik kat le ele alın ma sı ge re ken
de ğer le ri mi zi ne ta nı dı nız, ne ya şa ma yı ne de sa va şı dü zen le me yi
bil di niz. On dan son ra da, “ben sa vaş çı yım, ben ko mu ta nım” de di -
niz. Bu na ki mi inan dı ra bi lir si niz? Dik kat  edin, bü tün bun la rı ni çin
söy lü yo rum? Siz bir kör dü ğüm gi bi ken di ni zi da ya tı yor su nuz. “Bu
sa vaş an cak bu ka dar  olur; ge liş ti ri le mez, dö nüş tü rü le mez” tar zın da
bir ya şam sür dü rü yor su nuz. Ben bu na kar şı yım. Çün kü tar zı nız da
yüz de yüz ye nil gi var,  ölüm var. Ben ne den si ze  alet ola yım! Ben
ken dim de yim, ya şa ma ya ça lı şı yo rum. Ha la ye nil me dim 

Kaç se fer ye nil miş si niz? Ye nil me dik ne re niz kal dı? Di ri  olan ne -
re niz kal dı? Bu so ru la rı si ze sor mak ge re ki yor. Ya şa mın ne re sin de -
si niz? Ba zı ce vap lar ver mek is te dim ama ka çı yor su nuz. Dik kat
edin! Bü tün bu de ğer len dir me ler si zi sa vaş ve ör güt ger çek le ri mi zin
esas lı nok ta la rı na doğ ru yak laş tır mak için dir. Be nim, in san la ra say -
gım var. En te mel hus sus lar da ger çek le ri an lat maz sam, say gı yı ifa -
de ede mem. Di ğer le ri gi bi kan dı ra bi li rim. Akı ka ra, ka ra yı ak gös -
te re bi li rim. Bu ko nu da ben den üs tü nü yok tur. Di ya lek ti ği kul la na -
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rak, kan dı ra ma ya ca ğım tek bir in san bi le yok tur. Ama onu yap -
mam, ger çek ler çok zor da ol sa be nim  için kav rat mak esas tır.

Ba zı şey le re inan ma lı sı nız ve ira de ni zi bi raz or ta ya koy ma lı sı nız,
dü rüst ola bil me li si niz. Fa na tiz mi, sub jek tif ni yet ler le ken di ni da yat -
ma yı ar tık bı ra kın. Ya şa ma bi raz çı rıl çıp lak bak ma yı bi lin Tüm
olum lu-olum suz, ge rek li-ge rek siz yan la rıy la gö rün. Çün kü baş ka
tür lü dü zel te mez si niz. Bü yük kör lük le, şaş göz le ya şa ma ba kı yor su -
nuz. Ta bii bu nun da sa vaş la ba ğı var dır. Sa vaş der ken ne yi kas te di -
yo rum? Fu at ar ka da şı mız öze leş ti ri sin de or ta ya koy du. Ben sa vaş
di yor dum, o “mav ze ri ver, ben ka ra ko la sal dı ra yım” di yor du. Ha la
an la yış bu dur. Sen mav zer le na sıl ka ra ko la sal dı ra cak sın? En iyi sa -
vaş çı mı zın fel se fe si, ha kim  olan  tarz bu dur. Hiç kim se “in ce lik var -
dır, biz dö nü şüm sağ la mı şız” de me sin. Ben er ken yaş ta bu sa vaş tan
kaç tım. Köy de ilk ta ban ca pat la dı ğın da  ödüm kop tu! Ama di ğer
yan dan de ği şik bir mü ca de le bi çi mi ne de gir dim. Köy lü ler ha la ye -
rin de du ru yor, si lah lar ha la öy le pat lı yor. Sa vaş sız mı yım? Mü ca de -
le siz mi yim? Ha yır! Çok iyi bi li yor su nuz ki bu  halk  için ta ri hin en
bü yük sa va şı nı ben ha zır la dım. Ya ni si zin tar zı nız dan ka ça rak  halk
sa va şı nı ha zır la dım. O köy lü tar zı, ai le içi ya şam dan, sa vaş tan ben
ka ça rım. İs ter bir kor kak gi bi de ğer len di rin, is ter bü yük bir us ta gi -
bi, na sıl de ğer len di rir se niz de ğer len di rin, be nim sa vaş tar zım böy le
ge liş ti. Ne den an la mak tan ka ça cak sı nız? Unut ma yın ki ben si zi sa -
va şa gön de ri yo rum. Te pe den tır na ğa her şe yi ni zi ha zır la yan be nim.
An la maz sa nız ken di ni ze ya zık eder si niz. 

Ör ne ğin Ab bas ve Fu at ar ka daş lar bağ lı ol ma ya ça lı şı yor lar. Yi ne
Cu ma ar ka da şı da gö rü yor su nuz. Ne fes ne fe se bi zi te nef füs et mek
is ti yor. Ama ha la ne ka dar ye ter siz ol duk la rı nı öze leş ti ri le rin de bir
kez da ha gör dü nüz. Bi raz bi zi ta nı dı lar, faz la de ğil. Ha ta yap ma yın,
bi zim bir ko mu ta gü cün de ol du ğu mu za inan ma lı sı nız, ama san dı ğı -
nız gi bi de de ğil. Bi zi ger çek bir ko mu ta gi bi gör sey di niz dağ da
böy le mi ya par dı nız? Siz ta nı ma mış sı nız baş ko mu ta nı! Pe ki baş ko -
mu ta nı ta nı ma yan ko mu tan ola bi lir mi? Dün ya da hiç bu nun baş ka
bir ör ne ği ni gör müş mü sü nüz? Her ka fa dan bir se sin çık tı ğı, her ke -
sin “ben ko mu ta nım” de di ği yer de, kar ga şa ve ye nil gi çı kar or ta ya.
Ben yi ne de hiz met et mek te çok us ta laş mış bir in sa nım. 

Ko mu tan lık he ves le ri niz var. İn san la rın he ve si ni kır ma mak ta ben
id di a lı yım. Ko mu tan lık, sa vaş çı lık iyi bir he ves tir. Bes le yen be nim.
Za ten be nim en bü yük ça bam da bu yön lü ol du. Çok sev di ğim bir
mes lek ol du ğu  için, da ha doğ ru su ya şa mın bu nun la ka za nı la ca ğı nı,
te mel çe liş ki nin bu nun la çö züm le ne ce ği ni bil di ğim  için tüm ener ji -
mi, gü cü mü bu sa vaş ve or du laş ma işi ne ver dim. 

Ra hat ya şam sun sak 
ikin ci gün dü şer si niz

Tarihte hiç kim se bu ka dar ola nak sız lık lar için de sa va şı ge liş tir -
miş mi dir? Bi zim  halk ger çe ği ni göz önü ne ge ti re lim; dü şün mek ten
bi le kor ku yo rum. Biz ne den bu ka dar hiz met sun duk? Ne den bu ka -
dar  uzun sü re li ol du? Si zin ek sik lik le ri niz den. Ek sik lik le ri ni zi gi -
der me yi bil mi yor su nuz. En bü yük ayı bı, sa vaş çı lık, ko mu tan lık adı -
na ya kış tı rı yor su nuz ken di ni ze. Her tür lü ye ter siz lik le ri, her tür lü
yan lış lık la rı bu ram bu ram ta şı rı yor su nuz, dob ra dob ra da ya tı yor su -
nuz. On dan son ra da “gel te miz le” di yor su nuz. Ben de ça lış mak zo -
run da yım. Si zin gi bi ko mu tan la rı ta şı mak  için gü cü mü or ta ya koy -
mak zo run da yım. Şu an da en te mel so run, ko mu ta yı dü zelt mek ve
doğ ru yu da yat mak tır. Gö zü mü bi le aça mı yo rum. Dik kat  edin, bu
sa va şın ba na bağ lı ola rak ge liş me si ni ben is te mi yo rum. En ra hat sız
ol du ğum, en nef ret et ti ğim ko nu, “sen gi der sen her şey gi der” sö zü -
dür. Ben siz ol ma lıy dı nız. Hat ta ben hiç ol ma dan ol ma lıy dı nız. Öy le
bir du rum ya rat mış sı nız ki, ben ol maz sam yir mi  dört sa at  ölen öle -
ne, ka çan ka ça na, bi ten bi te ne. Bu ne ka dar kö tü bir du rum. İn san
bir ki şi ye ken di ni böy le bağ lar mı? Çok bü yük bir teh li ke. Bağ lı lık -
la rı nız ol ma sın de mi yo rum, bağ lı lık la rı nız kut sal dır ve ta rih sür -
dük çe sür me li dir. Ama bu tek ta raf lı ol ma ma lı. Ben yi ne ro lü mü
oy na rım ve oy na ya ca ğım da, ama si zin de ke sin ro lü nü zü oy na ma -
nız ge re ki yor. Bu na ulaş ma lı sı nız. Bu müm kün dür. 

Be nim ba şar dı ğı mı siz faz la sıy la ba şa ra bi lir si niz. Si ze en bü yük
des tek ne dir? Bu du ru mu ya ra ta bil mek tir; bu du ru mu or ta ya çı ka ra -
bil mek tir. Bu en bü yük des tek tir. İd di a lı  olan  için her şey var dır.
Alın kul la nın. Si zi pa ray la, bil mem ka ba güç le, ha zır gü cün ba şı na
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koy mak la bes le ye me yiz. Ha zır gü cün ba şı na ko yar sak tem bel le şir -
si niz. Si ze ra hat bir ya şam sun sak, ikin ci gün dü şer si niz. Za ten faz -
la ola na ğı mız da yok. Sü rek li üre ten güç, sü rek li mü ca de le  eden
güç. PKK bu dur.  PKK'nin di ya lek ti ği sü rek li mü ca de le ve ba şar -
mak tır. Baş ka tür lü PKK an la yı şı, mi li tan lık an la yı şı nı kim se ak lı na
ge tir me sin.  Eğer bü tün bu hu sus la rı ve ken di ni zi de ğil de söy le di ği -
miz çer çe ve yi bi raz dik ka te al say dı nız, bu nun ter bi ye si, bu nun sağ -
du yu su, bu nun di sip li ni ha kim ol say dı, her şe yi çok yük sek ba şa rır -
dı nız ve ka za nır dık. Ama ha la han gi ni zi dü zel te yim di ye ken di me
so ru yo rum. Ne re si ni dü zel te yim? Ken di ni zi ça re siz li ğe, dü zen siz li -
ğe, muğ lak lı ğa sok tu ğu nuz  için so ru yo rum. “Gel be ni çöz, gel be ni
dü zelt, gel be ni ra yı na koy.” Sü rek li bu nu da ya tı yor su nuz. Ade ta
ye ter siz lik üze ri niz den akı yor.

Bun lar si zin  için ha ya ti de ğer len dir me ler dir. Ben, yak la şım la rın
ana fel se fe si ni, te mel yak la şım esas la rı nı ve ri yo rum. Bu nu  esas
al sa nız pra tik so run la rı, sa vaş so run la rı nı doğ ru ele  alıp ge liş tir -
mek ten ge ri kal ma yız ve ra hat ba şa rı rız. En önem li si te mel an la -
yış ta yan lış lık var. Bu nun  için tak tik ge liş me di, bu nun  için sa vaş
so run la rı ağır laş tı. Biz ye ni den doğ ru yak laş ma yı bil me li yiz. Her
gün dü şü nü yo rum, han gi sa vaş so ru nu na ce vap ve re yim? Ha len
olan lar, sı ra dan bir köy lü nün düş me ye ce ği ha ta lar dır. Her gün ka -
za, doğ ru ça lış ma ma, doğ ru ha re ket tar zın dan, doğ ru mev zi len -
mek ten  uzak kal ma! Bun lar bi zi is ya na  sevk edi yor. Bir gün, iki
gün din le, bir yıl, iki yıl din le ama bu ka dar  uzun sü re in san na sıl
da ya nır? Ne den böy le olu yor? “Biz dü şün me yiz, biz te mel esas la -
ra dik kat et me yiz, dağ da yız, kim se bi zi gör mez, ne ya par sak bi ze
gö re dir” vb.'ne il kel leş me, may mun laş ma de rim. May mun dan gel -
dik, may mu na ge ri git mek tir! May mun iyi bir sa vaş çı ola bi lir mi?
Çok  ucuz in san tak li ti ya par. Sa vaş çı lık, en ge liş kin uy gar lık ara -
cı dır. Biz, onu ge liş ti re cek tik dağ da. Dağ öz gür sa vaş çı nın ge liş ti -
ri le ce ği yer dir. İl kel leş me nin, köy lü leş me nin, may mun laş ma nın
ge li şe ce ği yer de ğil dir. Sa vaş te o ri mi ze gö re, ta ri hi, coğ ra fi, ulu sal
ger çek li ği mi ze gö re var ol ma mı zın en te mel ne den le rin den bi ri si
dağ dır.

Biz dağ hal kı yız. Dağ hal kı nın dağ la di ya lek tik bir ba ğı var dır.

On dan ko pa maz.  Onun ge rek le ri ne gö re kal mış sa öz gür dür. Yi ne
öz gür lü ğü zor lu yo ruz. Bu da da ğın ger çe ği ne gö re olu yor. Ya şa mı
ora da öz gür leş tir me yi bi le cek si niz.  Kürt di ya lek ti ği nin özü bu dur.
Öz gür leş mek is ti yor sak, dağ iyi de ğer len di ril me li dir. Da ğa ta şı nan
par ti gü cü nü, hal kın du ru mu nu, da ğın ken di si ni öl çü lü de ğer len di -
ren yok tur. En vu rul ma dık bi çim de dağ da vu rul ma lar olu yor. Sa -
vaş ma yı bil mi yo ruz. Yıl lar dır dağ lar ko ru yor, yok sa bu ki şi li ğe kal -
sa hiç bir şey kur tu la maz dı. Ba sit bir sa vaş ku ra lı nı, bir ya nılt ma yı,
bir düş ma nı ön ce den gör me yi bi le  akıl ede mi yor. Kı sa ca sı sa va şın
çok önem li ku ral la rı var dır. Bun la rı bi li yor su nuz. 

Me se le bil mek de ğil dir, me se le onun la ya şa mak tır. Si zin so ru nu -
nuz bil mek de ğil, bi le bi le doğ ru la ra  ters ya şa mak tır. Doğ ru la rın ge -
rek le ri ne gö re de ğil de, yan lı şın ge rek le ri ne gö re ya şa mak tır. Bu da
pra ti ği ni zi or ta ya çı ka rır. Köy lü usü lü böy le  olur. “Biz köy lü yüz,
an cak böy le ya pa rız” tar zı nı uy gu lar san, böy le ya par san düş man se -
ni vu rur. Ne den de ve ku şu gi bi ka fa nı ku ma gö mü yor su nuz? Böy le
sa vaş çı ya böy le so nuç. Bu sa vaş tar zı nı ger çek ten dü zelt me li yiz.
An la yış ta, fel se fe de dü zelt me li yiz. 

Ben sa vaş tar tış ma la rı mı zı ge liş ti rir ken, ay nı za man da uy gu la -
dım da.  Eğer ba şa rı lı ol mak is ti yor sak, düş ma nın kont ro lü dı şı na
çık ma yı hal let me li yiz. Sa de ce düş ma nın kont ro lü dı şı na çık mak da
de ğil, her adım da düş ma nı ya nılt ma yı sağ la ma lı yız. Dik kat eder se -
niz, ben ken di sa vaş çı lı ğım da iki şe yi ba şar dım; ön ce lik le düş ma nın
ide o lo jik, si ya si, ulu sal, kül tü rel kont ro lü dı şı na çık tım. Ön der lik
ya şa mı nı in ce le yin, ilk yap tı ğı iş düş ma nın da yat tı ğı, sos yal, kül tü -
rel, si ya sal, ide o lo jik et ki len me le ri ne set çek me si dir. Bu nu ba şar dı.
Ba şar dı ğı  için de par ti ol du. İkin ci si düş ma nı ya nılt tım. Be nim ya -
şa mı mın ikin ci ana özel li ği bu dur. Bü tün sü reç le re ba kın, düş ma nı
ya nıl tan bir ya şam dır. Bü yük çı kış la rım var dır. İl ko kul dan gü nü mü -
ze ka dar. Esas ta, düş ma nın tam bil di ği ve ted bir al dı ğı bir du rum
de ğil dir. Ha la da bü yük ya nıl gı için de dir. Bu nu be nim ki şi li ğim
sağ la mış tır. Hem te o rik, hem pra tik tüm be ce ri le rim de, kı sa ca sı
ken di ko nu mum da düş ma nı ya nılt tım.  Ankara'dan çı kı şı mı, si ze bir
ro man akı cı lı ğı için de an lat tım. En değ me ro ma na taş çı kar ta cak bir
ro man dır. Be nim her  anım böy le dir. 
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Düş man on bek ler ken 
bir, bir bek ler ken on or ta ya çı ka cak sın

Önderliğin düş ma nı ya nılt ma du ru mu nu ya ka la ya cak sı nız. Siz de
ide o lo jik, si ya si, kül tü rel açı dan düş ma nın et ki si ve kont ro lü çok
ge liş kin dir. Za ten bu yüz den hep kay be di yor su nuz. Bu nu aş tı ğı nız
oran da ba şa rı lı olur su nuz. Ama siz sa va şın için de düş ma nın di rekt
or du su nu, em ni yet kuv vet le ri ni ya nılt ma yı ba şar ma şu ra da kal sın,
ken di ni zi ya nıl tı yor su nuz. Bu da kay bet mek tir. Bir sa vaş çı nın, bir
ko mu ta nın ba şa rı lı ol ma sı, düş ma nı ya nılt ma sın dan ge çer. Tam ter -
si ne düş man si zi ya nıl tı yor. Sa vaş içe ri sin de ne re de si niz, na sıl sı nız,
ne ya pa cak sı nız; düş man yüz de yüz bi li yor. Bu ne de mek tir? Düş -
ma nın ya nıl ma pa yı yok tur. Ya ni ya nılt ma mış sı nız. Ge ril la sa va şın -
da da ya nılt ma ol maz sa ba şa rı da ol maz. Bu nu na sıl sağ la ya cak sı -
nız? Yo ğu ra cak sın ken di ni ve sağ la ya cak sın. Bu müm kün dür. Düş -
man sağ dan bek ler ken sol dan, ku zey den bek ler ken gü ney den vu ra -
cak sın. Kı sa ca sı on bek ler ken bir, bir bek ler ken on or ta ya çı ka cak -
sın. Mut la ka düş ma nı ya nıl ta cak sın, şa şır ta cak sın; bi rin ci  şart bu -
dur. On dan son ra di ğer tak tik le re sı ra ge lir. En çok ce sa ret, fe da kar -
lık ge re kir. On lar da var. Ça ba la rı nız za ten var. Ça ba da ku sur yok.
Te mel an la yı şı böy le otur ta cak sı nız. 

Şim di düş ma nı ta kip ede bil mek  için, düş ma nın ne fe si ni en se niz -
de his se de cek si niz, düş man sız bir an bi le ya şa ma ya cak sı nız. Yal nız
ka ba an lam da de ğil, kork mak  için de ğil, hi çe say mak  için de ğil.
Ne dir, ne yap mak is ti yor, na sıl dır, na sıl vur mak is ti yor? Bu na ce vap
te eş kil ede cek si niz. 

Siz de bu yön lü mu az zam ek sik lik var. İş te fa na tizm, dog ma tizm,
sub jek ti vizm: “Ben dü şün mem, ben gö zü kör sa va şı rım, hiç ka fa mı
yor ma ma ge rek yok.” Te ke tek köy lü ce, düş man la as la sa vaş ola -
maz. Her şe yi yap ama böy le sa vaş ma! Bu bi zim sa va şı mız de ğil;
bu tar zı biz ka bul ede me yiz. Bu sa vaş çı lık tar zın da yüz de yüz kay -
bet me var. Kim se si zi böy le is te mi yor. Ken di ni zi be la et me yin, hat -
ta içi miz de de ya şa ma yın. Kur ban lık ko yun gi bi ge li yor su nuz. Gi -
din baş ka yer de sa tın ken di ni zi. Ger çek ten bi zim le bir lik te sa vaş -
mak is te yen ler, bu söy le di ğim hu sus la ra dik kat et mek zo run da dır.

Bi zi aşi ret ör gü tü ne çe vir me yin. Si zin an la yış lar nız la ör güt ya şa mı -
nın ne ala ka sı var! Her tür lü im kan var. Be nim ba şar dı ğı mı siz ler
da ha faz la ba şa ra bi lir si niz; çün kü yo rul ma mış, yıp ran ma mış sı nız. 

Bi raz na mus lu dü rüst ola cak sı nız, bi raz ka fa yı ça lış tı ra cak sı nız,
ona gö re adım lar ata cak sı nız ve bu işi ba şa ra cak sı nız. 

Şim di dik kat edi lir se de ği ni len hu sus lar çok ba sit tir. Ama ge rek -
le ri ye ri ne ge ti ril me miş. Pe ki bu nu na sıl aşa ca ğız?  ABC'yi sök me -
den üni ver si te ye at la nı lır mı? Si zin tar zı nız bu na ben zi yor. Ko mu -
tan lık gi bi an cak üni ver si te ler de yo ğun la şı la cak bir mes le ği, siz
ABC'yi sök me den, “ olur, hal let tik” di yor su nuz. İş te so run bu ra da.
Çok ya ra tı cı bir ko mu tan ol sa  PKK'nin gü cü nü çok dü şün dü ğü  için,
çok ta şın dı ğı  için öy le bir sa vaş tar zı ge liş ti rir ki, öy le bir ha zır lık
ya par ki, bir ba kar sın bir yer de beş bin düş ma nı gö tü rür. Seç kin ko -
mu tan bi raz dü şün me li, ar tık böy le ko mu tan gü cü or ta ya çık ma lı dır.
Ya ni sa vaş ta ko mu ta so ru nu di yo rum. Ba sit bir sa vaş ku ra lı nı, bir
ya nılt ma yı, bir düş ma nı ön ce den gör me yi bi le  akıl ede mi yor. Kı sa -
ca sı sa va şın çok önem li ku ral la rı var dır. Bun la rı bi li yor su nuz. Yet -
ki yi eli ne ge çir, ra ha tı nı ör güt le! Ko mu tan böy le ol maz; bu iha net
ka dar çir kin bir du rum dur. 

Ko mu tan, sa va şı ge liş tir me nin tu tu ku su dur. Da ha bü yük sa vaş -
mak is te di ği  için ko mu tan ol mak is ter. Bun da ye ter li ol ma yan lar,
der hal dü şü rül me li. Yük sek  azim ve ira de si olan lar ko mu tan lık is te -
me li. Bir de ba şa rı sö zü. Biz üç ay da ba şar mak is ti yo ruz. “Ve rin ba -
na şu ka dar gü cü, ben sa va şı ver mek is ti yo rum” di yen ko mu tan is ti -
yo ruz.

Ko mu ta so ru nu na da doğ ru yak laş ma lı sı nız. Ama şim di ki min ne
için ko mu tan lık is te di ği bel li de ğil. Ya ra hat lı ğı için dir, ya da ka ri -
ye riz mi için dir. Ni te kim ko mu tan lık ta te mel öl çü “ben ba şa rı rım,
ben ge liş ti ri rim”, “bu ka dar bir lik is te rim” yak la şı mı dır. İçi miz de
şim di ye ka dar böy le bir ko mu tan çık ma mış tır. Bu nun  için doğ ru
yak la şıl ma lı. Ne den sa va şı ge liş tir mi yor su nuz? Sa va şı ge liş tir me -
yen ko mu tan la rı ala şa ğı et me li yiz.

Bü tün bun lar ya kı cı so run lar dır. Da ha bu na ben zer bir çok so ru yu
ken di ni ze so ra bi lir si niz. Alan lar me se le si var dır. Ova da, şe hir de ya -
pı la cak ey lem ler var dır. Yi ne da ğın için de ya pı la cak ey lem var dır,
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yi ne şe hir bas kın la rı var dır. Düş ma nı da ğın gö be ği ne çe kip ve re ce -
ği miz sa vaş lar var. Ya rı dağ lık alan lar da, va di ler de yü rü te ce ği miz
sa vaş var dır, yi ne te pe de yü rü te ce ği miz sa vaş var dır. Bun la rın hep -
si ni ku ra la bağ la ya bil me li si niz. En azın dan ko mu ta nı mız bu hu sus -
la rı yo ğun bir bi çim de dü şü ne bil me li dir ki, sa va şı ge liş tir sin. Ko -
mu tan, yük sek tar zı ve tem po yu tut tu ran ki şi dir, sü rük le yen dir. Bu -
nun  için net bir ça lış ma yı ya pa bi lir ve ya par. Dü şü ne rek ya par, ya -
par ken dü şü nür. 

PKK Genel başkanı Abdullah ÖçALAn

9  Mart 1995

SA VAŞ-OR Dû GeR çeK LİĞİ Mİ Zİn
MeV çûT ûLûS LA RA RA SI Dû Rû Mû
Ve bOL Ge SeL Gûç MeV ZI Len Me Sİ

Kürdistan'da sö mür ge ci güç ler le dev rim ci ulu sal kur tu luş çu güç -
ler ara sın da ya şa nan şid det li sa vaş, ül ke mi zi dün ya nın en önem li
ça tış ma alan la rın dan bi ri ha li ne ge tir miş tir. Baş kan APO ön der li -
ğin de, par ti miz PKK ön cü lü ğün de or du muz  ARGK ta ra fın dan yü -
rü tü len bu sa vaş, hal kı mız  için tek ya şam yo lu olur ken, düş man
cep he si  için de gün den gü ne bir yok ol ma an la mı na gel mek te dir. 15
Ağus tos 1984  Atılımı'yla baş la yan bu sü reç te, in kar ve im ha po li ti -
ka la rı ara sın da sı kış tı rı lan bir halk tan öz gür lü ğü  için sa va şan bir
hal ka, ta ri hin en la net li sta tü sü nün da ya tıl dı ğı bir ül ke den  halk ik ti -
dar laş ma sı nın ya ra tıl dı ğı bir ül ke ye ula şıl mış tır. 

Kürdistan'daki dev rim sel ge liş me ler den ge aşa ma sı nın iz le ri ni ta -
şı mak ta dır. Hal kı mız, dev rim ci ik ti dar or gan la rı nı hız la oluş tu rup
yet kin le şir ken, or du laş ma da sağ la nan ge liş me ler le  Kürdistan'ın bü -
tün stra te jik alan la rı nın ge ril la ya ka vuş tu rul ma sı ve de rin li ği ne-ge -
niş li ği ne yay gın laş tı rıl ma sı, sa va şın da ha bir kök leş me si ne yol
açar ken,  adım  adım ül ke nin öz gür leş ti ril me si sü re ci ne gi ril miş tir.
Ulu sal kur tu luş mü ca de le mi zin bu ge li şi mi Par ti Ön der li ği ta ra fın -
dan şöy le özet len mek te dir: “Kür dis tan so mu tu gi bi hiç cid di ye alın -
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ma yan, ulus la ra ra sı ve hat ta ta rih sel ar ka plan da  olup-ol ma dı ğı
hak kın da kuş ku du yu lan, hal kı da en kö le, bi linç siz ve ku ral sız kul -
la nı lan bir ger çek lik ze mi ni ne da ya nan bu ha re ket, gü nü mü zün dev -
rim sel ge li şi min de ne re dey se en baş ta gü re şen bir ha re ket ol ma
şan sı na da sa hip ol mak ta dır.”

Kürt hal kı nı ye ni den di rilt mek ve  Kürdistan'ı öz gür leş tir mek  için
ve ri len bu sa vaş ta, kar şı cep he de, ta ri hin ta nı dı ğı en bü yük in kar ve
im ha po li ti ka sı nın yü rü tü cü sü TC ol mak üze re, böl ge ge ri ci sö mür -
ge ci dev let le ri ve em per ya lizm yer al mak ta dır. Sa va şı mız bu ne den -
le hal kı mız  için ol du ğu ka dar, böl ge halk la rı ve ile ri ci in san lık  için
de bir kur tu luş umu du dur. Üs te lik  Kürdistan'ın dün ya nın en stra te -
jik alan la rın dan  olan  Ortadoğu'nun mer ke zin de ko num lan ma sı,
dost-düş man bü tün güç le rin il gi si nin ül ke miz ve mü ca de le miz üze -
rin de odak lan ma sı na ne den ol mak ta dır.  Kürdistan'ın stra te jik ko nu -
mu, dev rim ci sa va şı mı zın ge liş me si, düş ma nın, baş ta em per ya liz -
min ön de ge len güç le ri ABD ve Al man ya ol mak üze re, ulus la ra ra sı
ge ri ci li ğin des te ği ne sa hip ol ma sı dev ri mi mi zin en ter nas yo na list
ka rak te ri ni de or ta ya çı kar mak ta dır. Par ti Ön der li ği,  Ekim 1993 ta -
rih li çö züm le me le rin de bu ko nuy la il gi li ola rak şöy le bir be lir le me
yap mak ta dır: “ Kürdistan'da za fer ka za na cak bir dev rim bü yük
ulus la ra ra sı laş ma ya te mel lik ede bi lir. Za ten ide o lo jik-po li tik hat tın
da açık lı ğı, bu te mel de ha zır la nı şı bu nu hem müm kün kı lı yor, hem
de bir zo run lu luk ha li ne ge ti ri yor.”

Dev ri mi mi zin bu ka rak te ri, sa va şı mı mı zın böl ge ve ulus la ra ra sı
güç mev zi len me si ni sar sa cak bo yu ta ulaş ma sıy la bir le şin ce, sa vaş
ve or du ger çek li ği mi zin ulus la ra ra sı ve böl ge sel du rum da ki her han -
gi bir de ği şik lik le ya kın dan iliş ki li ol du ğu ger çe ği de or ta ya çık -
mak ta dır. Sa vaş ve or du ger çek li ği mi zin ulaş tı ğı aşa ma da ulus la ra -
ra sı ve böl ge sel du ru mu de ğer len dir di ği miz de şu tab loy la kar şı kar -
şı ya kal mak ta yız: Dün ya mız 1980'li yıl la rın so nun dan iti ba ren, bir
yan dan re el sos ya liz min çö kü şü üze ri ne, ABD em per ya liz mi nin ba -
şı nı çek ti ği “ye ni dün ya dü ze ni” de ni len sö mü rü ve bas kı sis te mi nin
yer leş ti ril me ça ba la rı na ta nık olur ken, di ğer yan dan da ezi len  ulus
ve sı nıf la rın hem “ye ni dün ya dü ze ni” hem de ge le nek sel leş miş
ege men po li ti ka la ra kar şı bir di re ni şi ne ta nık ol mak ta dır. Kür dis tan

hal kı ise, 1980'li ve 1990'lı yıl lar da hem Or ta do ğu ala nı nın “ye ni
dün ya dü ze ni” de ni len ege men lik sis te mi nin otur tul ma ya ça lı şıl dı ğı
te mel sa ha ol ma sı ne de niy le bu “ye ni” sö mü rü ve bas kı sis te mi ne;
hem de sö mür ge ci  TC'nin ge le nek sel in kar, im ha ve kat li am po li ti -
ka la rı na ta nık ol muş tur. An cak par ti miz PKK ön cü lü ğün de yü rü tü -
len ulu sal kur tu luş sa va şı mız, bu sü reç için de em per ya liz min ve
onun des te ğin de ki  TC'nin tüm ça ba la rı nı bo şa çı ka rıp, 1995 yı lın da
da 5. Kong re mi zin za fer em riy le ik ti dar laş ma sü re ci ni baş lat mış tır.
Ge rek em per ya liz min “ye ni dün ya dü ze ni” po li ti ka sı nın, ge rek se
TC'nin in kar ve im ha po li ti ka la rı nın önü ne ge çil me si, ik ti dar laş ma-
dev let leş me sü re ci nin baş la tıl ma sı, dev rim ci sa va şı mı zın ge liş me si
ile ger çek leş miş tir.

Bu ge liş me le rin ya şan dı ğı sü reç te, ulus la ra ra sı alan da ise  Ekim
Dev ri mi ile baş la yan ve bu gün “sos ya liz min il kel ve vah şi dö ne mi”
ola rak ad lan dır dı ğı mız aşa ma nın so na er me siy le içi ne gi ri len be lir -
siz lik  hâlâ ya şan mak ta dır.  SSCB'nin çö kü şüy le bir lik te iki ku tup lu
dün ya mo de li nin yı kıl ma sı ilk aşa ma da ka pi ta liz min bir za fe ri ola -
rak de ğer len di ril miş se de, an cak ger çe ğin böy le ol ma dı ğı da kı sa
bir sü re de açı ğa çık mış tır. Yı kı lan, ka pi ta lizm le re ka bet ede rek ge -
liş mek is te yen “re el sos ya lizm”dir. Bu tür bir “sos ya lizm” an la yı şı
ile ka pi ta liz min ya rat tı ğı so run la rın çö züm le ne me ye ce ği gö rül müş -
tür.

Kuş ku suz, re el sos ya liz min çö zül me si bi lim sel sos ya liz min çö -
zül me si an la mı na gel me di ği gi bi, sos ya liz me ger çek bir çı kış yap -
ma or ta mı nı da sağ la mış tır. Bu an lam da  PKK'de ger çek le şen sos ya -
lizm, bi lim sel sos ya liz min çö züm le yi ci li ği ni ka nıt la dı ğı gi bi, ezi -
len-sö mü rü len in san lı ğın da umu du ha li ne gel miş tir.

Re el sos ya liz min çö kü şüy le so run suz bir dün ya nın ya ra tıl dı ğı
ve ya ka pi ta liz min mev cut so run la rı çö ze bi le ce ği id dia bi le edi le -
mez. Za ten ka pi ta list-em per ya list  kamp da, çö ken re el sos ya lizm ile
so na  eren iki ku tup lu dün ya sis te mi nin ye ri ne “ye ni dün ya dü ze ni”
adı nın ver di ği bir sis te mi ge çi re rek so run la rı çöz me ye ça lış mış tır. 

Ye ni dün ya dü ze ni, iki ku tup lu dün ya mo de li nin so na er me siy le
ABD ön der li ği nin tek ege men güç ola rak pi ya sa ya çık ma sı dır. Sos -
ya liz min ve dev rim ler ça ğı nın so na er di ği,  ezen-ezi len çe liş ki si nin
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or ta dan kalk tı ğı,  ulus ve dev let le rin öne mi ni yi tir di ği, glo ba lizm adı
ve ri len kü re sel leş me po li ti ka la rı nın ge çer li ol du ğu te me lin de ki gö -
rüş ve id di a la rıy la, ide o lo jik ola rak ata ğa kal kan “ye ni dün ya dü ze -
ni”, as ke ri, si ya si ve eko no mik ola rak da,  SSCB'nin çö kü şüy le do -
ğan boş lu ğu dol dur ma ya ça lış mış tır. İki ku tup lu dün ya da, em per ya -
lizm ve re el sos ya lizm ta ma men sü per güç le rin çı kar la rı na bağ lı
ola rak bel li bir den ge du ru mun da tu tu lan ve ya don du ru lan dev rim -
sel çı kış lar  için bu boş luk en önem li bir fır sat ha li ne gel miş tir. 

“Ye ni dün ya dü ze ni”nin kar şı laş tı ğı ilk cid di so run, 1990 yı lın da
Irak'ın  Kuveyt'e sal dır ma sıy la baş la yan Kör fez kri zi ve son ra sın da -
ki sa vaş ol muş tur. “Ye ni dün ya dü ze ni” po li ti ka sı çer çe ve sin de baş -
ta Or ta do ğu ol mak üze re bü tün dün ya ya ye ni bir dü zen ver mek is -
te yen em per ya lizm, böl ge ye yö ne lik mü da ha le si ni Kör fez
Savaşı'yla yap mış tır. Bu sa vaş ta as ke ri ve si ya si gü cü nü or ta ya ko -
yan em per ya lizm, sa vaş son ra sın da da güç ten dü şü rül müş bir Sad -
dam ve iş bir lik çi bir “ Kürt Fe de re Dev let” mo de liy le böl ge ye yak -
laş mış tır.

ABD ön der lik li ka pi ta list-em per ya list  kamp, böl ge yi, bir yan dan
Kör fez Sa va şı son ra sı olu şan, Sad dam yö ne ti min de ki güç süz bir
Irak ve iş bir lik çi Gü ney Kür dis tan mo de li te me lin de ki doğ ru dan
mü da ha le siy le, di ğer yan dan da TC-İs ra il bağ lan tı sıy la kont rol al -
tın da tut ma ya ça lış mış tır. Su ri ye ve  İran ise em per ya lizm ta ra fın dan
“hi za ya ge ti ril me si ge re ken ül ke ler” ola rak gö rül müş tür. Özel lik le
Suriye'nin bu gi ri şi me yö ne lik yak la şı mı ol duk ça dik kat li ol muş tur.
İran ise em per ya lizm açı sın dan  hâlâ böl ge de ra di kal bir güç ola rak
ka bul edil mek te dir. Bu açı dan da ara la rın da çe liş ki ler mev cut tur.

Gö rül dü ğü gi bi Or ta do ğu sa ha sı ta rih sel  önem ve ko nu mu nun
ya nı sı ra Kör fez Sa va şı son ra sın da ki bu ge liş me ler le de, yal nız böl -
ge halk la rı açı sın dan de ğil, dün ya da söz sa hi bi ol mak is te yen güç ler
açı sın dan da il gi mer ke zi ol ma yı sür dür mek te dir. Özel lik le  Arap-İs -
ra il ba rı şı yö nün de çe şit li adım lar atıl ma sıy la Fi lis tin so ru nu nun
bel li bir şe kil de hal le dil me si üze ri ne,  Ortadoğu'ya yö ne lik bü tün il -
gi ler, Kür dis tan so ru nu üze ri ne odak lan mış tır.

Kür dis tan ulu sal kur tu luş mü ca de le si ulaş tı ğı bo yut la, bu açı dan
bü yük bir  önem ka zan mış tır. An cak ABD ve ye ni dün ya dü ze nin

Avrupa'daki li der li ği ne so yu nan Al man ya baş ta ol mak üze re, em -
per ya lizm ve böl ge ge ri ci güç le ri dev ri mi mi ze yö ne lik sal dı rı la rı nı
da ha da ar tır mış lar dır.

Bu açı dan em per ya liz min en bü yük gi ri şim le rin den bi ri, Gü ney
Kürdistan'da iş bir lik çi ler eliy le dev ri mi mi zin ge li şi mi ne kar şı dur -
mak ol muş tur. “ Kürt Fe de re Dev le ti” adın da ki olu şum ile hem dev -
ri min  Kürdistan'ın do ğu par ça la rı na doğ ru ge li şi mi en gel len mek is -
ten miş, hem de ba ğım sız lık çı, öz gü ce da ya lı dev rim sel ge li şi min
kar şı sı na bir iş bir lik çi mo del çı ka rıl ma ya ça lı şıl mış tır.

Han gi açı dan ba kı lır sa ba kıl sın “ Kürt Fe de re Dev le ti” ge li şen
dev rim ci mü ca de le nin bir so nu cu ola rak gün de me ge ti ri len ve dev -
ri mi mi ze kar şı kul la nıl ma ya ça lı şı lan bir ol gu dur. Ni te kim bu çer çe -
ve de atı lan en so mut  adım, 1992 yı lın da bu olu şu mun res mi yet ka -
zan ma sın dan bir kaç ay son ra em per ya liz min des te ğin de TC ve iş -
bir lik çi güç ler ta ra fın dan yü rü tü len Gü ney Sa va şı ol muş tur. An cak
Par ti  Önderliği'nin yo ğun ça ba la rı ve gös te ri len bü yük di re niş le
hem bu gi ri şim so nuç suz kal mış, hem de iş bir lik çi mo del bo şa çı ka -
rıl mış tır. Par ti miz mev cut du rum da  Güney'de ger çek bir  halk fe de -
ras yo nu olu şu mu  için ça ba la rı nı yo ğun laş tır mış tır.

Dev ri mi mi zin her ge çen gün bü yük ge liş me ler ka tet me si üze ri ne
TC, baş ta  Irak ol mak üze re, böl ge de ki sö mür ge ci güç ler le iş bir li ği -
ni art tır mak ta dır. Özel lik le TC-İs ra il iş bir li ği bü yük  önem ka zan -
mak ta dır. İs ra il,  TC'yi si ya si, as ke ri, eko no mik ola rak bü tün yön le -
riy le des tek le mek te dir. Hat ta Par ti  Önderliği'nin be lirt ti ği gi bi “İs -
ra il, özel lik le son on beş yıl da bi ze da ya tı lan  özel sa va şın ar ka sın -
da ki te mel des tek le yi ci güç tür.”  ABD'nin  Türk  özel sa va şı nı bu
den li des tek le me sin de  İsrail'in bü yük bir ro lü ol du ğu nu gör mek
müm kün dür.

Bu gün ulu sal kur tu luş mü ca de le miz Ku zey  Kürdistan'dan
Güney'e ya yı la rak  Ortadoğu'da be lir le yi ci güç ha li ne ge lir ken, di ğer
yan dan da et ki le ri  Kafkasya'ya ka dar uzan mak ta dır. Ge rek Kaf kas -
ya ve çe şit li cum hu ri yet ler de ya şa yan Kürt ler, ge rek se  Rusya'nın
hâlâ bü yük bir güç ola rak ulus la ra ra sı alan da et ki li ol ma sı, Kaf kas -
ya, Rus ya ve es ki Sov yet cum hu ri yet le ri ni ulu sal kur tu luş mü ca de -
le si ne kar şı il gi li kıl mak ta dır. Bir de bu na Aze ri-Er me ni çe liş ki si,
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TC'nin “Tür ki cum hu ri yet ler” de ni len es ki Sov yet cum hu ri yet le ri ne
il gi si ve bu açı dan  İran ile re ka be ti gi bi hu sus lar ek le nin ce,
Ortadoğu'nun ya nı sı ra bu alan da, dev ri mi mi zin et ki ala nı na gir mek -
te dir.

Ulu sal kur tu luş sa va şı mı zın  Kafkaslar'dan  Ortadoğu'ya ka dar
uza nan et ki si kar şı sın da  Türk sö mür ge ci li ği je o po li tik öne mi ni pa -
zar la ya rak, ku tup lar ara sın da ki den ge ler üze rin de var lı ğı nı sür dür -
me ye ça lış mış tır. An cak  SSCB'nin çö kü şüy le bir lik te iki ku tup lu
dün ya nın so na er me si,  TC'nin elin den bu ko zu da al mış tır.  TC'nin
mev cut si ya si-as ke ri du ru mu da bu ger çek lik üze ri ne şe kil len miş tir. 

Ulu sal kur tu luş mü ca de le miz ge li şen  halk sa va şıy la hem
Kürdistan'da hem de ulus la ra ra sı alan da ol duk ça güç len dir miş tir. 

Düş man cep he si nin
mev cut si ya si-as ke ri du ru mu 

Düş man cep he si nin,  Sovyetler'in çö kü şüy le şe kil le nen mev cut
si ya si-as ke ri ko nu mu na de ğin me den ön ce bir ta kım ta rih sel özel lik -
le ri ni ele al mak ge re ke cek tir

Ön ce lik le  TC'nin yal nız adı nın cum hu ri yet ol du ğu, ken di si nin ise
dün ya da ki cum hu ri yet ör nek le riy le hiç bir il gi si nin ol ma dı ğı vur gu -
lan mak ge re ki yor. Yap tı ğı bir de ğer len dir me de Par ti Ön der li ği;
“Öy le bir cum hu ri yet ki, ne vi şah sı na mün ha sır, ya ni ör ne ği ol ma -
yan cins ten dir. Kas ka tı ke ma list cum hu ri yet, bel ki de bir Hit ler, bir
Mus so li ni cum hu ri ye tin den çok da ha  halk düş ma nı bir re jim ola rak
var lı ğı nı sür dü rü yor. Faz la sı da şu dur: Ken di ni giz le miş bir cum hu -
ri yet tir. En an ti-de mok ra tik cum hu ri yet, en ça pul ka pi ta liz miy le
ken di ni ya şat mak is te yen cum hu ri yet, bu an lam da en ge ri ci cum hu -
ri yet tir. Do ğar ken kan lı, ken di ni bü yü tür ken kan lı ve şim di en kan lı
cum hu ri yet tir” demektedir.

Or ta ya çık tı ğı an dan iti ba ren bu cum hu ri yet,  halk ve  Kürt düş -
man lı ğı bi çi min de şe kil len miş tir. Bu özel li ği ve an ti-de mok ra tik ka -
rak te ri ge re ği sü rek li dar be ler le ayak ta kal mış ve ken di ne öz gü dar -
be ci bir ge le nek ya rat mış tır. Te mel ni te li ği hep ay nı  olan, de ğiş me -
yen TC, par ti mi zin or ta ya çı kı şıy la bir lik te en bü yük çık ma zın içi ne
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gir miş tir. Par ti mi zi yok et mek,  halk ha re ke ti ni bas tır mak  için baş -
vur du ğu 12 Ey lül fa şiz mi ne, par ti mi zin 15 Ağus tos  Atılımı'yla ce -
vap ver me si  TC'yi tam bir çık ma za ve ça re siz li ğe it miş tir. Ulu sal
kur tu luş sa va şı mı zın hız la ge liş me si  TC'yi eko no mik ve si ya si ola -
rak ka dar de rin den sars mış tır. 1980 'lerde hız la yük se len,  Türk ka pi -
ta liz mi ni bi raz da ha ge liş tir mek is te yen, bu açı dan da ke ma liz min
te mel ku rum ve ku ral la rı nı faz la dik ka te al ma yan  Özal, ye ni gi ri -
şim ler de bu lun muş tur. Özel lik le 1990 'dan son ra em per ya lizm baş ta
Or ta do ğu ol mak üze re, bü tün dün ya da “ye ni dün ya dü ze ni” çer çe -
ve sin de mü da ha le ler de bu lu nur ken,  Özal da “ye ni dün ya dü ze ni”
pa ra le lin de ara yış lar içi ne gir miş tir. Par ti Ön der li ği; “Biz zat  Özal'ın
ken di si ye ni bir cum hu ri yet tar tış ma sı baş la tı yor. Es ki cum hu ri ye tin
ka pi ta liz me dar gel di ği, aşıl ma dan iler le me ol ma ya ca ğı nı, bi raz da
Amerika'yı ar ka sı na ala rak ve  Ortadoğu'daki ge liş me le ri de he sa ba
ka ta rak bun la rı söy lü yor. Bir şe yi da ha yap mak is ti yor; cum hu ri yet
Kürt ola yı nı hep ez mek le hal le de ce ği ni san mış tır.  Özal ise bi raz re -
form yo luy la ve ya iş te “özerk lik de ola bi lir ve ya en azın dan kar şı
ol ma ma lı yız. Ben kar şıy sam da, tar tış ma sı öz gür  olmalıdır' der ken
Özal'ın ye ni ara yış la rın içi ne gir di ği ni gör mek müm kün dür” de-
mektir.

Özal'ın, ke ma liz mi bi raz aş ma sı kar şı sın da, ta rih te de ol du ğu gi bi
tas fi ye edil miş tir. As lın da  Özal'ın po li ti ka sı, em per ya liz min “ye ni
dün ya dü ze ni” çer çe ve sin de Gü ney  Kürdistan'da oluş tur du ğu iş bir -
lik çi mo del le pa ra lel lik gös ter mek tey di. Hat ta  Özal'ın 1990'ın baş -
la rın dan be ri iç te de re for mist bir  Kürt par ti si ya rat ma ça ba sı içe ri -
sin de ol du ğu bi lin mek te dir. Bun dan do la yı il kin  HEP'e yük len miş,
HEP'in ulu sal kur tu luş mü ca de le si nin ro ta sın dan ay rı la ma ya ca ğı nı
gö rün ce de re for mist  Kürt  grup ve ki şi ler le ben zer ara yış lar içe ri si -
ne gir miş tir.  Özal'ın bu yön lü ça ba la rı tas fi ye edi lin ce ye ka dar sür -
müş tür.

Özal'ın cum hur baş kan lı ğıy la bir lik te 1991 'den be ri “Mil li mu ta -
ba kat” hü kü me ti ola rak, içe ri de mu ha le fet  eden ve ya ede bi le cek ke -
sim le ri, dı şa rı da ise Ba tı bur ju va zi si ni sus tur ma ya yö ne lik var lı ğı nı
sür dü ren SHP-DYP ko a lis yo nu gi de rek kont rge ril la nın tam bir  emir
ku lu du ru mu na gir di ler. 

Gü reş-İnö nü-De mi rel kli ği (da ha son ra Gü reş-Çil ler-De mi rel kli -
ği ola cak tır), top ye kün  özel sa va şın zir ve si an la mı na ge li yor du.
1991'in son la rın dan iti ba ren uy gu la nan bu yön tem, Par ti Ge nel Baş -
kan lı ğı ta ra fın dan 5.  Kongre'ye su nu lan Po li tik  Rapor'da şöy le ta -
nım la mak ta dır: “Top ye kün  özel sa vaş de mek, hiç bir sa vaş ku ra lı na
ken di ni bağ lı his set me me, yal nız fi zi ki soy kı rım de ğil, hat ta kül tü rel,
sos yal, si ya sal bas kı lar da de ğil, ör ne ğin köy le rin bo şal tıl ma sı gi bi
coğ ra fi soy kı rım da ya pan, uy gar lık alan la rı nın tah ri bi, yi ne ne ka -
dar ta ri hi ka lın tı var sa on la rın da tas fi ye si, bu nun ya nın da ye ni tek -
nik le rin dev re ye so kul ma sıy la asi mi las yo nun gö rül me miş bo yut lar -
da sür dü rül me si vb. her tür lü uy gu la ma lar de mek tir.  Özel sa va şın
ken di ni yay gın laş tır ma da kul lan dı ğı tek nik, es ki den cum hu ri ye tin
baş la rın da  otuz yıl da ya pıl ma ya nı bir yıl da ger çek leş ti re rek ömrü-
nü uzat mak tır.” 

1992 yı lın da New roz kat li a mıy la hal kı tes lim al ma ya, Gü ney
Savaşı'yla da ge ril la yı ku şa ta rak sı nır la ma ya ça lı şan  özel sa vaş,
özel lik le 1993 yı lın da Par ti  Önderliği'nin ateş kes tak ti ği kar şı sın da
sı kış tı. Da ha son ra da sis tem baş ta  Özal ol mak üze re, ken di için de
tas fi ye le re gi riş ti. Böy le ce Gü reş-Çil ler-De mi rel kli ği nin önü ta ma -
men te miz len di.  Özal'ın tas fi ye si ile Gü reş-Çil ler-De mi rel kli ği hız -
la zir ve ye yük sel di. As lın da ör tü lü dar bey le Gü reş-Tür keş gi bi, sis -
te min uç un sur la rı, gü cü el le ri ne al mış lar dı. Bu  klik, 1994 yıl la rı na
top ye kün  özel sa vaş yö ne ti miy le yük len di. 

Bu ara da dik kat çe ki ci bir nok ta da, düş ma nın özel lik le 1993 ve
1994 yıl la rı ara sın da bir çok alan da ge ril la ya kar şı ben zer yön tem le -
re baş vur ma sı dır. Şa fak ta bas kın lar, pu su lar gi bi, as lın da ge ril la nın
kul la na ca ğı yön tem ler uy gu lan mış tır.  Alan tut ma tak ti ği adı al tın da,
bo şal tı lan bin ler ce kö yün ara zi si ne bü yük güç ler le ope ras yon lar dü -
zen le miş tir. Özel lik le 1994 yı lı düş ma nın  özel sa va şı tır man dır ma sı
açı sın dan bir zir vey di. An cak si ya si, eko no mik ve dip lo ma tik açı -
dan ise düş man cep he si bü yük bir yıp ran ma ya şa dı. Tür ki ye ke si -
min de de çe şit li emek çi ke sim le rin dev le te kar şı ra hat sız lık la rı nı
pro tes to lar bi çi min de yan sıt ma sı re ji me tam çık maz la kar şı kar şı ya
bı rak tı. TC, eko no mi, dip lo ma si ve si ya si ola rak tı ka nan bir ül ke
ha li ne gel miş tir. Par ti Ön der li ği, düş man cep he si nin du ru mu hak -
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kın da Po li tik  Rapor'da şu be lir le me yi yap mak ta dır: “Düş man ge çen
yıl ve bu yıl bir sal dı rı dö ne mi ni ya şa dı.  Eğer  özel sa vaş ba şa rı lı ol -
say dı, bu yıl lar da ba şa rı lı olur du.  Özel sa vaş, öm rü sı nır lı  olan ve
faz la  uzun va de ye gel me yen bir sa vaş tır.  Eğer düş man ba şa rı lı ol -
say dı 1994'te ba şa rır dı; ba şa ra ma dı ğı  için mu az zam bir yıp ran ma
ve çö zü lüş sü re ci ne gir miş tir.”

MHP'nin ye ni den güç len di rilm si, hü kü me tin üçün cü or ta ğı, ya
da giz li hü kü met ol ma sı, ge li şen sa va şı mız so nu cun da or ta ya çık -
mış tır. Yi ne fa şiz min bu ka dar yük sel me si kar şı sın da mas ke si iyi ce
dü şen ke ma list-bur ju va sol ge le ne ği ta ma men if las et miş ve halk tan
tec riht ol muş tur.  MHP'nin fa şist sü rü le ri ni top lu mun üze ri ne sal ma -
sı, kont ra sal dı rı la rı nı dü zen le me si,  özel or du adı al tın da  Türk or du
güç le ri nin, fa şist ide o lo jik gı da sı ol ma sı, re ji min fa şi zan özü nü or -
ta ya çı kar dı ğı da bir ger çek lik tir. Bu, çö züm süz lük ten kay nak la nan
ve so nuç suz  olan ça ba lar dan baş ka bir şey de ğil dir. 

Ge li nen aşa ma da,  Kürt so ru nu nun  PKK'siz çö züm le ne me ye ce ği,
PKK'siz çö züm le rin de çö züm süz lük ten baş ka bir an lam ta şı ma ya -
ca ğı ka nıt lan mış bir ger çek lik tir.

Kar şı-dev rim cep he sin de ya şa nan de rin si ya sal, sos yal, eko no -
mik ve kül tü rel kri zin gi de rek de rin leş me si,  Türkiye'de dev rim ci bir
çı kı şın ze mi ni ni de güç len dir mek te dir. Top lum sal mu ha le fe tin gi de -
rek iv me ka zan ma sı, de mok ra tik ta lep le rin ve hak ara yış la rı nın ey -
lem li lik ler le gün de me gir me si, hem dev rim ci di na mik le rin güç lü lü -
ğü nü or ta ya koy mak ta, hem de ön cü lük ba zın da bir çı kı şa du yu lan
şid det li ih ti ya cı ser gi le mek te dir.

Dev rim cep he si nin
mev cut si ya si-as ke ri du ru mu 

Dev ri mi miz,  uzun sü re li  halk sa va şı stra te ji si ne da ya mak ta dır.
Dev rim güç le ri nin aley hi ne  olan mu az zam mad di güç den ge siz li ğin
ya nı sı ra, düş ma nın en  ufak bir ulu sal-de mok ra tik çı kış ta le bi ni dış -
ta la ma sı, hem sa va şın  uzun sü re ce ya yıl ma sı nı, hem de te mel tak tik
ola rak dev rim ci şid de ti içer me si ni zo run lu kıl mış tır.

Bu te mel de 15 Ağus tos 1984'te  Eruh ve Şem din li bas kın la rıy la

baş la yan atı lı mı mız bu gün den ge aşa ma sı na ulaş mış tır. An cak or -
du laş ma gö rev le ri, kur ta rı la cak alan lar da kı zıl ik ti dar sü reç le ri nin
ya ra tıl ma sı ge re ken bu dö nem de, mev cut tak tik ön der li ğin yet mez
ve ek sik lik le ri nin ol du ğu nu be lirt mek müm kün dür.

Tak tik ön der lik dü ze yin de ya şa nan bü tün yet mez lik le re rağ men,
mev cut du rum as ke ri ve si ya si ola rak bir dö nüm nok ta sı nı teş kil et -
mek te dir. Par ti Ön der li ği, için de bu lu nu lan aşa ma yı 5.  Kongre'ye
sun du ğu Po li tik  Rapor'da şöy le ifa de et mek te dir: “Bü tün bu de ğer -
len dir me ler bi zi, önü müz de ki dö ne me bir ik ti dar ola sı lı ğı te me lin de
de yak la şım gös ter me ye gö tü rü yor. Önü müz de ki dö nem
Kürdistan'da ve do la yı sıy la  Türkiye'deki sa va şın ya ik ti dar ol ma, ya
da kay bet me kes kin li ğin de bir sa vaş ola cak tır.”

Par ti  Önderliği'nin sü rek li ği dik kat çek ti ği bir baş ka hu sus da,
1990 'dan son ra ya şa nan ge liş me le re tak tik ön der li ğin doğ ru ve yet -
kin bir tarz da ce vap ve re me me si dir.  Eğer ce vap ve ril sey di ik ti dar
sü re ci nin da ha er ken ola ca ğı açık tı. An cak yet mez ve ya nıl gı lı tak -
tik ön der li ğin böy le kap sam lı he def le re ulaş mak tan çok, er ken ik ti -
dar has ta lı ğı na ya ka lan dı ğı gö rül müş tür.

Bu sap ma ve ya nıl gı lı yak la şım lar Gü ney  Savaşı'yla zir ve ye
ulaş tı. 1993'te Par ti  Önderliği'nin ateş kes tak ti ğiy le bü yük fır sat lar
ya ra tıl ma sı na rağ men, bun dan ge rek ti ği gi bi ya rar la nıl dı ğı söy le ne -
mez. Düş man ise top ye kün  özel sa va şı gi de rek zir ve ye ulaş tır mış tır.
Par ti Ön der li ği, Po li tik  Rapor'da bu du ru mu şöy le de ğer len dir mek -
te dir: “Özel lik le 1994'ün en kap sam lı  özel sa vaş yı lı ol du ğu bel li dir.
Düş ma nın bü tün ama cı ser hil dan la rı or ta dan kal dır mak, hal kı tes -
lim al mak ve ya kat li am dı. Ni te kim is te di ği so nu ca tam ulaş ma sa da
bu nu bi raz yü rüt tü. Yi ne ge ril la yı tas fi ye et mek, sı kış tır mak, im ha
et mek, ge ri si ni de iş le mez du ru ma ge tir mek  için ol duk ça yük len di.
Fa kat di le di ği ka dar ba şa rı ya ula şa ma dı. Bu top ye kün  özel sa vaş
dö ne mi 1994'ün son la rın da aşı la ca ğa ben zi yor.” 

1994'ün so nu ve 5. Kong re sü re ciy le ye ni bir dö nem baş la tıl mış -
tır. Düş man her ne ka dar top ye kün bir  özel sa va şı sür dür mek is te se
de, eko no mi, si ya set ve dış po li ti ka da ya şa dı ğı tı ka nık lık lar ne de -
niy le bu nu ba şar ma sı faz la müm kün de ğil dir.  Eğer tak tik dü zey de
yet mez lik le re gi ril mez se, 1995 ve son la rın da düş ma nın ke sin bir
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ye nil gi ye uğ ra ya ca ğı nı be lir te bi li riz. Ba şa rı, ge ril la nın yay gın laş -
ma sı,  halk or du laş ma sı na dö nüş me si, ya nar dağ ha li ne ge len kent -
ler de ser hil dan la rın ör güt len me si ve kur ta rıl mış alan la rın dev re ye
so kul ma sıy la müm kün dür. Par ti Ön der li ği; “Önem li ül ke par ça la rı -
nın de ne tim de ol ma sı ka çı nıl maz dır. Biz bu ra ya kı zıl ik ti dar alan la -
rı da di ye bi li riz. Bu  halk ik ti da rı  için çok önem li bir aşa ma dır” be -
lir le me sin de bu lun mak ta dır.

As ke ri açı dan bu ge liş me le rin ya nı sı ra, si ya si açı dan da içe ri de
ve dı şa rı da ya şa nan lar dev rim cep he si nin gö rev le ri nin ye ri ne ge ti -
ril me si açı sın dan uy gun dur. Ulus la ra ra sı alan da ki ge liş me ler ve
özel lik le Or ta do ğu ala nın da  Arap-İs ra il an laş ma sı nın ge liş me si
TC'nin aley hi ne  olan bir du rum dur.

Dev rim cep he si önü müz de ki dö ne me as ke ri alan da da
Zağroslar'dan Dic le su yu nun ba tı ucu na, Van zo zan la rın dan bü tün
Botan'a ka dar uza nan sa ha da kur ta rıl mış  alan ya rat ma; si ya si ola rak
ise kı zıl ik ti dar laş ma yı sağ la ma gö re vi ve ha zır lı ğıy la gir mek te dir.
Par ti  Önderliği'nin bu ko nu da Po li tik  Rapor'da yap tı ğı be lir le me
şöy le dir: “Si ya si, as ke ri sa va şın dü ze yi  eğer bu çer çe ve de iler le ti -
lir se, 5. Kong re dü ze yi mi zin yük se len bir dö nem ola ca ğı ra hat lık la
söy le ne bi lir.” Öy ley se or du ve sa vaş ger çek li ği miz de bu çer çe ve de
ken di ni mev zi len dir me gö re viy le kar şı kar şı ya dır. 

Özel lik le de içi ne gi ri len sü re cin has sa si ye ti bu mev zi len dir me -
nin öne mi ni ha ya ti kıl mak ta dır. İçin de bu lun du ğu muz aşa ma ya ka -
zan ma ya da kay bet me kes kin li ğin de dir. Bir üçün cü ola sı lık tan sö -
zet mek müm kün de ğil dir. Böy le has sas bir dö nem de tak tik ön der li -
ğe bü yük so rum lu luk la rın düş tü ğü açık tır. İçin de bu lun du ğu muz
aşa ma nın, par ti ta ri hin de, or du ve sa vaş ger çek li ği miz de geç miş te
yo ğun ca ya şa nan ek sik lik ve yet mez lik le ri kal dı ra ma ya ca ğı açık tır.
Bu te mel de geç miş or du ve sa vaş pra ti ği mi zi bi lin ce çı kar ma nın ta -
ri hi ol du ğu ka dar, gün cel si ya si-as ke ri du rum açı sın dan bü yük öne -
mi var dır.

SA VAŞ TA Rİ Hİ bO Yûn çA
TAK Tİ Ğİn Ge Lİ Şİ Mİ YA ŞA nAn

TI KA nIK LIK LAR Ve SO nûÇ LA RI

Ulu sal kur tu luş sa vaş ta ri hi mi ze bak tı ğı mız da, şim di ye ka dar ya -
şa nan bü yük di re niş ler, kan ve emek le, kö le ko şul la rı ya şa yan, bü -
tü nüy le yok ol ma nın eşi ği ne ge ti ril miş bir hal kın di ri li şi ya ra tıl mış,
ye ni den in şa sı na ge çil miş ve bu te mel de bü yük ka za nım lar or ta ya
çı ka rıl mış tır. Sos ya lizm ka rak ter li ulu sal kur tu luş çiz gi si ne  olan bü -
yük  inanç, ka rar lı lık, ira de kes kin li ğiy le yü rü tü len bu sa vaş sa ye -
sin de,  Kürt ulu su; say gın lık, kim lik ve  onur ka zan mış tır.  Kürt ulu -
su nun ye ni den ta rih sah ne si ne çı kı şı ve ya şa mı çağ daş öl çü ler de şe -
kil len di ril miş tir ve  halk ik ti da rı-dev let leş me ye  adım  adım iler le -
mek te dir. TC ve em per ya list ler, Kür dis tan üze rin de yüz yıl lar dan
be ri ka tı bir şe kil de sür dü rü len iş gal ve sö mür ge ci lik sta tü sü nün ev -
ren sel ta rih açı sın dan bü yük bir öz gür lük ve ba ğım sız lık yö nün de
par ça lan ma sı nın ade ta cin ne ti için de “ar tık her şey el den git ti” der -
ce si ne ça re siz çır pı nış lar içi ne gir mek ten öte bir şey ya pa ma mak ta -
dır lar. 

Açık ki bu bü yük ge liş me, ta ri hin o ka ran lık dö ne min de da ha
hiç bir şey or ta da yok ken, Baş kan  APO'nun de rin bi linç ve ön gö rüy -
le ile ri sür dü ğü ve he men her ke sin (bü tün kö tü lük le rin kay na ğı gi bi
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sal dı rı ya geç ti ği si lah lı mü ca de le), ge ril la nın, her şe ye rağ men, ade -
ta hiç bir şe ye al dı rış et me den, ama bi lim sel lik ten ve ta rih sel so rum -
lu luk tan kay nak la nan önü ne ge çil mez bir inat la te o ri si ni yap ma sı
ve ar dın dan bu nu, çok yön lü pra tik ha zır lık la rıy la bir lik te  adım
adım ha ya ta ge çir me si sa ye sin de ya ra tıl mış tır. “Her şe yi zor la elin -
den alın mış ve ta ma men yok edil mek is te nen bir hal kın, ken di ya -
şam hak kı  için zor dan baş ka kul la na ca ğı bir  araç yok tur”, “iş gal
ve ya sö mür ge ci lik al tın da ki za yıf bir hal kın güç lü düş ma na kar şı
ba şa rı şan sı an cak ge ril la sa va şın da ya tar” tespitleri ül ke miz
Kürdistan'da tam ifa de si ni bul muş tur.

Ne var ki, bu ger çek li ğe rağ men  uzun yıl la rı kap sa yan si lah lı
mü ca de le ta ri hi miz de sa va şa hak kı tam ve ril me miş, ge liş me ol duk -
ça  ağır sey ret miş tir. Nes nel ve öz nel ko şul lar ol duk ça el ve riş li ol -
ma sı na rağ men, ge rek tas fi ye ci ve opor tü nist en gel ler, ge rek se de
yet mez lik, tec rü be siz lik ve sap ma lar yü zün den is te ni len so mut ta -
rih sel so nuç la ra za ma nın da ula şıl ma mış, ile ri ge liş me ler ya ra tıl -
mak tan  uzak ka lın mış tır. Ge ril la sü re cin de şim di ye ka dar or ta ya çı -
kan önem li fır sat lar de ğer len di ril me ye rek ka çı rıl mış tır. Oy sa doğ ru
ve yet kin bir yük len me ile bu fır sat lar de ğer len di ri le bil sey di, bu gün
el de edi len ka za nım la rın çok ile ri si ne ula şıl mış olu na cak tı. Kur tu -
luş bü yük öl çü de sağ lan mış ola bi le ce ği gi bi, en azın dan sağ lam
kur ta rıl mış alan lar ya ra tıl mış ola cak tı. Bu ger çe ği, 5.  Kongre'ye su -
nu lan Po li tik  Rapor'da Par ti Ön der li ği şöy le di le ge tir mek te dir:
“Ka der miy di bu? Sa vaş ge liş ti ri le mez miy di? Ha yır, en doğ ru su ve
en ya şa tı lır bi çi mi müm kün dür ama, iş te key fe gö re ha re ket et me,
ba şa rı şan sı ol ma yan tar zı  esas al ma, tes li mi ye te ya tar gi bi ölü me
yat ma, hiç sa va şıl ma ma sı ge re ken nok ta da düş ma nın da yat tı ğı sa -
va şa yat ma, mut lak bir  tarz da yat ma sı ge re kir ken hiç ora yı dü şün -
me me ve böy le ce ken di ken di ni ya şat ma  esas alın dı. Bu ol maz, bu -
nun la bir ye re va rıl maz. Or du laş may mış, sa va şın ni te li ği ni ge liş tir -
mey miş, bun lar ger çek leş mez. Ni te kim bu tip an la yış la rın önü nü bı -
rak sak, tas fi ye ci lik bi zi bir gün de bi ti rir.” Nitekim ta rih sel ger çek li -
ği ve so mut du ru mu de rin den gö ren stra te jik ön der lik, dev ri me yo -
ğun bir yük len me, te o rik-pra tik, her açı dan ge rek le ri ni ye ri ne ge tir -
mek le sü rek li ile ri he def ler çiz miş, an cak tak tik ön der lik bun la ra

ula şa ma mış tır. Da ha 1978 'lerde; bir par ça öz gür va tan he de fi ni gös -
te ren bir slo gan ola rak dev rim pra ti ği ne gi ril miş, 4.  Kongre'de;  alan
kur tar ma, ik ti dar laş ma ve bü yük or du laş ma ka rar la rı alın mış, 1991 -
'lerde so mut ola rak botan-beh di nan Sa vaş Hü kü me ti ya kı cı bir
şe kil de gün de me gir miş tir. Yi ne eya let kon fe rans la rın da da bun la ra
pa ra lel ola rak ka rar la ra alın mış, an cak bel li ça ba lar gös te ril miş se
de, bun lar  hâlâ he def ve ka rar ola rak önü müz de dur mak ta dır lar. 

Ya rı kur ta rıl mış alan la ra bi le, ge cik me li bir şe kil de, an cak ya kın
sü reç ler de ula şıl mış ken, özel lik le 1990'lı yıl lar la bir lik te ge li şen bü -
yük im kan lar de ğer len di ri le me di ği gi bi, düş ma nın bu nu fır sat bi le -
rek yük len me siy le ter si so nuç la ra bi le yol açıl mış tır. Bu yıl lar da
yük se len ve gi de rek ge li şen ser hil dan la ra ge re ken kar şı lık ve ril me -
miş, hal ka sa hip çı kıl ma dı ğın dan do la yı, bir çok ke sim ler ya çe te leş -
miş, ya göç et miş, ya kat le dil miş, ya da bir çok ke sim ken di si ni dev -
rim den ge ri tut ma ya baş la mış tır. Yi ne sa vaş için de hiç de hak et me -
di ği miz aşı rı dü zey de yer siz şa ha det ler ya şan mış, yo ğun ka tı lım la ra
rağ men bu, or du laş ma ya dö nüş tü rü le me miş tir.

Oy sa bü yük ge liş me le rin sağ lan ma sı, kap sam lı he def le re ulaş -
mak  için im kan lar ol duk ça mev cut tu. Par ti nin her şe ye çö züm ge ti -
ren ide o lo ji si ve po li ti ka sı anı anı na dev ri me hük me den ve bü yük
ta rih sel ge liş me le ri ya ra tan stra te jik ön der lik, yi ne bir dev rim  için
ra hat lık la ye te cek  olan bin ler ce eği til miş kad ro ile her gün saf la ra
akan ve bir in san da bi te cek her tür lü fe da kar lık ve ce sa re ti gös te re -
bi le cek bin ler ce sa vaş çı;  eğer doğ ru yak la şı lır sa her is te nil di ği an
ka nı nı çe kin me den dök mek de da hil, ka za nıl mış bü yük  halk des te -
ği, dev ri min ih ti yaç la rın dan faz la sı nı kar şı la ya bi le cek  olan mad di
im kan, dış des tek, ulus la ra ra sı iliş ki ler, ya ni her ba kım dan im kan lar
ve ko şul lar el ve riş li ol ma sı na rağ men, is te ni len dev rim sel ge liş me
sağ la na ma mış tır. 

Pe ki so ru nun te me lin de ne yat mak ta dır?  Açık ki, bu nun tek doğ -
ru ce va bı tak tik so run da yat mak ta dır. Yıl lar dan be ri, her tür lü im ka -
na rağ men par ti tak ti ği nin sa vaş sa ha sın da doğ ru ve ya ra tı cı bir şe -
kil de uy gu la na ma ma sı, bü tün bu ge ri lik, fır sat la rın ka çı rıl ma sı, ka -
yıp lar ve ile ri he def le re ula şa ma ma nın ne de ni ni teş kil et miş tir. Tak -
tik ön der li ğin ken di si ni stra te jik ön der li ğe pa ra lel bir şe kil de ge liş -
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ti re me yi şi, ge ri, yal pa la nan ve tas fi ye ci ko num la ra düş me si; bu
bağ lam da or du laş ma nın ge liş ti ri le me yi şi ve her dö ne min öz gün sa -
vaş tak tik le ri nin doğ ru bir şe kil de tes pit edi lip ha ya ta ge çi ri le me yi şi
so nu cu tı ka nık lar or ta ya çık mış tır. Sa vaş sa ha sın da ya şa dı ğı mız bu
ge ri lik ve so run la ra kar şı lık, düş man her dö nem de da ha kap sam lı
tak tik ve stra te jik yak la şım lar içe ri si ne gi re rek so nuç al ma ya ça lış -
mış ve bu nu ge re ğin ce kar şı la yıp za ma nın da aşa ma ma mız yü zün -
den, par ti mi zin ile ri dev rim he def le ri ne ulaş ma sı nın önü ne ge çe bil -
miş tir.

Bü tün bu sü re cin ge li şi mi ni, 1984 'lerden be ri ele  alıp de ğer len -
dir mek, ya şa nan ge ri lik ve tı ka nık lık la rı gör mek, bu na yol  açan sa -
vaş man tık la rı nı kav ra mak, düş ma nın yak la şım la rı nı ve tak tik zin -
ci ri ni ve bu nun kar şı sın da du ru mu mu zu in ce le mek, hal kı mız açı sın -
dan ka der be lir le yi ci  olan, düş ma nın ken di de yi miy le de sa vaş açı -
sın dan “fi nal” özel li ği ta şı yan bu dö nem de, so run la rı mı za doğ ru
yak la şım ve çö züm açı sın dan ge rek li ol mak ta dır. 

1984 ön ce si yıl lar te o rik tes pit ler so nu cu pra tik ha zır lı ğı ya pı lan
ge ril la nın ön aşa ma sı ola rak si lah lı pro pa gan da tak tik le ri nin ha ya ta
ge çi ril me si ge re ken yıl lar dır. Bu amaç la par ti miz ye ter li ve ar tan sa -
yı da eği til miş ve do na tıl mış kad ro yu ül ke ye ak tar mış tır. Özel lik le
düş man, si lah lı mü ca de le çı kı şı nı pra tik açı dan bek le me mek tey di.
Bu ne den le es ki stra te jik ve tak tik ko num lan ma için dey di. Bu ise,
öz gür lük ve si lah lı ge ril la grup la rı mız ta ra fın dan ra hat lık la dar be
vu ru lup, ba şa rı sağ la na cak bir ko nu mu ifa de et mek tey di. Özel lik le
si lah lı pro pa gan da nın  esas he def le rin den  olan  ajan, ih bar cı, iş bir lik -
çi ke sim le re yö ne lip so nuç al mak hiç de zor de ğil dir. Fa kat dö ne -
min yö ne ti mi ta ra fın dan, ko şul lar her ba kım dan uy gun ol ma sı na
rağ men tak tik ler ha ya ta ge çi ril me di. Par ti nin da yat ma la rı na rağ men
sü rek li er te len di. Düş man da, za rar ve ri ci ol ma yan ge ril la grup la rı -
mız la do lay lı bir uz laş ma için de ya şa dı. Kö ke ni ay dın er te le me ci li -
ği ve opor tü niz me da ya nan man tık ya pı sı, tak ti ği uy gu la ma mak la,
er ken den ye ri ne ge ti ril me si ge re ken gö rev le ri ge cik tir di ği gi bi, güç -
le ri çü rü me ye  terk et ti. Ar dın dan Par ti  Önderliği'nin mü da ha le si ve
top lan tı lar so nu cu ge cik me li ola rak 15 Ağus tos Atı lı mı gün de me
gir di.  Agit (Mah sum Kork maz) yoldaşın pra tik te ko mu ta sı nı yap -

tı ğı 15 Ağus tos Atı lı mı, düş ma nın ga fil av la na rak tak ti ğin iki yö nü -
nü, son de re ce kes kin bir bi çim de uy gu la mış tır. Böy le ce hem si lah lı
pro pa gan da tak ti ği ni ken di için de ba rın dı ra rak, o dö ne min gö rev le -
ri ni top lu ca ye ri ne ge ti re rek so nuç lan dır mış, hem de kap sam,  tarz
ve he def ba kı mın dan ge ril la tak ti ği ni uy gu la ya rak bu dö ne mi aç -
mış tır.

Ar tık gö rev, ol duk ça ba şa rı lı bir şe kil de ha ya ta ge çi ril miş  olan
bu tak ti ği hız la ge liş tir mek, düş ma nı gi de rek yo ğun bir yıp rat ma ya
uğ rat mak ve ya vaş ya vaş yay gın ge ril la ya geç mek ken; tu tu cu ve
opor tü nist yö ne tim, sa va şı ge liş tir me yi gö ze ala ma dı ğı  için, ge liş -
me ler al tın da ezil miş tir. Oy sa ko şul lar her ba kım dan ol duk ça le hi -
mi zey di. Düş man bir şaş kın lık için de  olup, ken di si ni to par la ya ma -
mış, tak tik sel açı dan ye ni bir dü ze ne, ko num lan ma ya geç me miş ti.
Kit le ler coş ku için de sa vaş ma is te ği ne yö nel miş, ge ril la ya ka tı lım -
lar hız lı bir şe kil de or ta ya çık mış tır. Ge ril la grup la rı mız da sa vaş ma
is te ği ve mo ral üst bo yut tay dı. Bu or tam da  Agit yol da şın ge ril la
tak ti ği ni uy gu la yıp, sa va şı ge liş tir me yö nün de ki bü tün is tem ve da -
yat ma la rı na rağ men, ge liş tir me yen, an cak ge ri de çe kil me yen tak ti -
ğin ba şı nı tu tan dö ne min yö ne ti mi ta ri hi bir fır sa tın ka çı rıl ma sı na
ne den  olur. 

Bu du ru mu gö ren düş man, gi de rek ken di si ni to par lar, kit le le re
yö ne lir ve ge ril la grup la rı mı za, bir bü tün ola rak dev ri me yö ne lik
kar şı sal dı rı ya ge çer. Ya şa nan tak tik tı ka nık lık için de bir çok yer siz
şa ha det ler gün de me ge lir. 1985 yı lın da düş man ha zır lık ya pıp, kap -
sam lı ope ras yon la ra gi ri şe rek, Bo tan- Behdinan'ı ade ta ye ni den iş gal
eder. Bu te mel de stra te jik ve tak tik ko num lan ma da hız lı bir şe kil de
de ği şik li ğe git me zo run lu lu ğu du yar ve bu nu ha ya ta ge çi rir. Kit le le -
ri zor la sin dir me, muh bir-ajan laş tır ma tak ti ği ni ha ya ta ge çi rir ve
bun dan bü yük öl çü de so nuç  alır. Dev ri min ge çi ci de ol sa düş man
le hi ne çev ril di ği bu or tam da, kit le le rin ya nı sı ra, saf la rı mız da da
inanç sız lık ge li şir. Bu ko şul la rın ya nı sı ra, üst bo yu tu nu Ab dul lah
Ekin ci yol da şın in ti har ola yın da gös te rir.

Ta ri hi bir fır sat ya ka lan mış ol du ğu hal de, ge ril la nın ge liş ti ril me -
yi şi nin böy le  ağır so nuç la ra yol aç ma sı, mü ca de le ta ri hi miz de Hil -
van-Si ve rek ör ne ği ile bir ben zer lik ar zet mek te dir. O dö nem de de,
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im kan la rı ol du ğu hal de, si lah lı pro pa gan da tar zın da baş la tı lan mü -
ca de le gi de rek ba şa rı lı bir ge ril la tak ti ği uy gu la ma sı na geç me si ge -
re kir ken, tec rü be siz lik ve ko mu ta ya pı sın da ki ge le nek sel aşi ret ça -
tış ma la rı man tı ğı so nu cu, köy lü sa vaş tar zı ve mev zi ye ça kıl ma nın
gir da bı içi ne gi ril miş ve  ağır so nuç lar or ta ya çık mış tır. Par ti Ön der -
li ği, Po li tik  Rapor'da Hil van-Si ve rek ör ne ği ne iliş kin ola rak şu be -
lir le me le ri yap mak ta dır: “O za man el yor da mıy la bir ge ril la bir li ği -
nin ana ça lış ma esas la rı nın ne ler ol ma sı ge rek ti ği ni sı ra la dım. Ve
de dim ki; ge ri si ni ar ka daş la rı mız ta mam lar.  Hâlâ dün gi bi ak lım da.
Pra ti ğe git ti ler, tam bir mev zi ye ça kıl dı lar. Köy lü sa vaş çı lı ğı bi le di -
ye me ye ce ği miz bir tar zın içi ne düş tü ler. Bir  Bucak'ı vur ma ya ça lış -
tı lar, ken di le ri vu rul du lar.  Siverek'ten iha ne ti te miz le me ye ça lış tı lar,
ne re dey se bü tün par ti miz ye nil gi nin eşi ği ne ge ti ril di.”

Hil van-Si ve rek de ne yi min de mev zi ye ça kıl ma olur ken, 1984-
1985 dö ne min de ter si bir bi çim de ge ril la adı na, vur-kaç tak ti ği ne sı -
ğı na rak ey lem den ve tak tik uy gu la ma dan ka çış içi ne gi ril miş, güç -
ler ey lem siz, sı nı rın öte ta ra fın da tu tul muş ve top lan mış tır. 

Bu dö nem de uy gu la dı ğı mız te mel tak tik, pu su ve kıs men bas kın -
dır. 15 Ağus tos  Atılımı'ndan son ra düş man ye ni bir tak tik dü zen le -
me ye gi de rek ka ra kol la rı nı tah kim et me si so nu cu, bas kın ey lem le ri -
ni ger çek leş tir me ve so nuç al ma pra ti ği ne gi ril miş ve bu, tak ti ğin tı -
kan ma sı nın önem li bir ne de ni ni oluş tur muş tur. Ör ne ğin  Vietnam'da,
düş ma nın ka ra kol vb. tah kim et me si ne rağ men, Vi et nam lı dev rim -
ci ler yön tem ve tek nik ge liş ti re rek bas kın ey lem le ri ni git tik çe ba şa -
rı lı bir şe kil de ger çek leş tir miş ler dir. Ve ge ril la tak ti ği ne  adım  adım
ge liş me sağ lat mış lar dır. Biz de ise da ha çok  Agit yol daş, pu su te me -
lin de ka lan tak ti ği zor la ya rak aş ma yö nün de ça ba gös ter miş, bu ne -
den le Mille  Kerê gi bi ba zı ka ra kol kal dır ma ey lem le ri ne gi riş miş -
tir. An cak ge rek o dö nem ge nel de tak ti ğin ve yö ne ti min için de bu -
lun du ğu du rum, ge rek se de tek nik ve tec rü be ye ter siz li ği yü zün den
bun dan so nuç alı na ma mış tır. So nuç ala ma yın ca da, tak tik ge ri bir
dü zey de sey re dip git miş tir.  Dersim'de Vahap Ço lak yol da şın ça ba -
la rıy la ger çek leş ti ri len Çiçekli ka ra kol bas kı nı ise, düş ma nın ga fil
av lan dı ğı bir ey lem dü ze yin de ka lır, tak tik açı dan faz la rol oy na -
maz. Bu dö nem de düş ma nın, uy gu la dı ğı te mel tak tik nok ta ope ras -

yo la rı dır. 
1986 yı lın da düş man, teh li ke nin bo yu tu nu kav ra mış ola rak ye ni

dü zen le me le re gi der.  Agit ve erdal yol daş la rın ko mu ta sın da, tak ti -
ği ve bu te mel de sa va şı ge liş tir mek te ba şa rı lı ba har çı kış la rı ya pı lır.
An cak bu nun de va mı  Agit yol da şın er ken şa ha de ti ne de niy le faz la
müm kün ol maz.

Bu dö nem de düş man ted bir le ri ni gi de rek art tı rır. Özel lik le ye ni
bir si ya si po li ti ka ol du ğu gi bi as ke ri bir tak tik ola rak da çe te ci lik ilk
bi çim le riy le gün de me so ku lur ve gi de rek ge liş ti ri lir. Bu nun ya nı sı ra
ve iz le nen bü tün bir ye ni po li ti ka nın en önem li öğe si ola rak,
Kürdistan'da özel leş ti ril me ye gi di lir. “ Özel va li lik,  özel tim” vb, ör -
güt len me ye baş la nır. “ Özel tim”ler pra tik te ye ni ve et kin bir as ke ri
tak tik ola rak mü ca de le mi ze kar şı kul la nıl ma ya baş la nır. Yi ne ha va
tak ti ği ola rak he li kop ter ler gi de rek et kin leş ti ril me ye ça lı şı lır. As lın -
da bü tün bun lar ye ni stra te jik ko num lan ma lar dır. 

Şemdinli'de çe te ci li ğin ilk bi çim le ri ne kar şı ge liş ti ri len si lah sız -
lan dır ma tak ti ği ve ba zı ba şa rı lı ey lem ler, ge nel de tak ti ğin önü nün
açıl ma sın da ba şa rı lı bir çı kış ola rak gün de me ge lir. Bu nun et ki siy le
de  Botan'da bu yön lü ba zı ge liş me ler sağ la nır, an cak faz la ge liş ti ri -
le mez.  Şemdinli'deki çı kış ise, Sa rı  Baran'ın tas fi ye ci li ği so nu cu 15
Ağus tos  Atılımı'ndan son ra ça kı lıp ka lır. 

1987 ile baş la yan yıl lar, as lın da bir çok ba kım dan le hi mi ze ge liş -
me le rin ol ma sı ge re ken dö nem ler dir. 3.  Kongre'nin bü yük öna çı cı lı -
ğı var dır. Tak tik te ya şa nan tı kan ma di dik di dik edi le rek ki şi lik ler de -
ki so run la ra ka dar de rin ce çö züm len miş tir. Yi ne as ker lik ya sa sı, or -
du laş ma yı ve do la yı sıy la sa va şı ge liş tir me nin ara cı ola rak or ta ya
çık mış tır. Gi de rek si lah lı güç le rin  ARGK tar zın da ör güt len me si ne
ge çil miş tir. Ül ke de, halk ta ise kı pır dan ma ve saf laş ma lar gi de rek
ge liş mek te dir. So run, tak tik te tı kan ma yı aşa rak, or du laş ma yı ve sa -
va şı ge liş tir mek tir. 

Bu has sa si yet le ha re ket  eden Par ti Ön der li ği, bir ta raf tan Kör
çemal'in tem sil ci li ğin de ve kong re ger çek li ği te me lin de ül ke ye
Kuzey'den mü da ha le eder ken, di ğer ta raf tan tak ti ğin önü nü aç mak
için, Abdurrahman Mo tor yol da şın ko mu ta sın da “Ana Bir lik” ör -
güt len me si ne gi de rek,  Güney'den mü da ha le ye yö ne lir.
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Çün kü Kör  Cemal'in tas fi ye ci li ği ça buk açı ğa çı kar. Tı kan ma
aşı la ca ğı na, her şey de fe o dal-komp lo cu man tık ve köy lü sa vaş tar -
zı, tam da bu dö nem de meş ru laş tı rı la rak, bir “ça re”, bir tak tik ola -
rak gö zü ka ra bir şe kil de sa vaş ta ri hi mi ze so ku lur. Ve  ağır za rar la ra
yol  açan tam bir kör dü ğüm ola yı ya şa nır. Sa vaş ta öne çı kan ko mu ta
ve sa vaş çı ya pı sı nın köy lü kö ken den gel me si, Kör  Cemal'in tam da
ara dı ğı sos yal ze mi ni oluş tu rur. Bu ne den le sa vaş ta fe o dal man tık,
köy lü sa vaş tar zı, aşi ret kav ga cı lı ğı ve in ti kam cı bir  tarz, bir tak tik
ola rak diz gin siz ce uy gu la nır. As ker lik ya sa sı,  Şemdinli'den baş la -
mak üze re, kıs men  Botan'da da ka ba ve kont rol süz yön tem ler le uy -
gu lan ma sı so nu cu  ağır tah ri bat lar ya şa nır. Po li ti ka sız lık ve tak tik -
siz lik ten do la yı gi de rek ge li şen çe te ci li ğe kar şı tak tik adı na,  salt öl -
çü süz şid de te ve son de re ce plan sız, ör güt süz en ka ba köy lü sa vaş
tar zı na, da ha doğ ru su tarz sız lı ğa da ya lı yö ne lim ler mü ca de le ye  ağır
za rar lar ve  ağır ka yıp lar ver di rir. Bü tün bun lar so nu cu, or ta ma tam
bir kör dö ğüş ha kim  olur. Sa va şı ge liş tir me ve tak tik tı ka nık lı ğı aş -
ma di ye bir kay gı ta şın ma dı ğı gi bi, ade ta her şe ye ka ri yer hır sı, bi -
rey ci lik ve ken di ni kay bet miş lik yön ve rir. Sa vaş ta ci na yet ola yı
tam da bu dö nem de açı ğa çı kar. Sa vaş ve si lah lı güç ler ne re dey se
tas fi ye nin eşi ği ne ge ti ri lir. 

Oy sa bu dö nem de kong re çö züm le yi ci li ği te me lin de doğ ru yak -
la şım lar ge liş ti ril sey di, yay gın ge ril la dü ze ni ne ge çi lir ve sa vaş ge -
liş ti ri lir di. Za ten bu ne den le he def ola rak “Bir par ça öz gür va tan”
slo ga nı atıl mış tır. Ama bı ra ka lım bu slo ga nın ge rek le ri ni ye ri ne ge -
tir me yi, yay gın ge ril la yı ge liş tir me yi,  tarz ve tek nik ola rak var  olan
ge ril la nın da ge ri si ne dü şül müş tür. Sö mür ge ci or du he def le ri ne ya -
ra tı cı tak tik ler le yö ne le ce ği ne, ko lay he def ve ko lay ba şa rı man tı -
ğıy la çe te-si vil he def le re ka ba aşi ret tar zı ey lem ci lik le yö ne lim  olur. 

Bu dö nem de, Ab dur rah man Mo tor yol da şın ko mu ta sın da ki Ana
Bir lik  Mardin'den  Botan'a ka dar, et kin ve ba şa rı lı ey lem li lik ler le,
çe te ci li ğin ge ri le til me sin de ve tak tik açı lım da cid di bir rol oy nar.
An cak bu yol da şın şa ha de tin den son ra, To pal  Metin'in elin de bu ey -
lem çiz gi si yoz laş tı rı la rak, tak tik tı ka nık lık için de bir dön gü ye yol
aç tı ğı gi bi, sa va şa  ağır si ya si za rar lar ve ren ey lem hat tı na bü rün dü -
rü lür. Ana Bir lik ken di ro lü nü oy na mak tan  uzak bir şe kil de ava re

pra tik çi li ği ya şa ya rak, sa va şın sır tın da bir yük ha li ne ge lir. 
Tak ti ğin için de bu lun du ğu bu ni tel du ru ma kar şın, 1987 dö ne mi,

Par ti  Önderliği'nin yo ğun ça ba la rı ve so rum lu ko mu ta ve sa vaş çı
ya pı mı zın dök tük le ri şe hit ka nı ve emek le riy le ni cel an lam da bir
ey lem li lik yı lı ola rak ya şa nır. Bu, ile ri si  için uy gun bir ge liş me ze -
mi ni, güç, im kan ve tec rü be bi ri ki mi an la mı nı ta şır.

1989'da da fe o dal-komp lo cu man tık ve köy lü sa vaş tar zı bu sü -
reç te de tak ti ğin ba şı na mu sal lat  olur. As ker lik ya sa sı ve gö nül lü
ka tı lım lar la or du laş ma im kan la rı ge niş bir şe kil de or ta ya çık ma ya
baş la mış ken, bu de ğer len di ril mez. As ker lik ya sa sı nın çar pık uy gu -
lan ma sı is te ni len so nu cu ver me di ği gi bi, sa va şı mı mı za  ağır za rar lar
ge ti rir. As ker lik ya sa sı nın bu şe kil de uy gu lan ma sı na rağ men, yi ne
de gö nül lü ka tı lım lar la bir lik te or du laş ma da bir bü yü me sağ la nır. 

Bu dö nem de tak tik alan da yi ne bir ge ri lik ya şa nır.  Hogır'ın şah -
sın da ifa de si ni bu lan fe o dal-komp lo cu man tık, kit le le re yak la şım,
as ker lik ya sa sı nın uy gu lan ma sı, par ti ön cü lü ğü nün yi ti ril me si vb.
bir çok açı dan sa vaş aley hin de  ağır so nuç la ra yol  açan uy gu la ma ve
yak la şım la rın ya nı sı ra tak tik te sap ma içi ne gi ri lir. Güç bü yü müş ve
di ğer im kan la rı ge liş tir me nin önün de hiç bir en gel yok gi bi dir. Ama
par ti ön cü lü ğü nü in kar  eden ve bu bağ lam da sa va şı sap tı rıp, yoz laş -
tı ran man tık; ik ti dar hır sıy la or ta ma ka tı bir fe o dal oto ri te, ko mu ta
tar zı nı ve ku ral sız lık tan kay na ğı nı  alan, fe o dal-köy lü sa vaş tar zı nı
ha kim kı lar. He def ve tek nik ba kı mın dan ge ril la ge liş ti ril me di ği gi -
bi, çe te ci li ği tas fi ye adı na  ucuz, ko lay ve sap tı rıl mış ey lem li lik ler
içe ri si ne gi ri lir. Bü yü yen güç ler, sö mür ge ci or du he def le ri ne kar şı
ge ril la sal dı rı ey lem li li ği ne yö ne le ce ği ne pa sif sa vun ma için de tu tu -
lur lar. Pa sif sa vun ma, ade ta dö ne min ken di li ğin den or ta ya çı kan bir
tak ti ği  olur. 

Bu du ru ma rağ men, ken di ni abar tan fe o dal-komp lo cu an la yış,
“tak tik te aşa ma yap tı rı yo rum” adı na ka ra kol kal dır ma la ra bi le yö -
nel mez ken, ha re ket li sa vaş te o ri si ya pıl ma ya baş la nır. Bu nun bir
sap ma ol du ğu açık tır. Çün kü o dö nem de he nüz ha re ket li sa va şın
ko şul la rı ge liş me di ği gi bi, yay gın ge ril la nın sağ lık lı bir şe kil de
otur tul ma sı ge re kir di. Ama güç ler ve tak tik hat bu na gö re dü zen le -
ne ce ği ne, bir an lam da da ha re ket li sa vaş adı na, bü yük bir lik ler şek -
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lin de han tal ca dü zen le nen güç ler, is ter is te mez pa sif sa vun ma içi ne
dü şer ler. 

Dö ne min bü tün bu olum suz luk la rı na, sa vaş ve par ti leş me, par ti
açı sın dan ya şa nan cid di teh li ke ye kar şı, Par ti Ön der li ği bü yük bir
ça ba ve so rum lu luk la üst üs te mü da ha le ler ya par. Bir yan dan çö -
züm le me ve ta li mat lar la sa vaş ve tak tik te ya şa nan olum suz luk lar
gi de ril me ye ça lı şı lır ken, di ğer yan dan bü yü me im ka nı bu lan güç le -
rin, sa va şın ge liş ti ril me si  için ül ke ça pın da ye ni den dü zen le me si ne
gi di lir. Ay nı za man da, so run la ra kök lü çö züm ler ge tir mek  için 4.
Kong re ha zır lık la rı ya pıl ma ya baş la nır. 

1989 dö ne mi, bu ge li şim çiz gi siy le bir lik te, es ki ye gö re sa vaş ta ki
do ğal bü yü me nin so nu cu, ha re ket li bir dö nem ola rak ya şa nır. Özel -
lik le yı lın ilk ya rı sın da ge nel bir ey lem li lik ya şa nır. Sü re cin bü tü -
nün de ise ge nel de ey lem li lik ve ça tış ma lar bü tün lü ğü ba zın da bir
yo ğun luk or ta ya çı kar.

Ge liş me le re kar şı ted bir al mak ve tak tik ge liş tir mek zo run lu lu ğu -
nu du yan düş man, or du laş ma ve tak tik açı dan için de bu lun du ğu muz
za yıf lık ve sap ma yı far ke de rek, 1990 dö ne min de ge nel bir sal dı rı ya
yö ne lir. 1985 ben ze ri tarz da, ara zi nin her ta ra fı na tek rar dan ko num -
la nır ve iş gal  eder. Bu ay nı za man da bir as ke ri stra te jik yö ne lim an -
la mı na da ge lir. An cak dö ne mi kap sa yan ge çi ci bir yö ne lim dir. Bu
te mel de dö nem, bi zim açı mız dan da ha çok sa vun ma dö ne mi ola rak
ya şa nır. Tak tik te ki tak tik siz lik var lı ğı nı sür dü rür. 

1990 dö ne min de kit le ser hil dan la rı nın yük sel me siy le düş man,
kar şı po li tik ve tak tik ara yış lar içi ne gi rer. İle ri de gö rü le ce ği gi bi,
düş man bu ko nu da ken di açı sın dan bel li so nuç la ra ula şa ca ğı hal de,
biz de ki tak tik ön der li ğin bu ko nu da ge re ken cid di ara yı şın dan bah -
se de me yiz.

1991 sü re cin de Par ti  Önderliği'nin kap sam lı çö züm le me ve ta li -
mat la rıy la yi ne bu kay nak tan bes le nen 4.  Kongre'nin ver di ği çö -
züm le yi ci güç ve atı lım cı ruh te me lin de sal dı rı ya ge çen mü ca de le -
miz  olur. Doğ ru he def se çi mi de ye ri ne otur ma ya baş lar. Ka ra kol la -
ra im ha te me lin de bir sü re ce gi ri lir. Ba şa rı lı Mawan ka ra kol ey le -
mi tak tik te açı lım sağ lar. Ye ni bir tak tik aşa ma de ğil dir bu, ama tak -
ti ği nin ken di için de ki bir ey lem aşa ma sı dır. Yi ne de önem li bir baş -
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lan gıç tır, tak ti ğin tı ka nık lık tan kur tul ma sı de mek tir. 1991'in or ta la -
rın da baş la yan bu tak tik çiz gi, ba şa rı lı bir şe kil de  eriş-Çu kur ca,
bêspin, Av ya (bo tan), Taş de len (ûlu de re), Deş tan (Çu kur ca),
yi ne 1992 'nin ilk ya rı sın da ki çudi atı lı mı gi bi ey lem sel ge liş me ler -
le, 1992 'nin ilk ya rı sı na ka dar de vam et ti ri lir. Bu, düş ma na ezi ci
dar be le rin vu rul ma sı ol du ğu ka dar, 4.  Kongre'yle bir lik te yay gın
ge ril la nın da ge liş me si de mek tir. Çün kü bu dö nem de ka tı lım lar da
hız la art mış ve güç ler bü yü müş tür. Yi ne ser hil dan lar gi de rek ge liş -
mek te dir. Kı sa ca sı ge nel ola rak açı lıp ser pil me söz ko nu su dur. Düş -
man ise da ha çok bir sa vun ma psi ko zu ve bu ye ni tak tik açı lı mı mı -
za ce vap ver me ara yı şı ve ted bir le ri al ma ça ba sı için de dir.

Ni te kim düş man gi de rek ted bir  alır, ka ra kol la rı nı tah kim  eder.
Güç dü zen len me si ni ye ni sal dı rı tak ti ği mi ze gö re ya par, an cak bu -
nun kar şı sın da bir tak tik ye ni len me yi ger çek leş ti re me yiz. As lın da
bu sa vaş ta ri hi mi zin bü tü nü ne dam ga sı nı vu ran bir özel lik tir. Ya ni
biz bir tak tik ge liş ti ri yo ruz, ba şa rı lı so nuç lar da alı yo ruz. Bu nun ar -
ka sın dan düş man bu na gö re ted bir ve tak tik ge liş ti ri yor. Bu na kar şı -
lık biz, ona gö re ye ni tak tik ler ge liş ti re ce ği mi ze, tak tik ya ra tı cı lık -
tan  uzak bir şe kil de ay nı tak tik te ça kı lıp ka lı yo ruz. Bir ne vi tı kan ma
olan bu tak tik te ıs rar edi lin ce,  ağır ka yıp lar, is ter is te mez gün de me
ge li yor. Bü tün bir si lah lı mü ca de le ta ri hin de sa va şı ge liş ti re me me,
or ta ya çı kan güç ve im kan la rı de ğer len di re me me mi zin baş lı ca ne -
den le rin den bi ri de bu  olur.

Ma wan ey le miy le de de ni le bi lir ki, 1985 'lerden bu ya na bir tür lü
ge liş ti ri le me yen bir tak tik ge liş me or ta ya çı ka rıl mış tır. Ama düş ma -
nın bu na kar şı ye ni tak tik dü zen le me ye git me si du ru mun da, var
ola nı  aşıp ye ni tak tik atı lım lar ger çek leş ti re ce ği mi ze, ay nı bi çim de
ka ra kol ve te pe ey lem le rin de ıs rar edil miş ve bu  ağır so nuç lar ya -
rat mış tır. Özel lik le as ke ri açı dan han gi man tık la ya pıl dı ğı bi le ko lay
ko lay  izah bul ma yan ve er ken ik ti dar has ta lı ğı nın ör nek le rin den
olan Rubarok, He le na,  bezelê ey lem le ri, ade ta çıl gın ca di ye bi le ce -
ği miz gi ri şim ler ola rak, kal dı ra ma ya ca ğı mız ka yıp lar la so nuç lan -
mış tır. Bu dö nem de doğ ru te mel ler de ya pıl ma yan ve bir an lam da
ka ri yer hır sın dan kay nak la nan bir ya rış, tak ti ğe ha yat bul du ra ca ğı -
na, aşa ma yap tı ra ca ğı na, tak ti ği ta ma men ta nın maz ve iş le mez ha le

ge tir miş tir. 
Bu du rum da 1992 'yle bir lik te alt tan al ta bir tı kan ma ge liş me ye

baş la mış tır. Özel lik le do ğan bü yük or du laş ma fır sa tı ve kit le ser hil -
da nı ze mi nin de, ol duk ça el ve riş li ko şul la rın doğ du ğu bir dö nem ol -
ma sı na rağ men, yay gın ge ril la bi raz ge liş ti ril miş, ama iler le ti le me -
miş tir. Özel lik le  esas  alan  olan Bo tan, bu ko nu da 1992'de, pa sif sa -
vun ma için de ro lü nü oy na mak tan çok  uzak kal mış tır.  Amed'de atı -
lım ger çek leş ti ri le rek ge ril la otur tu lur. Can lı bir ey lem li lik sü re ci
ya şa nır. Bu, as ke ri stra te jik ve tak tik açı dan önem li bir ba şa rı dır.
An cak bu atı lım sağ lam te mel le re otur tu la maz ve gi de rek yü zey sel
ka lır. Za fer sar hoş lu ğu ve abart ma man tı ğı için de, sa va şın-ge ril la -
nın alt ya pı sı, ze mi ni iyi ce dö şe nip sağ lam laş tı rıl maz, ge niş li ği ne bir
ya yıl ma içi ne gi ril mez. Tak tik,  esas he def ola rak sö mür ge ci or du ya
yö ne lip et ki li ve kap sam lı ey lem ler ve vu ruş lar la ken di ni sı na yıp
çe lik leş ti re ce ği ne, bir çok ku rum da so nuç iti ba riy le san sas yo nel çı -
kış lar dü ze yin de sey re der. Ni te kim bu ge çi ci di ye bi le ce ği miz sağ -
lam te mel den yok sun ge liş me, Bin göl ey lem le rin den son ra (1993),
gi de rek te mel siz bir bi na gi bi çö ker. Ay rı ca bu ge liş me için de par ti
tak ti ği ye ri ne, gi de rek ge le nek sel is yan cı tar zın boy  atıp ge liş me si
ol duk ça teh li ke li bir du rum ar ze der. Boy  atıp bel li öl çü de ge liş ti ril -
miş ol sa da, ge ril la tak ti ği nin gi de rek ge liş ti ril me di ği yer de, yö re
et ki si nin bir so nu cu ola rak da, boş lu ğu ge le nek sel is yan cı lık dol du -
rur. Ni te kim  Amed de sa vaş par ti tak ti ği ile ge le nek sel is yan cı  tarz
ara sın da sey re der ve son sü reç te her ta raf tan dar be le nen bir ba şa şa -
ğı ya gi di şi ya şa nır.

As lın da, 1991-92 dö ne min de yay gın ge ril la yı (ve gi de rek ha re -
ket li sa va şı) ge rek ti ği dü zey de ge liş ti re me yi şi mi zin en önem li ne -
den le rin den bi ri, or du laş ma yı ge liş ti re me me miz dir. Oy sa bu dö -
nem de, or du laş ma açı sın dan ol duk ça bü yük bir pat la ma or ta ya çık -
mış tır. Ama bu, ge rek ti ği gi bi kar şı lan ma mış, dü zen len me miş ve
hat ta bir çok ki şi, ko mu ta ya pı mı zın kal dı ra ma ma sın dan do la yı ge ri
gön de ril miş tir. So nuç ta, bu yön lü ba zı ça ba lar ol sa ve sı nır lı ba zı
adım lar atıl sa da, bü yük or du laş ma fır sa tı de ğer len di ri le me miş tir.
Par ti Ön der li ği bu ko nu da; “1990 'daki kong re de de ge ril la ko nu -
sun da bü yük id dia sa hi biy dik, bü yük ge ril la im kan la rı ya ka la mış tık
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ve ke sin ge ril la or du su na ula şa bi lir dik. 1992'ye gel di ği miz de bu bü -
yük ge liş me yi hem düş man far ket miş ti, hem de biz bu nun la her tür -
lü so nu ca ula şa bi le cek im ka na sa hip tik. Ama yi ne de ğe ri tak dir
edil me di. So rum suz ko mu ta yö ne ti mi, in ti har va ri dav ra nış, bir yan -
dan en sağ ve ha in ce iş bir lik çi  tarz, di ğer yan dan (ne ka dar kah ra -
man ca da di re nil se) bi zi or du laş ma an la mın da tas fi ye nin eşi ği ne
ge tir di” demektedir.

1990 son ra sı, sa va şın ve or du laş ma nın ge liş ti ril me si  için her ba -
kım dan el ve riş li bir dö nem dir. Ade ta sa vaş ta ri hi mi zin ba har dö ne -
mi dir. Özel lik le 1991 ile baş la yan Kör fez  Savaşı'nın sun du ğu im kan
ve fır sat lar, Gü ney  Kürdistan'da or ta ya çı kan ye ni du rum,  eğer doğ -
ru de ğer len di ri le bil sey di, dev rim açı sın dan bü yük ge liş me ler ya ra tı -
la bi lir di.  Güney'de  halk ayak lan ma sı nın or ta ya çık ma sı, gi de rek bu -
ra da oto ri te boş lu ğu nun doğ ma sı ve aka bin de boş bir  alan ha li ne
gel me si, hem Gü ney dev ri mi ni ge liş tir me ve bu ra da bir ik ti dar gü cü
ol ma, alan lar üze rin de ka lı cı yö ne tim, et kin lik kur ma; hem de bu ra -
ya da ya na rak ge nel de or du laş ma ve sa vaş çı ge liş tir me açı sın dan ta -
ri hi fır sat lar doğ muş tu. Fa kat Par ti  Önderliği'nin ge liş me yi de rin den
gö re rek, ıs rar lı ça ba la rı na ve çö züm le me le ri ne rağ men, tak tik ön -
der lik hem fır sat la rı, hem de çö züm le me le ri la yı kıy la de ğer len dir -
me miş, ol duk ça uza ğın da kal mış tır. Hal bu ki ge liş me ler da ha ön ce -
den gö rü lü yor du. Bu ne den le, 4.  Kongre'de bir le şik as ke ri kuv vet -
ler,  Güney'de ge ril la nın ge liş ti ril me si, yi ne  alan kur tar ma, ik ti da ra
git me gi bi cid di ka rar lar da alın mış tı. An cak ne  Kuzey'de, ne
Güney'de bu ger çek le şe bil di. Çün kü sa vaş, dö ne min is te di ği dü zey -
de ge liş ti ri le mi yor du. Yu ka rı da da açık la dı ğı mız tak tik te ki bel li ge -
liş me, bu ger çe ği  açık ki, hiç de ğiş tir mez.

Ni te kim 1991 dö ne min de, bü tün bu ge liş me ler den, ya ni
Güney'deki ge liş me ler den,  Kuzey'deki ser hil dan lar dan, bun la ra pa -
ra lel ola rak tak tik te yap tı ğı mız bel li ge liş me ler den bü yük ür kün tü ye
ka pı lan düş man, as ke ri-stra te jik an lam da ha re ke te ge çe rek kök lü
ted bir le re yö ne lir. 

Par ti Ön der li ği, 1991-1992 yıl la rın da ya şa nan bü yük ge liş me le re
ce vap ve re me yen ön der lik ile 1991 son la rın dan iti ba ren ye ni tak tik -
ler le üze ri mi ze yö ne len düş ma nın du ru mu na iliş kin ola rak Po li tik

Rapor'da şu sap ta ma la rı ya par: “1991-1992 yıl la rı ger çek ten ne re -
dey se  halk ik ti dar ay gıt la rı nın bi le ku ru la bi le ce ği bir ge niş le me ye
yol aç tı. Ama bi li nen ve çok ça da eleş ti ri len yan lış lık, yet mez lik, de -
rin ya nıl gı lar ve gaf let ler ne de niy le biz bu şan sı ye te rin ce kul la na -
ma dık… Düş man ise ye ni ka bi ne siy le, ye ni  özel sa vaş bir lik le riy le
ve tak tik le riy le ol duk ça yük len di. Li ce, Şır nak kat li am la rıy la başla-
dı ve da ha son ra bu nu yay gın laş tır dı.”

Ni te kim düş man 1991 dö ne min de, ge liş me nin boy at tı ğı alan lar -
da par ça lı sal dı rı lar dan son ra, 1991-1992 kı şın da ye ni bir tak tik le
or ta ya çı kar. Ha va tek ni ği ni ye ni le miş ola rak, kob ra ve uçak lar la
tak tik sal dı rı içi ne gi rer. Ve bi zim ga fil av lan ma mız or ta mın da güç -
le ri mi ze  ağır ka yıp lar ver di ri lir. Bu nun pe şi sı ra kış or ta sın da ka ra
güç le ri ni de ha re ke te ge çi re rek, im ha yı ger çek leş tir mek is ter. An -
cak bu nu ba şa ra ma yın ca vaz ge çer. Ve ha va dü ze yin de ka lan sal dı rı -
lar la de vam  eder. Kış tak ti ği ve do la yı sıy la ha va tak ti ği, sa vaş ta ri -
hin de o za ma na ka dar ye ni or ta ya çı kan bir du rum du. Çün kü düş -
man ar tık kı şın da et kin sal dı rı la ra yö nel me ye baş la mış ve sa vaş ta
et kin he li kop ter le rin ya nı sı ra uçak la rı da dev re ye koy muş tur. Ve bu
tak tik bi zi  uzun sü re zor la mış tır.

Özel sa vaş, ge ril la ya ye ni tak tik ler le yö ne li min ya nı sı ra, ge ril la -
nın kay na ğı  olan ve en üst dü zey de  halk des te ği ala rak ya pı lan ser -
hil dan la ra da kat li am ve şid det te me lin de yö ne lir.  Diyarbakır'da Ve -
dat  Aydın'ın ce na ze tö re ni ne ya pı lan sal dı rıy la be lir gin le şen bu yö -
ne lim den  amaç, dev ri min ikin ci aya ğı ola rak ser hil dan la rı bas tır -
mak ve bu bağ lam da ge ril la yı  halk des te ğin den ko par ta rak yal nız -
laş tır mak tır.  Türk  özel sa va şı nın, em per ya liz min Vi et nam de ne yi mi
ola rak al dı ğı bu “ba tak lı ğı ku rut ma” stra te ji si, gi de rek az gın bir şe -
kil de uy gu la nır. Ni ha yet 1992  Newroz'unda bu do ru ğa çı ka rak, Şır -
nak ve  Cizre'deki kat li am lar la so nuç  alır. Ve ser hil dan lar da ba şa şa -
ğı ya gi diş baş lar. As lın da bu na yol  açan ne den ler den bi ri, bel ki de
te mel ola nı, kit le ka ba rı şı na, ser hil dan la ra ge ril la nın kar şı lık ve re -
me me si, bu na ha zır lık lı ola ma ma sı dır. Bu ne den le de ni le bi lir ki,
ser hil dan lar da,  halk yal nız ka lır. Bu ise ge ril la nın ken di si ni yal nız -
laş tır ma sı dır. Çün kü 1992  Newroz'undan son ra, gö rül dü ğü gi bi, ser -
hil dan lar ge ri ye çe ki lir. Oy sa ser hil dan la ra ge re ken kar şı lık ve ri le -
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bil sey di, bü yük bir dev rim sel ve sa vaş ge liş me si or ta ya çı ka cak tı.
Ama ge ril la bun dan çok uzak tı. Ve ge ril la nın bu za yıf lı ğı nı açık tan
gö ren  özel sa vaş, ön ce ser hil dan la rı bas tı rır, bu te mel de ge ril la yı
yal nız laş ma sü re ci ne so ka rak, ar ka sın dan ikin ci  adım ola rak da ğa
yö ne lim içi ne gi rer.

Gü ney Sa va şı da, ay nı za man da bu stra te ji nin bir par ça sı ola rak
or ta ya çı kar. As lın da Gü ney Sa va şı, ar tık ge liş me gös ter me ye baş -
la yan ge ril la nın, bu ge liş me si nin önü ne geç me sa va şı dır. Ge ril la nın
bir çok ba kım dan kay na ğı, ge ri cep he si du ru mun da  olan ve yi ne
güç le rin bi rik ti ği  alan ola rak  Güney'de ge ril la ya ezi ci dar be ler vur -
ma ve onu sı nır lan dır ma amaç lı dır. Or du laş ma dü ze nin de bir da ğı -
nık lık için de bu lun ma mız, yi ne 1992 'nin ikin ci ya rı sın dan iti ba ren
tak ti ği ge liş ti re me me miz, tak tik ön der li ğin sağ cı lı ğı ya şa ma sı, düş -
ma na güç ve ce sa ret ver miş tir ve düş man bi ze yö nel miş tir. 

Gü ney Sa va şı, tak tik ön der li ğin du ru mu nu gös te ren ve onu sı na -
yan be lir gin ör nek ler den bi ri ol muş tur. Ge rek tak tik, ge rek se pra tik
ba kım dan, düş ma nın sal dı rı sı na ha zır lık sız ya ka la nan tak tik ön der -
lik, ken di siy le bir lik te par ti yi de ye nil giy le kar şı kar şı ya ge tir miş tir.
Güç dü zen le me si, lo jis tik, ha re ket tar zı ve ey lem tak ti ği açı sın dan
ge re ken ha zır lık lar ya pıl mış, düş ma na kar şı yay gın ge ril la yı uy gu -
la yıp, bu sa vaş tan par ti yi yen gi ile çı ka ra ca ğı na, düz bir bi çim de
hat sa vun ma sı ve mev zi ye ça kı lı bir sa va şı yü rü te rek, düş ma nın
tak ti ği ne düşl müş tür. Bu du rum da ta ma men zor la na rak, Ku zey cep -
he si sa vaş tan vaz ge çe rek tes li mi yet an laş ma sı içi ne gi rer ken, or ta
cep he sa vaş ta faz la var lık gös ter mez, Gü ney (Haf ta nin) cep he si ise
ta ri he iz bı ra kan, ama bağ rın da ye nil gi yi ta şı yan bir di re niş sa va şı -
mı yü rüt tü. Bun la rın hep si par ti tak ti ği ni uy gu la ma ma nın so nuç la rı -
dır.

Bi ze  ağır ka yıp la ra yol  açan Gü ney  Savaşı'ndan son ra tak tik ol -
duk ça zor la nır. Güç ler yıp ra nır, zor la nır. Bel li bir mo ral siz lik or ta ya
çı kar. Par ti Ön der li ği Po li tik  Rapor'da Gü ney  Savaşı'na iliş kin şu
de ğer len dir me de bu lun mak ta dır: “Bu ra da biz beş bin ki şi lik bir or -
duy la  TC'yi fe la ke te uğ ra ta bi lir dik. Sıradan bir ge ril la ya yö nel mek,
bu sü re ci düş ma na çok da ha pa ha lı ya pat la ta bi lir di ve ay rı ca bin -
ler ce sa vaş çı gü cü ko ru du ğu gi bi, ge liş me yi ke sin ti siz sür dü re bi lir -

di. Bu nu di ğer eya let ler de tır man dı ra bi lir di, hal kı top ye kün ka zan -
mak da müm kün dü. Ama dar yö ne tim, ken di ne sev da lan ma, ta ri hi
gö rev le rin far kın da ol ma ma, hat ta yan lış si ya si he sap lar, yan lış ki -
şi lik olu şum la rı, ko mu ta olu şum la rı, ön der lik sev da lı la rı ne de niy le
bu fır sa tı de ğer len di re me di ler ve so nuç ta düş man ham le üs tü ne
ham le yaptı.”

1993 ile bir lik te düş man, Gü ney  Savaşı'ndan al dı ğı ce sa ret le ara
ver me den, sal dı rı ini si ya ti fi ni el den bı rak ma dan, as ke ri stra te jik dü -
zey de da ha ge niş, ge nel bir yö ne li min ha zır lık la rı nı ya par.  Açık ki,
bu ra da ki ama cı da ha ge nel ve üst dü zey de bir sı nır lan dır ma sa va şı -
nı ge ril la ya kar şı yü rüt mek tir. Ar tık ge ril la yı tüm den bi ti re me ye ce -
ği ni an la yan düş man,  ABD'nin  Vietnam'daki sı nır lan dı rıl mış sa vaş
stra te ji siy le ge ril la nın ya yıl ma sı nı ön le me yi amaç la mış tır. 

Teh li ke li ge liş me nin far kı na va ran Par ti Ön der li ği, güç le ri mi zin
ol duk ça ha zır lık sız ve aleyh te bir ko num için de bu lun duk la rı nı bil -
di ğin den, sa va şa ne fes al dır mak  için, da hi ya ne po li ti ka cı lı ğıy la
ateş kes tak ti ği ni dev re ye ko yar. Ve bu nun mi ma rı Par ti
Önderliği'nin, dev ri min için de bu lun du ğu en teh li ke li an lar da ta rih -
sel ro lü nü oy na ya rak du ru mu dü zelt me ör nek le rin den ye ni bi ri si
olur.

Ne var ki, ateş ke se sağ ve sol yak la şım lar da or ta ya çı kar. As lın -
da biz de, tak ti ği ge liş tir me me, tak tik tı ka nık lık lar içi ne gir me, do la -
yı sıy la sa va şın ge liş me me si nin en önem li ne de ni bü tün bir si lah lı
mü ca de le ta ri hi bo yun ca, tak tik ön der lik le stra te jik ön der li ğin bü -
tün leş me me si, tak tik ön der li ğin, stra te jik ön der li ği kav ra ya ma ma sı,
kav ra yıp da onu sa vaş sa ha sın da uy gu la ma ma sı, ta li mat ve çö züm -
le me le ri ni ha ya ta ge çir me me si dir.  Eğer bu doğ ru bir şe kil de ya pıl -
say dı, sa vaş ve dev rim şim di çok da ha fark lı bir du rum da olur du.
İş te ateş kes dö ne min de de ba zı yak la şım lar bu nu ya tak tik bir  olay
ola rak de ğil de, si ya sal bir çö zü mün baş lan gı cı ola rak  alıp re ha vet
içi ne gir miş ler, ya da si lah lı mü ca de le den ge ri  adım at ma ola rak de -
ğer len di rip, bu nun ruh ha li ve ra hat sız lı ğı nı ya şa mış lar dır. 

Her ne ka dar ateş ke se sağ ve sol yak la şım lar ol muş ve bu dö ne -
mi tam de ğer len dir me me yi be ra be rin de ge tir miş se de, ge nel de bu
dö nem de güç le ri miz ken di ni to par la ma, eğit me ve di ğer pra tik ha -
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zır lık la rı nı yap ma fır sa tı nı bul muş lar ve an cak bu te mel de 1993'ün
ge nel atı lı mı nı ger çek leş tir miş ler dir. 

1993 yı lın da ül ke ge ne lin de ya pı lan ge ril la atı lı mı ile, Bo tan
mer kez li ola rak yay gın ge ril la ile ri dü zey de ha ya ta ge çi ril miş ve
tak tik te ge liş me sağ lan mış tır. Yıl lar dan be ri bek le nen ge liş me, ge -
cik me li de ol sa bu dö nem de or ta ya çık mış, yay gın ge ril la bü yük öl -
çü de otur tul muş tur.  Botan'da bu ge liş mey le bir lik te, düş man ara zi ye
so kul ma ya rak, ge ril la de ne tim böl ge le ri, ya rı kur ta rıl mış sa ha lar gi -
de rek ge liş ti ril miş tir. Ay nı za man da or du laş ma da bü yü ye rek ge liş -
miş, ile ri bir dü zey tut tu rul muş tur. 

Serhat'ta yı lın ilk ya rı sın da ey lem ci lik te ve  halk ha re ke tin de bir
çı kış, ge liş me ya şan mış,  Dersim'de be lir li bir güç bü yüt me nin ya nı -
sı ra, ey lem li li ği ve tak ti ği ge liş tir me yö nün de ça ba lar ha yat bul -
muş tur.  Açık ki bü tün bun lar ye ni bir stra te jik du rum dur. 

İş te bu ne den le düş man da hız la ye ni ted bir ve tak tik yö ne lim ler
içi ne gir miş, es ki le ri ni de de rin leş tir miş tir. Ge ril la yı mar ji nal leş tir -
mek  için şid det li bi çim de hal ka yö nel miş, hal kı kat let me, göç et tir -
me, fa i li meç hul ci na yet le rin art tı rıl ma sı,  Kürdistan'ın do ğa sın dan
can lı la rı na ka dar her şe yi ya kıp-yık ma de rin leş ti ri le rek sür dü rül -
müş tür. Kit le le re zor la çe te ci lik da ya tıl mış, çe te ol ma yan lar göç et -
ti ril miş tir. Stra te jik alan lar bo şal tı la rak stra te jik köy ler uy gu la ma sı -
na yö nel miş tir. Kı sa ca sı ara zi yi in san sız laş tır ma stra te ji si ha ya ta
ge çi ril miş tir. Bü tün bun lar dan  amaç, ge ril la yı dağ da tek ba şı na bı -
ra ka rak yal nız laş tır ma, ge ril la nın kit le ve lo jis tik des te ği ni ko par -
mak tır. Bu amaç la düş man dış ta da ken di si  için dip lo ma tik des tek
ara yı şı nı yo ğun laş tır mış tır.

Ge ril la yı sı nır lan dır ma ama cı nın ge re ği ola rak düş man as ke ri ba -
kım dan da, ken di için de as ker lik sü re si ni uzat mış, ye ni bir ör güt len -
me ola rak  özel or du kır kont rge ril la sis te mi ni ger çek leş tir miş ve
par ça lı sal dı rı la rı nı yo ğun laş tır mış tır.

Düş man ar tık, sa va şın ge liş ti ği yer ler de es ki nin nok ta ope ras yon -
la rıy la so nuç al ma dı ğın dan, ya ni bu aşıl dı ğın dan, bir ta raf tan da ha
kap sam lı ope ras yon la rı sis tem ola rak be nim ser ken, ay nı za man da
kır kont rge ril la sı nı sız ma, pu su vb. tak tik le ri ni gi de rek ge liş tir miş,
yi ne ha va sal dı rı la rı nı da ha da yo ğun laş tır mış tır. 

60 61



Bu du rum da ya pıl ma sı ge re ken, tak tik te aşa ma ya pa rak ha re ket li
sa va şı ge liş tir mek tir. Bu te mel de kur ta rıl mış alan la ra ve gi de rek
par ça lı ik ti dar la ra ulaş tır mak tır. Yok sa tak tik tı ka nık lık içi ne gi ri le -
cek, sa vaş ge liş ti ril me ye cek tir. Ar tık yay gın ge ril la ge liş miş ve bu -
nun üs te sıç ra tıl ma sı ge re kir. Za ten düş man da du ru mun far kın da
ol du ğun dan, bu na fır sat ver me mek  için eli ni ça buk tut mak ta dır. Ay -
nı za man da he def le re ulaş ma ko nu sun da ki za yıf lık la rı mı zı, ge ri du -
ru mu mu zu gör dü ğün den, hal ka ve ge ril la ya yö ne lim le ri ni gi de rek
art tır mak ta dır, bu nun la ay nı za man da ile ri de ki ge nel sal dı rı  için bi zi
sı na mak ta dır. 

Ni te kim, biz tak tik te aşa ma yap ma yı tam ba şa ra ma dık. Bu ko nu -
da ha re ket li sa va şa geç mek  için ça ba da har can dı. Güç-bir lik dü zen -
le me le ri ne gi dil di, yi ne güç le rin ara zi de ko num lan ma sı ve mev zi -
len me, ko or di ne sis te mi ya pıl dı. Bu sa vaş tar zı nın de ne me le ri bel li
öl çü de ya pıl dı ve ba şa rı lar da el de edil di. An cak bun lar de ne me dü -
ze yin de kal dı. Ha re ket li sa va şa ge çil me di. Çün kü bu na ne ko mu ta
dü ze yi, te o ri ve an la yış ola rak ha zır dı, ne or du laş ma dü ze yi, ne de
bu sa vaş tar zı nın alt ya pı sı. Bu du rum özel lik le  Botan'da or ta ya çık -
tı. Mev cut du ru muy la ha re ket li sa va şa ve do la yı sıy la  alan kur ta rıp
par ça lı ik ti dar la ra geç mek ten  uzak bir du rum da yız.

Bu du rum da, ne ge ril la du rak san dı, ne de ha re ket li sa va şa tam
ge çiş ya pıl dı. İki si nin ara sın da ka lın dı. Ya ni bir ge çiş ev re sin de ça -
kı lıp kal ma di ye bi le ce ği miz bu  olay, be ra be rin de tak tik te zor lan ma -
yı, bel li bir tak tik tı ka nık lı ğı ge tir di.

Bu du rum dan ya rar la nan düş man,  uzun bir sü re den be ri plan la -
nan, 1993 ba ha rın da gün de me ko nul mak is te nen, an cak ateş kes tak -
ti ği miz le ön le nen, stra te jik dü zey de ki sal dı rı sı nı, 1994 ba ha rıy la
bir lik te ger çek leş tir di. 1993'te ya pı lan lar as lın da bu nun ön aşa ma la -
rıy dı ve ya ha zır lık la rıy dı.  Esas ola rak bu ge nel sal dı rı ya yö ne lim
de, 1993 son la rın da  Amed'de baş la dı. Bu ra da so nuç alın ca, kış dö -
ne min de  Serhat'ı da kap sa mı na al dı.  Serhat'ta bi ze  ağır ka yıp lar ver -
dir di. Ba şa rı lı ol du ğu nu gö rün ce de, 1994 yı lın da ge nel leş ti re rek
özel lik le Bo tan- Behdinan'a yük len di. Düş ma nın ge nel sal dı rı sı, sı -
nır lan dı rıl mış sa va şın en kap sam lı bi çim de uy gu lan ma sıy dı. Düş -
ma nın bu stra te ji si, özel lik le “yıl dı rım ope ras yon lar” tar zın da, sa va -

şın-ge ril la nın ge liş ti ği alan la ra yük len me ve ya pa bil di ği ka dar im ha
edip, ge nel iti ba riy le sa va şı-ge ril la yı sı kış mış bir hal de bel li alan lar
ve bel li dü zey ler de tut ma amaç lıy dı. 

Düş man bu sal dı rı la rın da dağ da ge ril la nın ya nı sı ra, hal ka da kap -
sam lı bir şe kil de yö nel miş tir. 1993'te ge liş tir di ği kat li am, göç et tir -
me, ya kıp-yık ma vb. her şe ye sal dı rı zir ve dey di. Bu nun la kap sam lı
ve ke sin bir bi çim de ge ril lay la hal kı bir bi rin den ko par mak, ge ril la yı
yal nız laş tır mak, dağ da tam bir ku şat ma içi ne al mak ve bu te mel de
hem ya pa bil di ği ka dar im ha et mek, hem de lo jis tik vb. des tek ten
yok sun bı ra ka rak aç lık, so ğuk vb. du rum lar da ölü me  terk et mek ya
da tes li mi ye te zor la mak tı. Dö ne min TC yet ki li le ri bu nu biz zat açık -
la mış lar dı. Bu, em per ya liz min ta rih te sö mür ge ül ke dev rim le ri ne
kar şı kul lan dık la rı “ba lı ğı su dan ayır ma” tak ti ği nin bir çe şi diy di. 

Düş man bü tün bu stra te ji ge re ğin ce yüz bin ler ce as ke ri güç, her
tür lü tek nik, kır kont rge ril la sın dan çe te ci li ğin et kin kul la nıl ma sı na,
sız ma dan pu su ya ka dar her tür lü im kan ve tak ti ği kul la na rak, ka ra
ve ha va ha re ka tı nı en so nuç alı cı bir şe kil de ger çek leş tir me ye yö -
nel di.

1985 ve 1990 'dan son ra üçün cü se fer uy gu la ma ya ko nu lan, ye ni -
den iş gal şek lin de ki stra te ji nin ana tak ti ği ise,  alan tut ma, ge ril la yı
coğ raf ya dan sö küp ata rak bel li yer ler de top la ma, sür me (ör ne ğin
Botan'da ge ril la yı ilk ka de me ola rak Best ler, ikin ci ka de me ola rak
Bey tüş şe bap-Haf ta nin hat tın da top la mak is ti yor du), ge ril la ya ara zi -
yi kul lan dırt ma mak tı. Da ha son ra du ru ma gö re, bu ra da da ku şat ma -
ya ala rak ya pa bil di ği ka dar im ha et me, dar be vur ma ve ya en azın -
dan dar bir ala na hap set mek ti. Bu tak tik, yö ne lim ve 1994 'teki ge -
nel sal dı rı 1985 ve 1990'ın sal dı rı sın dan fark lı dır. Ör ne ğin 1985 'teki
sal dı rı nın ama cı ye ni ye ni ge li şen ge ril la yı, kü çük ge ril la grup la rı nı,
ara zi nin her ta ra fı nı tu ta rak, nok ta ope ras yon la rı nı ve pu su lar la
tüm den im ha et mek ken, 1994 'deki sal dı rı ise, sa vaş güç le ri mi zin
elin de ki ara zi par ça la rı nı tek rar ele ge çir mek,  Kürdistan'da kay bet -
miş ol du ğu ha ki mi ye ti ni tek rar sağ la ma ya ça lış mak ve ge ril la yı sı -
nır lan dır mak tı.

Bu nun kar şı sın da biz ne du rum day dık? Tak tik ko nu mu muz bir
ge çiş sü re cin de ol du ğun dan el ve riş siz lik arz edi yor du. Çün kü net lik
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yok tu. Ne tam ge ril la, ne de tam ha re ket li sa vaş uy gu la na bi le cek ti.
Ni te kim bu du rum mü ca de le mi zi zor la dı. Ser hat ve Der sim gi bi
yer ler de ge ril la yı iyi uy gu la ya ma dı ğı mız dan do la yı  ağır dar be ler al -
dık.

Serhat'ta sa vaş, yö ne tim den kay na ğı nı  alan ve  Zelê kö ken li tam
bir tas fi ye yi ya şar ken,  Dersim'de par ti mü da ha le siy le bir lik te tak -
tik te, da ha çok Bo tan tar zı nın ta şı rıl ma sı te me lin de, ey lem çe şi di ni
ge liş tir me yö nün de ba zı uy gu la ma ör nek le ri ve ey lem li lik ler de bir
ar tış gö rül düy se de, söz ko nu su ger çe ği de ğiş tir me di. Yi ne
Behdinan'da er ken ha re ket li sa vaş gi ri şim le ri yü zün den bir çok gü -
cü müz tas fi ye ol du.  Botan'da ise üç bin do la yın da gü cü müz ol ma sı -
na rağ men, üç yü zün üze rin de ka yıp la so nuç la nan bir di re niş sa va şı
ya da bir sa vun ma sa va şı or ta ya çık tı. Düş man bi zi, en azın dan es ki
ko num lan ma tar zıy la alan lar dan sök tü, ye ni den iş gal ha re ka tı ger -
çek leş tir di. Güç le ri miz en son  Haftanin'de top lan dı. Ya ni düş man
bi zi önü ne kat tı. Bi ze yö ne lik bü yük im ha dar be si ni vu ra ma dı, ama
biz de ona kar şı ge re ken so nu cu ala ma dık. Par ti  Önderliği'nin de yi -
miy le sa vaş “pat” kaldı.

Bi zim en bü yük yet mez li ği miz, tak tik te ge re ken es nek li ği gös ter -
me mek ti. So nuç alı cı bir ha re ket li sa va şı o du ru mu muz la za ten uy -
gu la ya maz ve bu ne den le, düş ma na kar şı üs tün ge lip  alan kur tar ma
ola yı nı ger çek leş ti re mez dik. Ama da ha doğ ru bir tak tik yak la şım
ya pıl sa ve ha zır lık lar ye te rin ce ol say dı, alan lar da o bi çim de düş -
ma na bı ra kıl maz dı. 

Ni te kim Par ti Ön der li ği şun la rı be lirt mek te dir: “İş te es ki  tarz
ope ras yon dur de yip ya ge ri ye çe kil me, ya da bu nu ba şar ma da mev -
zi ye ya tır ma or ta ya çık tı. Ta bii her iki si de yan lış tı. Pe ki o  alan tut -
ma tak ti ği ne kar şı ne ya pı la cak tı? De di ğim gi bi tarz da de rin li ği ne
ve ge niş li ği ne  alan tu ta cak tık. Bu şe kil de sa va şı ge re kir se ora da
gö ğüs gö ğü se kar şı la ya bi lir dik.”

De mek ki, tak tik es nek lik gös te re rek hız lı bir bi çim de et kin, giz li
ve ha re ket li bir ge ril la ya ge çil sey di, güç le ri alan la ra ma yın gi bi dö -
şe yip, düş ma na, ve ri len den çok da ha bü yük ka yıp lar ver di ri lir ve
her  alan düş ma na, ce hen nem ya pı la bi lir di. Ama biz, hat-te pe sa vun -
ma la rı ve ya ça tış ma tar zı nı uy gu la dık. Bir-iki gün için de düş ma nın

bas tır ma sıy la, üst te be lir ti len ge ril la dü ze ni ne geç me dik ve alan la rı
terk et tik. Bı ra ka lım öy le et kin bir ge ril la dü ze ni ne geç me yi, ge ri
çe kil me ler de bi le ge ril la tar zı nı uy gu la ya ma dı ğı mız dan zor lan dık
ve ka yıp lar ver dik. Bu da or ta ya çı kar dı ki, tak tik te ol duk ça ka tı bir
ger çek li ği ya şı yo ruz.  Halk sa vaş la rın da en önem li hu sus  olan, ge ril -
la dan ha re ket li sa va şa, ha re ket li sa vaş tan ge ril la ya ge çiş ye te ne ğin -
den  uzak bir du rum da yız.

Ka tı lık ve ya as ker lik te, dog ma tik li ğin ken di ni en be lir gin gös ter -
di ği alan lar dan bi ri de Cu di ol du. “Ope ras yon dur, bu na kar şı sa va -
şıp, di re nip düş ma na  ağır dar be ler vu ra ca ğız. Ala nı düş ma na bı rak -
ma ma mız ge re kir” man tı ğıy la, düş ma na kar şı, hat-te pe sa vun ma sı
ve ya ça tış ma la rın içi ne gi ri lir. As lın da bu çok kör ve ini si ya tif siz
bir man tık tır. Ne et kin ge ril la sis te mi ne ge çi lir, ne de za ma nın da ve
ge rek ti ği dü zen için de  alan  terk edi lir. Ta ki dı şa rı dan mü da ha le
edi le ne ka dar.

Oy sa, her han gi bir du rum da ge li şen ope ras yo nun dü ze yi ne gö re
tak tik tu tum be lir le mek en doğ ru ola nı dır.  Eğer ope ras yon ta ciz ve
za yıf bir ope ras yon sa el de ki gü ce gö re, bu ope ras yon kar şı tı na dö -
nüş tü rü le rek, düş man pe ri şan edi lir. Bü yük dar be ler vu ru lur ya da
im ha ge liş ti ri lir. Ama ope ras yon kap sam lı ve bi zim gü cü müz bu nu
kar şı la ma ya cak sa bö lük ler dü ze yin de ona bel li dar be ler vu rul duk -
tan son ra ve ya hiç za man ge çir me den giz li ge ril la dü ze ni ne ge çi lir.
Ve gö rül me yen bir şe kil de et kin dar be ler vu ru lur. En so nun da im ha
ol mak tan sa yer  terk edi lir.

Önem li bir tak tik so run ola rak be lir te lim ki, bu doğ ru tu tum bir -
çok za man biz de ha ya ta ge çi ril me mek te dir. Ya bir ta ciz le ope ras yo -
nun dü ze yi ni bi le an la ma dan ge ri sin ge ri ye ka çış ve ya ala nı  terk et -
me or ta ya çık mak ta, ya da kap sam lı bir ope ras yon kar şı sın da tu tu cu
bir şe kil de, ken di ni abar tıp, düş ma nı kü çüm se ye rek es ki tarz la, ya ni
bö lük, ta bur gi bi bü yük bir lik ler le ge le nek sel  açık ça tış ma lar, te pe
ve hat sa vun ma la rı içi ne gi ril mek te dir. Bu yak la şı mın be lir gin ya -
şan dı ğı 1994 dö ne min de, es nek bir tarz da, za ma nın da ge ril la ya ge -
çil me miş ve düş ma nın le hi ne so nuç lar ya ra tıl mış tır.

1994 dö ne min de, düş ma nın ge nel sal dı rı sı kar şı sın da tak tik yet -
mez lik, kö ke ni da ha ön ce be lirt ti ği miz gi bi 1993'e da ya nan bü yük
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tak tik tı ka nık lık tan kay nak lan mış tır. Bo tan 1994'te ope ras yon lar
için de bu nu aş ma ça ba sı içi ne gir miş, bu nun  için iki li bir yön tem
seç miş tir. Bi rin ci si; düş ma nın de ne ti mi al tın da ki alan la ra ba zı ge ril -
la grup la rı nı sok muş tur. An cak bu so nuç ver me miş tir. İkin ci si; eya -
le ti ikin ci cep he ye ayı ra rak, ha re ket li sa vaş dü ze yin de ki ey lem li lik -
le, düş man sal dı rı la rı nı kar şı la ma, kır ma ve onu im ha et me yi amaç -
la mış tır. Bu, bir ha re ket li sa vaş de ne me si dir. An cak bu da ba şa rı la -
ma mış ve Çi ya  Reşk ola yın da yı lın en bü yük ka yıp la rı nı ya şa ma -
mız la so nuç lan mış tır. 

1993'te kö ke ni ni  alan ve 1994'te be lir gin le şen tak tik te ki yet mez -
lik, tı ka nık lık, sa vaş pra ti ğin de yol aç tı ğı mev cut so nuç la rın ya nı sı -
ra ko mu ta dü ze yin de tra jik yan sı ma sı nı bul muş tur. Dok tor  Baran'ın
in ti ha rın dan son ra,  Serhat'ta Di rej Ali ve Su at ar ka daş la rın in ti har -
va ri çı kı şı ya şan mış tır. 

Ya şa nan şa ha det le re, ge ri lik le re ve olum suz luk la ra rağ men, 1994
dö ne mi, bü yük bir di re niş yı lı ola rak ta ri he geç miş tir. Baş ta Par ti
Önderliği'nin sa vaş ta ki gün gün ha ki mi ye ti ve ko mu ta sı, sa vaş sa -
ha la rın da yol daş la rı mı zın ölü mü ne di re niş, ça ba ve emek le riy le,
ope ras yon lar bo şa çı ka rı la rak düş ma nın bü yük im ha ama cı na ulaş -
ma sı nı en gel le di ği gi bi, sö mür ge ci güç le re önem li dar be ler vu ru la -
rak çok sa yı da ka yıp ver di ril miş tir.

En önem li si de ye ni dö nem  için,  eğer doğ ru tak tik yak la şım gös -
te ri lir se, üze rin de bü yük ge liş me le rin sağ la na ca ğı el ve riş li bir ze -
min or ta ya çık mış tır. Bü yük bir ope ras yon lar zin ci ri ne sü rül dük le ri
için, ol duk ça yıp ran mış bir düş man gü cü nün böy le kap sam lı ve id -
di a lı bir ha re ka ta gi riş ti ği hal de so nuç ala ma dı ğı iyi ce or ta ya çı kar.
Özel sa vaş ger çek li ği, düş man cep he sin de ya şa nan mo ral siz lik,
dev rim cep he sin de ki ge li şen mo ral,  PKK'nin ulus la ra ra sı alan da ka -
nıt la nan gü cü ve bu te mel de sağ la nan ve le hi mi ze ye ni sa vaş açı sın -
dan edi ni len bü yük tec rü be, es ki ye gö re da ha da yet kin le şen ko mu -
ta dü ze yi, yay gın ge ril la ve ha re ket li sa va şın doğ ru te mel ler de ge -
liş ti ril me si  için da ha da ol gun la şan ko şul lar, ye ter li dü zey de ki sa -
vaş çı güç,  halk des te ği, mad di im kan, ye ni dö nem de bü yük he def le -
re ulaş mak  için ge rek li ze mi ni ya rat mış tır. 

Ye nİ DÖ neM
AS Ke Rİ- STRA Te JİK

Ve TAK TİK GeR ÇeK LİK

15 Ağus tos 1984  Atılımı'ndan 1994 sü re ci ne ka dar ge li şen sa vaş
ger çek li ği dik kat le in ce len di ğin de, as ke ri an lam da her yıl de ği şen,
ini si ya ti fin ba zı dö nem ler de biz de ol du ğu, ba zı dö nem ler de düş ma -
nın eli ne geç ti ği, do la yı sıy la kar şı lık lı sal dı rı lar, ham le ler bi çi min de
ya şa nan bir tak tik ge li şim söz ko nu su dur. Bu ge li şim sü re ci içe ri -
sin de par ti nin sa vaş çiz gi si tam an la mıy la uy gu la na ma mış sa da, ön -
der li ğin yo ğun ça ba la rı ile bü yük ka za nım lar ger çek leş miş tir. 

1994 sü re ciy le bir lik te ulu sal kur tu luş mü ca de le miz de, ta rih te ilk
kez as ke ri an lam da sa vaş ta bir den ge aşa ma sı nın ko şul la rı nı ya ka la -
dık. Sa vaş ta bir de rin leş me, bir ya yıl ma or ta ya çık mış ve tak tik an -
lam da düş man ba şa rı sız lı ğı ya şa mış tır. Düş man bu du ru mu iyi gör -
müş ve bu te mel de as ke ri stra te ji si ni, bu nun tak tik bi çi mi ni ge liş tir -
me ye, so nuç ola rak ken di or du su nu bu na gö re dü zen le me ye, mev zi -
len dir me ye yö nel miş tir.

Bu na kar şı lık 1995 sü re ciy le baş la yan dö nem de, ulu sal kur tu luş
mü ca de le si nin her yö nüy le bir atı lım yap ma sı  için her tür lü ola nak
ve fır sat lar mev cut tur. Mü ca de le nin ya rat mış ol du ğu bu ka za nım -
lar la par ti mi zin çiz di ği he def le re doğ ru bir tak tik yü rü yü şü ger çek -
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leş ti re rek ulaş mak müm kün ve zo run lu dur. Par ti miz ta ra fın dan ulu -
sal ve top lum sal ba ğım sız lık yo lun da sür dü rü len sa va şı mı mı zın
ulaş mış ol du ğu bu aşa ma da, 5. Kong re ger çe ği ışı ğın da  adım  adım
ik ti dar yü rü yü şü baş la tıl mış tır. Önü müz de ki dö nem de kur ta rıl mış
alan lar ve ya baş ka bir de yiş le “kı zıl ik ti dar lar”, “kı zıl böl ge ler”
bi çi min de ül ke nin  adım  adım öz gür leş ti ril me si he def len miş tir. Par -
ti miz, önü müz de ki sa vaş sü re cin de baş ta Bo tan-Beh di nan sa ha la -
rın da ol mak üze re, ge nel an lam da bü tün ül ke sa ha sın da uy gu la na -
cak sa vaş tak ti ği ola rak da “ha re ket li sa vaş” tak ti ği ni be lir le miş ve
bu te mel de ha zır lık la rı na baş la mış tır. Bu nun ya nı sı ra ül ke mi zin bir -
çok sa ha sın da uy gu la na cak sa vaş tak ti ği nin yay gın ge ril la ola ca ğı
ve bu bi çim de sa va şın sür dü rü le ce ği par ti ta ra fın dan ka rar lı bir tarz -
da or ta ya ko nul muş tur. Bu gün ulu sal kur tu luş mü ca de le si  açık ki,
salt bir as ke ri çiz giy le sı nır lı de ğil, bu nun la bir lik te hal kı mı zın so -
run la rı na çok kap sam lı çö züm ler üret mek zo run lu lu ğu ile kar şı kar -
şı ya bu lun mak ta dır. Bu nun yo lu da; hal kın si ya si ik ti dar laş ma sı nın
ger çek leş me si  için kur ta rıl mış alan la ra çe ki lip üs len di ril me si, bu -
nun  için sa vun ma sın dan, üs len me si ne ka dar ulu sal ik ti dar laş ma  için
bü tün ko şul la rın ya ra tı lıp iş le til me si dir. 1995 ile bir lik te sa hip çı kı -
lan gö rev ler bun lar ol mak ta dır.

Bu ge liş me le ri düş man iyi gör dü ğü  için 1995'le bir lik te baş la yan
sü re ce da yat tı ğı ve ulaş ma ya ça lış tı ğı te mel stra te jik he def; sa va şı
sı nır lan dır mak tır. Düş ma nın, alan la rı iş gal ede rek  alan tut ma tak ti -
ği ni uy gu la ya rak, güç le ri mi zi za yıf lat ma, yıp rat ma, ara zi yi ge ril la -
ya ka pat ma, kit le iliş ki le ri ni, ya ni des tek le ri ni ku rut ma, bü tün bu
çer çe ve de ya pa bil di ği ka dar ge ril la yı boğ ma bi çi min de ki stra te ji si ni
1994'te uy gu la ma ya ça lış tı ğı gi bi, 1995 yı lın da da ken di ne gö re da -
ha so nuç alı cı bir tarz da uy gu la ma ça lış ma la rı söz ko nu su dur. Özel -
lik le Gü ney  Kürdistan'daki “çe lik ope ras yo nu”yla “yıl dı rım ha re -
kat” tar zı nı uy gu la ya rak, 1992 Gü ney  Savaşın'daki gi bi ge ril la nın
mev zi ye ça kı lıp ka la ca ğı nı dü şü ne rek ani ve hız la so nuç al ma ya
git mek is te miş tir. Bu tarz da bü yük bir im ha yı he def le miş tir. Özel -
lik le stra te jik nok ta la rı tu ta rak, güç le ri mi zi ku şa tıp im ha et me yi he -
sap la mak ta dır. Bu yö ne li min de da ha çok has sas nok ta la ra yö ne le -
rek so nuç ol ma yı dü şün mek te dir. 

Bu nun la bir lik te düş ma nın te mel he def le rin den bi ri de, sal dı rı la -
rı nı  salt Bo tan- Behdinan'la sı nır lı tut ma ya rak, de ği şik cep he le re de
yay mak ta dır. Der sim, Gar zan ve  Amed gi bi iç eya let le re yö ne li mi
sa va şı sı nır lan dır ma te me lin de yü rü tü lü yor. Ör ne ğin  Dersim'e düş -
ma nın yö ne li mi 1995 sü re ciy le bir lik te Der sim güç le ri mi zin çı kı şı nı
en gel le me yi ve bu tarz da on la rı sı nır lan dır ma yı he def le mek te dir.
Düş ma nın as ke ri stra te ji si bu bi çi miy le açık lı ğa ka vuş mak ta dır.

Yi ne düş man eya let ler ve alan lar ara sın da ki bağ lan tı la rı ko par -
mak  için stra te jik yer le ri, te mel ge çiş hat la rı nı tut ma ya, tut tu ğu
alan la rı de rin leş tir me ye ça lı şa rak, eya let ler, alan lar ara sın da ki iliş -
ki yi ko par mak, bir bü tün ola rak te mel sa vaş sa ha la rı mı zı tec ri te ala -
rak, yal nız laş tı ra rak so nuç al mak is te mek te dir. Ör ne ğin Ga bar, He -
zil,  Garzan'a ge çiş nok ta la rı nı vb. da ha sı kı tut ma ya ça lı şa bi lir. Yi ne
Behdinan'da ba zı stra te jik alan la rı tu ta rak ba zı alan la rı da ken di
için de yal nız laş tı ra rak so nu ca git me ye ça lı şa bi lir.

1995 sü re ciy le bir lik te düş man as ke ri an lam da dü zen li or du sa -
vaş esp ri si ne gö re ha re ket et mek te dir. Ama bu sa vaş tar zı bi li nen
me ka nik leş miş or du sa vaş tar zı de ğil, da ha çok em per ya liz min ulu -
sal kur tu luş sa vaş de ne yim le ri nin ürü nü  olan, ge ril la ve ha re ket li
sa vaş tar zı mı za kar şı ge liş tir miş ol du ğu, için de öz gün yan la rı da ba -
rın dı ran bir or du-sa vaş bi çi mi dir. Zırh lı me ka ni ze  tank, ka ri yer vb.
mo to ri ze bir lik le riy le ha va bir lik le ri nin öz gün bir tarz da kul la nıl dı -
ğı bu tak tik bi çim de, düş man güç le ri ni et kin ha re ke te ge çir mek te -
dir. Bu hu sus la rı ay rın tı lı ola rak aç ma dan ön ce as ke ri stra te ji si ni bi -
raz da ha aç ma ya ça lış mak doğ ru ola cak tır.

Düş ma nın 1995'te iz le di ği as ke ri stra te ji sa va şı mı zı Bo tan-Beh -
di nan ala nın da boğ ma yı he def le mek te dir. 1994 yı lın da ül ke için de -
ki sa vaş sa ha la rı mı za yö ne le rek bu eya let le ri güç lü bir çı kış yap ma -
la rı nı en gel le me ye ça lış tı. Çün kü eya let le rin et kin bir sa vaş yü rüt -
me le ri, düş ma nın Bo tan-Beh di nan sa ha sı na yö ne lik sal dı rı la rı nı
olum suz bir tarz da et ki le ye rek,  onun gü cü nü bir çok cep he den vu rup
za yıf lat tı. Bu nun  için düş man 1994 yı lın da Bo tan- Behdinan'a yö ne -
lir ken, bu eya let ler de de so nuç al ma ya ça lış tı. 1995 yı lın da ama cı
Bo tan- Behdinan'ı önem li bir tas fi ye ye uğ ra ta rak, sa vaş çiz gi mi zi
mar ji nal bir dü ze ye ge tir mek ve bu nun la bir lik te ya pa bi lir se gi de -
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rek bi tir me po li ti ka la rı nı çok yön lü uy gu la yıp, tüm ül ke ge ne lin de
bu bi çim de bir so nuç al ma ya doğ ru git mek tir (ta bii ki ba şa rı sız lı ğı
du ru mun da, or ta ya çı ka bi le cek si ya sal bo yu tu ay rı bir hu sus tur). Bu
çer çe ve de ye ni tak tik yak la şım la rı mı zı da gö ze ten, da ha çok da ha -
re ket li sa vaş tar zı na ben ze yen bir tarz la yö nel mek is te mek te dir. 

Düş man tak tik an lam da da ha çok ku şat ma tar zı nı  esas ala rak böl -
ge le ri, mın tı ka la rı, bu nun la bir lik te za yıf sa vaş bir lik le ri ni par ça
par ça dü şür me ye he def le mek te dir. Bu tak ti ği da ha çok Bo tan-
Behdinan'da uy gu la ma ya ça lı şa cak tır. Mev cut du rum da Gü ney hat -
tın da yo ğun la şan güç le ri mi ze yö ne lik ola rak ge liş tir di ği sal dı rı ha -
re ka tın da bu tar zı uy gu la ma ya ça lış mak ta dır. Bir kaç ala nı ta ciz ede -
rek, uğ raş tı rıp oya la ya rak gü cün bir kıs mı nı sa vaş dı şı,  atıl bı rak -
ma ya ya da ge niş ku şat ma ya ala rak iş lev siz bı rak ma ya ça lı şır ken;
bi rin ci plan da he def ola rak al dı ğı alan la ra ve güç le re tam bir ku şat -
ma ile en iyi dar be ler vu rup, da ha son ra di ğer alan la ra sis tem li yö -
ne le rek so nuc al mak is ti yor. Güç le ri mi zin ku şat ma lık ve ya im ha lık
du ru ma düş me si  için düş man ara zi üze rin de iler le yip mev zi le ne cek -
tir. Mev zi ye ça kıl ma mız  için, coğ raf ya üze rin de sis tem li leş ti ril miş
bir dü zen li or du tar zın da iler le me ye ça lı şa cak tır.  Açık ki, düş ma nın
ara zi de dü zen li or du iler le yi şi ve ku şat ma tar zı nı uy gu la ma sın da
so nuç al ma sı, an cak güç le ri mi zin mev zi sa va şı na düş me gaf le ti ni
iş le me le ri so nu cu ger çek le şe bi lir.

Düş ma nın di ğer bir tak tik tar zı; ku şat ma yı çok ge niş bir sa ha ya
ya ya rak, gi de rek da ralt ma,  alan tut ma tak ti ği ni uy gu la ya rak ge ril la
güç le ri mi zin ha re ket ve ma nev ra sa ha la rı nı, do la yı sıy la sa vaş gü cü -
nü, ye te nek le ri ni sı nır la ma şek lin de ge li şe cek tir. Bu tarz da ki bir
tak tik yak la şım la, ay nı za man da güç le ri mi zi çok kı sa sü re de yıp ra -
ta rak ve za ma nı ken di le hi ne kul la na rak so nuç al ma yı amaç la mak -
ta dır. Çün kü yıp ran ma, yor gun düş me is ter is te mez ge ril la yı hem
güç lü ve et kin vu ruş gü cün den  uzak tu tar, hem de ma nev ra ye te ne -
ği ni ve di na miz mi ni olum suz tarz da et ki le ye rek düş ma nın sal dı rı la -
rı nı önem li oran da bes ler du ru ma ge ti rir. 

Düş ma nın 1995 yı lın da ge liş tir mek is te di ği di ğer önem li bir tak -
tik  tarz da; et kin  ateş gü cü ve yo ğun laş mış sa vun ma lı sal dı rı tar zıy -
la, hü cum gü cü nü art tı ran, güç le ri mi zi böl me yi amaç la yan yar ma

bi çi min de ki tak tik tir.  Tank, ka ri yer vd. sal dı rı amaç lı si lah la rı kul -
lan ma sı nın al tın da ya tan bu ger çek tir. Ör ne ğin bir te pe ye ve ya bir -
bi ri ne bi ti şik bir kaç te pe de mev zi len miş güç le ri mi ze sal dı rır ken
kul lan mak is te ye ce ği  tarz; uçak sa var,  obüs to pu ve ya kob ra he li -
kop ter le ri nin et ki li atış la rı al tın da, ko man do ve ya  özel bir lik le ri nin
bir hat ta (bu hat söz ko nu su si lah la rın et kin bi çim de kul la nıl dı ğı hat
ol mak ta dır) yo ğun laş tı ra rak, bu ra ya sal dı rı ger çek leş ti re rek te pe de -
ki mev zi yi dü şü rüp, da ha son ra di ğer mev zi le rin ara sı na gi re rek bü -
tün mev zi le ri tek tek dü şür mek tir. Bu  tarz, sis tem li ve bir bi ri ni sa -
vu nan te pe mev zi len me si ne kar şı ge liş ti ri len ve te mel de sa vun ma
zin ci ri ni par ça la ma, bi çi min de ku şa ta rak so nuç al mak is te yen bir
tarz dır. Düş ma nın 1995 yı lıy la bir lik te uy gu la mak is te ye ce ği tak tik -
ler den bi ri de; ken di si nin de sık ça vur gu la dı ğı “ uçar bir lik ler” de ni -
len ha va in dir me bir lik le riy le ge ril la yı sü rek li de ne ti me  alan, her
za man gü cü mü zü ça tış ma du ru mun da tu tan, onu mev zi ye ça kıl ma -
ya zor la yan ya da ani ha re ket li lik le gü cü mü zü da ğı nık ya ka la mak
is te yen, do la yı sıy la da ğı nık lık tan ya rar la na rak dar be le me ye ça lı şan
bir tak tik tarz dır. Özel lik le coğ raf ya ya gi riş ve de ne ti mi ni hız la ger -
çek leş tir mek  için bu yön te me baş vu ra cak tır. Düş ma nın ka ra dan ge -
liş tir di ği iler le me tar zı, ge nel lik le güç le ri mi zin vu ruş tar zı nı ko lay -
laş tır dı ğın dan, bu du ru ma düş me mek  için, uy gun bul du ğu ve bi zim
ko num lan dı ğı mız ala nı tes pit et ti ği an da, çok yo ğun, se ri ve anın da
ka ra dan in dir me le ri ger çek leş ti re rek bir lik le ri mi zi kı sa sü re de ku -
şat mak is te ye cek tir.

Ge nel de ve öz gün ola rak bu tak tik yak la şım için de  olan düş man,
or du gü cü nü, bu tak tik tar zı nı uy gu la ya cak bi çim de ör güt le me de,
ge rek se de  sevk ida re de, ha re ket li lik ve ini si ya ti fe güç ve ren bir tar -
zı ya ka la ma ya ça lış mak ta dır. De mek ki, düş ma nın 1995 yı lıy la bir -
lik te ge nel pla nı; baş ta Bo tan-Beh di nan ol mak üze re, bi ti ril mez se
bi le, güç le ri mi zin önem li oran da dar be len me si, plan la ma dü ze nin de
so mut luk ka za nan  alan kur tar ma nın önü ne ge çil me si, sa va şı mı mı -
zın sı nır lan dı rıl ma sı, ge ril la nın, kap sam lı sal dı rı lar la “be li nin kı rıl -
ma sı” en azın dan teh li ke li ola bi le cek bir ko num dan çı ka rıl ma sı şek -
lin de so mut laş mak ta dır. Sö mür ge ci ler, bu yö ne lim le rin de ki ba şa rı
ve ba şa rı sız lık du ru mu na gö re po li ti ka la rı nı ge liş ti re cek ler dir. Gü -
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ney  Savaşı'yla baş la tı lan kap sam lı sal dı rı göz önü ne ge ti ril di ğin de,
bu ger çek lik ken di si ni açı ğa vur mak ta dır.

Düş ma nın bu stra te jik sal dı rı pla nı na kar şı, ge ril la güç le ri mi zin
tak tik dü zey de içi ne gi re cek le ri tu tum el bet te ki ye ni ve kap sam lı
ola cak tır. Düş ma nın bu yö ne li mi ne kar şı ko num iti ba riy le stra te jik
bir dö ne mi ya şa ya ca ğı mız, do la yı sıy la sö mür ge ci le rin en kap sam lı
sal dı rı la rı na kar şı as ke ri ola rak ye ni bir tak tik mev zi len me içi ne gir -
me miz ka çı nıl maz bir zo run lu luk tur. Par ti miz ce tes pit edi len, düş -
ma nı as ke ri ola rak tak tik dü zey de ye nil gi ye uğ ra ta cak ha re ket li sa -
vaş ve yay gın ge ril la sa vaş bi çi mi ni çok iyi uy gu la ma mız ha ya ti dir. 

İç eya let ler de da ha ağır lık lı ola rak yay gın ge ril la tak ti ği ni  esas
al ma mız söz ko nu su ola cak tır. Yay gın ge ril la nın yü rü tü le ce ği alan -
lar da, ge rek üst len me, ge rek se de ha re ket tar zın da, ey lem de, düş -
ma nın ye ni tak tik yak la şı mı na düş me ye cek, da ha çok de ğiş ken, bel -
li bir tar za sap lan ma yan, sü rek li oy nak bir sa vaş tar zı nın, tak ti ği nin
ge liş ti ril me si ca na lı cı hu sus ol mak ta dır. Bu nun ya nın da düş ma nın
sı nır lan dır ma tak ti ği ne kar şı sa va şın yay gın laş tı rıl ma sı, ye ni iliş ki
ve ör güt len me bi çi mi te me lin de sağ lam bir ze mi ne ka vuş tu rul muş
sa vaş ger çe ği nin ge liş ti ril me si, bu an lam da güç le rin bü yü tül me si,
te mel gö rev dir.

Esas ola rak ha re ket li sa va şın cid di bir bi çim de ge liş ti ril me si
açık tır. Düş man sal dı rı la rı na kar şı as ke ri ola rak ger çek bir sa vaş
mev zi len me si ne git mek, düş ma nı da ha faz la güç kay bı na uğ rat mak,
bu tarz la sa va şı ara zi de ka zan mak; bü tün bun lar  için de gün lük bir
ha re ket li sa vaş, tak tik mev zi len me ye git mek ka çı nıl maz bir du rum -
dur. Ay nı za man da bu sa va şı mı mı zın, stra te jik ge li şi min zo run lu
ola rak da yat tı ğı bir du rum ol mak ta dır. Dö ne min öz gün lü ğü ve ge çiş
dö ne mi ol ma sı iti ba riy le sta tü ko cu ol ma mak, bel li bir tar za sap lan -
ma mak ol duk ça önem li dir.

Bü yük de ğiş ken lik için de ol mak ve sa va şın be lir siz lik ger çe ği ne
gö re, es nek bir tarz da ko num lan mak, ani du rum lar da sa vaş tarz la -
rın dan bir bi ri ne ge çi şi faz la zor lan ma dan sağ la ya cak bir tak tik tar zı
tut tur mak, sa va şı mı mı zın bu dö nem de ki be lir gin özel li ği ola cak tır.
Bu ra da, sü rek li ha re ket ve di na mizm, se ri lik, de ğiş ken lik, bu te mel -
de düş ma nın dü zen li or du sa vaş tar zı nı zor la mak, gün lük, haf ta lık,

hat ta ay lık ola rak so mut  plan ve tak tik ler uy gu la mak, önem li hu sus -
lar ol mak ta dır. Bu ko nu da Par ti Ön der li ği dö ne me  denk dü şen tak -
tik  tarz hak kın da şun la rı be lirt mek te dir: “Bi zim tak ti ği miz düş ma -
nın yı ğı nak yap tı ğı yer de ge ri çe kil mek, iz le mek ve ya ge ce ha re kat -
la rıy la, vur-kaç yön tem le riy le yıp rat mak, kuv vet le ri mi zi kü çük par -
ça la ra böl mek, son de re ce se ri ha re ket  eden, düş ma nın za yıf nok ta -
la rı na yö ne len sü rek li düş man gü cü nü par ça la yan, düş ma nın hem
tek nik, hem de sa yı gü cüy le gel di ği yer le re gü cü mü zü da ğı ta rak,
mev zi sa va şı na çe kil me den, lo jis ti ği de faz la çar çur et me den, yıp -
rat ma ya nı  ağır ba san yak la şım la sa va şın sü re si ni uzat mak, hat ta
düş ma nı içe çek mek, çok par ça la ra bölmek, za yıf nok ta lar ya rat -
mak ve ora lar da yük len mek ol ma lı dır. Ti pik bir ge ril la ve ha re ket li
sa vaş tar zıy la düş ma nı dü zen li or du nun za af la rı na dü şür mek...”

Bu be lir le me den de an la şı la ca ğı gi bi be lir li bir tar za sap lan ma -
dan, sü rek li de ğiş ken lik için de  omak, düş ma nı ya nılt ma, bo şa çı kar -
ma, ini si ya tif siz bı rak ma önem li hu sus lar dır. Ha re ket li sa vaş uy gu -
la nır ken ge rek ti ği an da da ğıl ma, yay gın ge ril la ya geç me, yi ne ko -
şul lar ve fır sat bu lun du ğu an he men to par la nıp hü cu ma geç mek,
böy le lik le çok ha re ket li ve düş ma nın ko lay ko lay de ne ti me ala ma -
ya ca ğı oy nak sa vaş bi çi miy le bü yük so nuç lar el de et me, ka zan dı ra -
cak tarz dır. Düş ma nın güç le ri mi zi mev zi ye zor la ma sı kar şı sın da
içi ne gi ri le cek en iyi tu tum da bu ola cak tır. Bu ay nı za man da düş -
ma nın bir  hat'ta yo ğun la şan yar ma ti pin de ki sal dı rı tar zı nı bo şa çı -
ka ra cak, hem de böy le bir düş man yö ne li mi nin, bi ze ve ri len yem
du ru mu na gel me si ni ya ra ta cak tır. 

Uy gu la ya ca ğı mız önem li tak tik ler den bi ri de ya nılt ma-şa şırt ma
tak ti ği dir. Bu na sıl uy gu la nır? Ör ne ğin ger çek ol ma yan sal dı rı ha -
ber le ri ve ri lir, sah te sal dı rı gi ri şim le ri dü zen le ne bi lir, gö rün tü ler ve -
ri le bi lir ve böy le ce düş man ya nıl tı lır, gü cü, dik ka ti da ğı tı lır. Bu tak -
tik eya let ler ara sın da ola bi le ce ği gi bi bir ala nın ken di için de de uy -
gu la na bi lir. Yi ne düş ma nı tu za ğa dü şür mek  için ben zer tak tik le re
baş vu ru la bi lir. Ör ne ğin yem ola rak, her han gi bir nok ta mız ve ya gü -
cü mü zün za yıf ol du ğu gö rü nü mü yan sı tı la rak düş ma nı tu za ğa dü -
şür me yön te mi uy gu la na bi lir. Bu tak ti ği ba şa rı lı uy gu la mak  için as -
ke ri bir ki şi li ğin iyi ka fa yor ma sı ge rek ti ği de açık tır. 
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Düş ma nın “ uçar bir lik ler” tar zın da ki tak tik yö ne lim le ri ne kar şı
1995 sü re ciy le bir lik te par ti miz de “fır tı na bir lik le ri” oluş tu ra rak,
sa vaş tak tik le ri ni yet kin ce uy gu la ya cak tır. Fır tı na bir lik le ri nin iyi
ör güt len di ri lip so nuç alın ma sı ge rek ti ği açık tır. Ha re ket li sa vaş ta,
yay gın ge ril la da bu bir lik ler le çok bü yük so nuç la ra ula şı la bi lir.

1995 sü re ciy le bir lik te düş ma nın kap sam lı ha re ket le ri ne ve yo -
ğun ha va sal dı rı la rı na kar şı üs tün lük sağ la mak ve bu sal dı rı la rı bo şa
çı ka rıp dar be le mek  için, ye ral tı sis te mi çok yet kin leş ti ril me li dir.
Özel lik le düş ma nın kap sam lı ka ra ha re kat la rı na kar şı ye ral tı na çe -
ki le rek, ara zi nin de rin lik le ri ne ya yı la rak güç le ri miz düş ma nın hiç
bek le me di ği bir an da, bek le me di ği bir kol dan, bir cep he den çok ra -
hat ve güç lü vu ra bi lir ler. Bu nun  için özel lik le lo jis tik ve cep ha ne
ha zır lı ğı önem li dir. Lo jis tik ha zır lık la rı, gün lük, ay lık ve hat ta bir -
kaç ay lık ve ya bir yıl lık da de ğil, da ha faz la sü re yi dü şü ne rek en iyi
şe kil de ya pıl ma sı, en ca na lı cı nok ta lar dan bi ri ol mak ta dır.

Ay rı ca bun dan son ra ki sü reç te mi lis gü cü müz çok da ha et kin
kul la nı la rak, kit le ke sim le ri ni sa va şa ak tif bir şe kil de sok mak, ba şa -
rı la rı mı zın da ya nak la rın dan bi ri ola cak tır. Yi ne düş ma nın çe te ci li ği
ulu sal kur tu luş mü ca de le mi ze kar şı yıl lar dır kul lan ma sı na kar şı lık,
bi zim de bu si la hı ter si ne çe vi re rek çe te le ri ken di si lah la rıy la bir lik -
te uy gun yol lar la düş ma na yö nel te rek önem li bir ba şa rı sağ la ya bi li -
riz.

1995 sü re ciy le bir lik te  alan tut ma tak ti ği ni iyi uy gu la mak, 1994
sü re cin de ol du ğu gi bi ala nı bü tü nüy le  terk et me mek ve ya mev zi sa -
va şı na düş me mek, ak si ne coğ raf ya yı de rin li ği ne ve ge niş li ği ne tut -
mak ol duk ça önem li dir. Düş man çok kap sam lı bir tarz da ala na gir se
bi le yay gın ve ol duk ça giz li ge ril la yı uy gu la ya rak sü rek li düş ma nı
dar be le mek, yıp rat mak, bu tarz da çö kert mek önem li dir. Düş ma nın
za yıf ol du ğu yer ler de  açık  alan tut ma tar zı uy gu la na bi le cek ken, bu -
nun şart la rı nın ol ma dı ğı ve ya ko şul la rı nın kalk tı ğı du rum lar da, hız lı
bir bi çim de gö rün me yen ge ril la ya ge çe rek, müm kün ol du ğun ca en
yay gın bir bi çim de giz li  alan tut ma tar zı nı ba şa rıy la uy gu la mak, dö -
ne min tar zı ol mak ta dır.

Açık ki, en önem li hu sus, sa va şın mer ke zi leş ti ril me si ve güç le rin
ara zi üze rin de den ge li da ğı tı mı nın ve ko or di ne li ha re ke ti nin sağ lan -

ma sı dır. Bu ay nı za man da, düş ma nın or du sa va şı na kar şı sis tem li
bir sa va şın ve ril me si ni ge ti re cek tir. Ya ni düş ma nın be lir ti len tarz da -
ki or du sa va şı nı kar şı la ya cak bir ko or di ne sis te miy le düş man or du -
su na kar şı sa vaş mak şart tır. Dü zen li or du sa va şı gi bi de ğil, da ha
çok ha re ket li li ğe da ya lı mer ke zi plan la ha re ket  eden bir sa va şım dır.
Bu nun  için eya let ler den tu ta lım bö lük ve ta kım la ra ka dar ül ke ge -
ne lin de mer ke zi, ko or di ne li ve bir bir le riy le da ya nış ma-des tek li ha -
re ket  eden güç mev zi len me si ve yö ne ti mi nin ger çek leş ti ril me si, bu
te mel de ge rek ti ğin de çok ge niş bir sa ha da bi le, dö ne min sa vaş tar -
zı na uy gun plan lı ve ko or di ne li, or tak ey lem ve ha re kat sis te mi nin
ge liş ti ril me si, so nuç ta tam bir yum ruk gi bi düş ma nın üze ri ne yü rü -
yen bir  halk or du su sa va şı mı ya ra tıl ma sı, dö ne mi bi ze ka zan dı ra cak
olan tek yol dur.
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OR Dû ÖR GÜT Len Me Sİ 

A- Kur may lık ve kur may lı ğın sa vaş için de ki ro lü 
Kur may lık, or du nun en üst yö ne tim or ga nı, bey ni dir. Or du nun

ör güt len di ril me si ni, mev zi len di ril me si ni, dü zen len me si ni,  sevk ve
ida re edil me si ni sağ la mak la so rum lu  olan bu or ga nın, sa va şı her yö -
nüy le bü yüt me, ge liş tir me ve bu nu ül ke nin bü tün alan la rı na yay ma
gö re vi var dır. Sa vaş pla nı nın, tak tik le ri ni ge le ce ğe gö re ge liş tir me -
nin ya nı sı ra, ke şif-is tih ba rat vb. bi rim le ri oluş tur mak ve sa vaş ta ge -
rek li  olan bü tün lo jis tik ih ti yaç la rı te min et me yö nün de ki ça lış ma la -
rı plan la mak, yü rüt mek ve de net le mek le yü küm lü dür. 

Kur may lı ğın en üst dü zey de ha ya ta ge çi ril di ği ve iş ler lik ka zan -
dı ğı yer  olan ge nel kur may lık ku ru mu, mer kez ko mi te üye le rin den
olu şur.

“...Bir Ana Ka rar gah, bu ra da ki kur may hiz me ti, yi ne kur ma yın
yön ve re ce ği ha re ket, is tih ba rat, ke şif ve her tür lü tak tik ge liş tir me
var dır, sa vaş tar zı mı zı gün lük ola rak göz den ge çi rip yet kin leş tir me
var dır. Sa de ce dü şün ce ve  plan ge liş tir me dü ze yin de de ğil, hız la ha -
re ke te ge çir me, or gan la rı na hük met me du ru mu söz ko nu su dur. Ana
Ka rar gah  'alana otur muş tur, tek nik im kan la ra ka vuş muş tur; sa de ce
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ye rin de otu rup  plan  çıkarır' de mek de ğil dir. Tam ter si ne sa vaş için -
de dir, za man za man sa va şı biz zat yön len di rir ve ha re ket ha lin de dir.
Ağır lı ğı nı ko ya rak, her böl ge yi sa vaş ala nı na çe vi rir. Kur may lık
hiz me ti, bu an lam da hem ku ru cu dur, hem de ku ru lu şu plan lar, hem
uy gu lar, hem de net ler. Bu an lam da or du nun en üst dü zey bi ri mi olu -
yor. Bu na gö re ken di ni dal lan dı rıp-bu dak lan dır ma sı, çok çe şit li or -
gan la ra ka vuş tur ma sı ge re kir. Bir be yin, na sıl ki, yüz ler ce or ga na
ko mu ta edi yor sa ve böy le ce göv de yi ça lış tı rı yor sa, or du kur ma yı nın
da bir be yin ol du ğu ve öy le dal-bu dak sa lıp, bü tün göv de yi ha re ke te
ge çir me si ge re kir...” Parti  Önderliği'nin bu be lir le me sin den de an la -
şıl dı ğı gi bi, ge nel kur may lı ğın gö re vi, ol duk ça kap sam lı ve sa va şın
mer ke zi leş me si açı sın dan ha ya ti bir öne me sa hip tir. He le sa vaş
için dey se bu gö rev da ha da zor la şıp, ağır laş mak ta dır. Gü nü müz ko -
şul la rın da sö mür ge ci li ğin aman sız sal dı rı la rı nın yo ğun laş tı ğı bir or -
tam da ge nel kur may lı ğın, ne çok faz la sı cak sa va şın uza ğın da kal -
ma sı (bu gün kü im kan ve fır sat lar, ül ke nin coğ ra fik açı dan ge niş li ği -
ni göz önü ne ge ti rir sek, çok faz la uzak lık, ha ki mi ye ti za yıf lat tı ğı gi -
bi ge liş me ler den  uzak kal ma yı ve mü da ha le de ge cik me yi de be ra -
be rin de ge ti re cek tir), ne de çok faz la sı cak sa va şın için de yer al ma sı
(sü rek li sı cak sa va şın için de ol ma sı ça lış ma la rı ak sa ta ca ğı gi bi, ve -
ri mi de dü şü re cek tir) ça lış ma lar açı sın dan sağ lık lı ol ma ya cak tır.
Or du ça lış ma la rı nın sağ lık lı yü rü tül me si ve sa va şın dö ne me uy gun
ge liş ti ril me si açı sın dan en el ve riş li, gü ven li ve da ha çok da ken di
güç le ri mi zin de ne ti min de ki alan lar da üs len me si ger çek çi dir. Ge rek -
ti ği yer ve za man lar da biz zat sa va şın içi ne gi re rek, sa va şı di rekt yü -
rüt me ve yön len dir me da ha et ki li bir sa va şı sağ lar. Fi i li de ne ti min
ya pı la ma ya ca ğı sü reç te, de ne tim bi rim le ri (mü fet tiş ler), kur ye, tek -
nik yo luy la an lık ve sü rek li bir de ne tim, yön len dir mek le sa va şı ve
ça lış ma la rı ha kim bir bi çim de yön len di rip ge liş ti ril me si  için ko şul -
lar var dır.

5. Kong re miz de ih ti yaç du yu lan ge nel kur may lık ku ru mu nun olu -
şu mu ve ör güt len di ril me si ne gi dil miş tir. Or du nun mer ke zi ko nu -
mun da  olan bu ku rum, ken di si ni ve alt ku rum la rı nı bel li oran da ör -
güt le di ği gi bi, mev zi len me si ni de bel li oran da ger çek leş tir miş tir.
Da ha ön ce le ri de böy le bir ku ru mun var lı ğı ol ma sı na rağ men, pra -

tik te ge re ken ro lü oy na ya ma mış tır. Oy na ya ma ma sı nın ne de ni de,
ken di si ni ör güt le yip ku rum laş tır ma ma sı dır. Bu gö re vi fi i li ya ta her
ne ka dar mer kez ko mi te yü rü tü yor gi bi gö rün se de, mer ke zin ken di
için de mer ke zi leş me me sin den do la yı or du laş ma nın ge liş ti ril me si,
sa va şın yay gın laş tı rıl ma sı ve bü tün ül ke sat hı na ya yıl ma sı önün de
cid di bir şe kil de en gel ol muş tur. Par ti Ön der li ği miz mer ke zin bu ro -
lü nü oy na ma ma sı ne de niy le hem stra te jik ön der lik, hem de tak tik
ön der lik gö re vi ni üst len miş, mer ke zin ya rat tı ğı bu boş lu ğu bü yük
bir us ta lık la dol dur muş tur.

Geç miş pra tik mü ca de le or ta mın da, ken di si ni bir mer kez ola rak
gör me me si, bir ara ya top la nıp sa vaş ve or du so run la rı nı ele al ma sı
ge re ken sü reç ler de bir bi rin den ko puk kal ma sı ül ke so run la rı na çö -
züm ge tir mek le yü küm lü ol ma sı na rağ men, ken di ni bir eya let ve ya
alan la sı nır lan dır ma sı ve do la yı sıy la ko lek tif bir ça lış ma yı tut tu ra -
ma ma sı so nu cu, mer kez ken di ro lü nü oy na ya ma mış tır. Du rum böy -
le olun ca da, ça lış ma la rı bir bü tün ola rak ele  alıp, güç lü bir plan la -
ma ya ka vuş tur ma,  sevk ve ida re yi yap ma, sa va şın alt ya pı so run la rı -
nı çöz me, is tih ba rat fa a li yet le ri ni de rin leş tir me ve sa va şın tak tik so -
run la rı nı za ma nın da çöz me du ru mu ger çek leş me miş tir. 

Mer ke zin, te mel so run lar ye ri ne ta li so run la ra bo ğul ma sı, as li
gö rev le ri ni bir ya na bı ra kıp faz la il gi li ol ma dı ğı gö rev ler le ken di ni
sı nır lan dır ma sı, özel lik le ken di üye le ri nin ça lış ma la rı nı de net le ye -
me me sin den do la yı hem çe şit li alan lar da ya şa nan tı ka nık lık lar aşı -
la ma mış, hem de de ği şik eği lim le rin or ta ya çı kıp, ge li şip güç len me -
si ne ne den ol muş tur. Bir mer kez den zi ya de da ha çok bi rey le rin öne
çık ma sı ve her ke sin ken di si ne gö re bir  tarz tut tur ma sıy la bir lik te
çe şit li yan lış yak la şım la rın öne çık ma sı gün de me gel miş tir. Bu nun
da, mü ca de le ye ne ka dar bü yük bir za rar ver di ği ve ta ri hi fır sat la rın
ge re ğin ce de ğer len di ril me me si ne ne den ol du ğu or ta da dır. 

Geç miş sü reç le re pra ti ğe dam ga sı nı vu ran bu ve bu na ben zer an -
la yış la rın bir so nu cu ola rak hem ge nel kur may lık ku ru mu nun olu şup
otur ma ma sı, hem de mer ke zin, mer kez ol mak tan çık ma sı par ti mi zin
5. Kong re sü re cin de açı ğa çı ka rı lıp mah kum edil miş tir. 

Bu ra dan da an la şı la ca ğı gi bi, ge le ce ği güç lü kar şı la ma, or du ve
sa vaş so run la rı nın bir bü tün sel lik içe ri sin de ele  alıp çö zü me ka vuş -
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tur ma nın yo lu, an cak ge nel kur may lı ğın otur tul ma sın dan geç mek te -
dir. Sa va şın gel miş ol du ğu dü zey bu nun ge rek li li ği ni şid det li bir bi -
çim de da yat mak ta dır. Bun dan ha re ket le, te me li atı lan bu ku ru mun
ge le ce ği kar şı lar ken, geç miş te ya şa nan olum lu ve olum suz pra tik le -
ri ken di si ne tec rü be edi ne rek, ken di si ni mev cut ger çek li ğin tem sil -
ci si ve ge le ce ğe her yö nüy le ce vap ve re bi le cek bir ko nu ma ge tir me
aci li ye ti var dır.

Oluş tu ru lan sa ha ko mu tan lık la rı nın ge nel lik le ken di ça lış ma sa -
ha la rın da ol ma la rı, önü müz de ki dö nem de de bir bi rin den ko puk ve
ay rı kal ma la rı na yol aç maz mı, so ru su ak la ge le bi lir. Alan la rın bir -
bi rin den  uzak olu şu ve mev cut ko şul lar dik ka te alın dı ğın da kuş ku -
suz bu, sü rek li bir ara ya gel me yi zor laş tı ra cak tır. Bu nun önü ne geç -
mek  için kur may lı ğın ken di içe ri sin de uy gun bir gö rev da ğı lı mı ve -
ya iş bö lü mü ne git me si bir yö nüy le çö züm ola bi lir. Es ki den ol du ğu
gi bi, ku rum da yer  alan bü tün ko mu tan lık la rın de ği şik alan la ra ser -
piş ti ril me sin den zi ya de en az bir kaç üye si nin mer ke zi ka rar gah lar da
bir ara da kal ma sı; bu te mel de ko lek tif bir ça lış ma nın sür dü rül me si,
da ha güç lü ve ger çek çi ka rar la rın or ta ya çık ma sı açı sın dan zo run lu -
dur.  Açık ki, sa de ce mer ke zi ka rar gah ta bu lu nan üye le rin ken di içe -
ri sin de ko lek tif bir ça lış ma yı sür dür me ve ka ra ra ulaş ma ça lış ma sı,
di ğer sa ha ko mu tan lık la rıy la sü rek li bir da ya nış ma ve gö rüş  alış-ve -
ri şin de bu lun ma yı dış ta la ma an la mı na gel mez. Eli miz de ki mev cut
tek nik im kan lar dan da ya rar la na rak sü rek li da ya nış ma içe ri sin de ol -
ma ve bir bi ri ni de net le me ola na ğı mev cut tur. Sa ha ko mu tan lık la rı
sü rek li mer ke zi ka rar gah la bir da ya nış ma ve iliş ki içe ri sin de olur -
ken, ay nı za man da ken di için de de sü rek li bir iliş ki yi ve ko lek tif li ği
sür dür me yi te mel alır lar. Böy le lik le sa ha ko mu tan lık la rı ken di sa -
ha sın da ki ça lış ma lar hak kın da bil gi ve rir ken, ay nı za man da di ğer
sa ha lar da ki ça lış ma lar hak kın da da bil gi sa hi bi olur lar. Do la yı sıy la
ül ke de ki bü tün ça lış ma lar, her ge liş me hak kın da bil gi sa hi bi ol ma yı
be ra be rin de ge ti rir. 

Ge nel ça lış ma lar hak kın da ek sik siz ve za ma nın da bil gi sa hi bi
olan ve sü rek li bir bi riy le iliş ki için de  olan kur may lı ğın, sa va şı her
yö nüy le güç lü bir plan la ma ya ka vuş tur ma, güç le ri ye rin de, za ma -
nın da ve ih ti ya ca gö re dü zen le me, mev zi len dir me,  sevk ve ida re et -

me ko nu sun da ar tık aşa ma ya ca ğı hiç bir şey yok tur. Güç lü bir plan -
la ma ve sü re ce ce vap ve ren  sevk ve ida re yi ger çek leş tir mek  için;
kur may lı ğın düş ma nın plan la rı, tak tik le ri hak kın da ge rek li  olan ve -
ri le ri el de et me si ni sağ la ya cak bir ke şif ve is tih ba rat fa a li ye ti sür -
dür me si bü yük bir  önem ta şı mak ta dır. Bu açı dan dev let leş me, ik ti -
dar laş ma ve or du laş ma ya doğ ru git ti ği miz dik ka te alın dı ğın da, ge -
nel kur may lı ğın di rekt yön len dir me si ve de ne ti mi al tın da ki ke şif-is -
tih ba rat ağı nı za man aşı mı na uğ ra tıl ma dan ör güt len di ril me si za ru ri
bir ih ti yaç du ru mun da dır. Ta bii bu nu kar şı la ya cak güç lü  sevk ve
ida re söz ko nu su ola cak tır. Geç miş sü reç ler de düş ma nı ye te rin ce ta -
kip ede me mek ten, tak tik le ri hak kın da ge rek li bil gi ye sa hip ola ma -
mak tan do la yı tak tik ön der li ğin ha ta lı plan la ma la ra git me si, bir çok
kay bın ya şan ma sı nı be ra be rin de ge tir miş tir. İyi bir plan la ma ve iyi
bir  sevk-ida re an cak iyi bir ke şif-is tih ba ra ta sa hip ol mak la ya pı la bi -
lir.

Di ğer yan dan bü yü yen or du ve ge li şen sa va şın gi de rek da ha da
bü yü yüp ge li şe ce ği dik ka te alın dı ğın da, ger çek çi plan la ma lar ve lo -
jis tik so ru nu nun da çö züm len me si ge rek mek te dir. Mü ca de le mi zin
geç miş pra tik sü reç le rin de bu so ru nun üze rin de ye te rin ce du rul ma -
dı ğı ve bu na kök lü çö züm ler ge ti ril me di ği  için sa vaş ta bir çok so run
ya şan mış ve is te ni len ko şul la rın el ver me me sin den de ğil, da ha çok
so nuç alı cı bir tarz la üze rin de du rul ma ma sın dan, ih ti ya cı kar şı la ya -
cak, ge le cek  için  stok ya pa cak dü zey de sağ lam ka nal la rın oluş tu rul -
ma ma sın dan kay nak lan mak ta dır. Önü müz de ki sü reç ler de sa va şın
da ha da ge li şip bo yut la na ca ğı ve ha re ket li sa va şın gün de me ge le ce -
ği ni göz önü ne alın dı ğın da; so ru nun sa va şı mız açı sın dan ne ka dar
bü yük bir  önem ta şı dı ğı gö rü le cek tir. Geç miş sü reç ler de ki den ge siz
da ğı lım la rın (hem cep ha ne, hem te mel ih ti yaç lar açı sın dan), mad di
ka yıp la rın, te mel ih ti yaç la rın kar şı lan ma ma sı nın ya şan dı ğı da he sa -
ba ka tı la rak, ge nel kur may lık bün ye sin de bü tün bu ya şa nan du rum -
la ra kök lü çö züm ge tir me açı sın dan oluş tu ru lan mer ke zi lo jis tik bö -
lü mü ne tam iş ler lik ka zan dı rıl ma sı nın, bu so run la ra çö züm ge tir me
açı sın dan ta şı dı ğı  önem açı ğa çı kar. 

Gü nü müz de sa va şın gi de rek bü yü dü ğü ve ar tık mer ke zi leş me ye
doğ ru ulaş tı ğı, or du nun her ge çen gün da ha da ge liş ti ği, yi ne ik ti -
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dar laş ma ve dev let leş me aşa ma sı na gel di ği bi li nen bir ger çek lik tir.
Tüm bu ol gu la rın ge li şip bü yü me siy le bir lik te he def le rin, ça lış ma -
la rın, plan la ma la rın ve bun la ra ce vap ve re cek  sevk ve ida re nin de,
ge liş me le rin pa ra le lin de hem bü yük ve dö ne me ce vap ve re cek, hem
de ge le ce ği kar şı la ya cak dü zey de ol ma sı ka çı nıl maz dır. Bu ger çek -
lik ışı ğın da; ge nel kur may lık bö lüm le ri plan la ma, is tih ba rat, lo jis tik,
sevk ve ida re den her han gi bi ri nin iyi yü rü tül me me si ha lin de di ğer
bö lüm le rin de ba şa rı lı bir ça lış ma sı nın ol ma sı dü şü nü le mez. Bu ne -
den le her bö lüm an cak tam ve rim li lik le ça lış ma la rı nı yü rüt tü ğü tak -
tir de ro lü nü oy na ya cak tır.

b- Gü nü müz de bir lik ör güt len me le ri
ve ko mu ta nın ulaş tı ğı dü zey
Mü ca de le mi zin bu gün ulaş tı ğı dü zey, güç le rin ni cel ar tı şı, sa va şın

ge li şi mi ve ya yıl ma sı mev cut bir lik ör güt len me le ri nin dü ze yi ni de
yük selt miş tir. Bir lik le rin geç miş te ör güt len di ril me sin de içi ne gi ri len
ha ta ve yet mez lik ler bi ze bir çok an lam sız ka yı bı ya şat tı ğı gi bi, sa va -
şın ge li şi mi önün de de önem li en gel ler çı kar dı ğı açık tır. Ay nı du rum -
lar or du ku rum laş ma sın da da ken di ni yay gın bir bi çim de da yat mış tır.

Şu an da  alay ör güt len me si ne ulaş mak la bir lik te, ge li şe cek  olan
sa va şın ni ce lik ve ni te lik ar tı şı or du nun da ha üst ör güt len me le ri ya -
rat ma gi bi bir gö rev le kar şı kar şı ya ge ti re cek tir. Bir lik le rin ör güt -
len di ril me si ve ku rum laş ma fa a li yet le ri ni  halk or du mu zun ge rek le -
ri ni ve sa va şı mı mı zın ger çek li ği ni göz önün de bu lun du ra rak ele al -
mak zo ru lu dur. Ken di öz gül ko şul la rı mı za uy gun bir ör güt len me
esas alın ma sı ge re kir ken, her an yük sek ör güt len me le rin da ha alt
ör güt len me le re ay rı la bil me ve ya bir le şe bil me hu sus la rı nı dik ka te
al mak zo run lu dur. Bir lik ör güt len me le rin de şe ma tik ve dog ma tik
ol ma mak önem li dir. Ör ne ğin mev cut du rum da,  alay dü ze yi de ol sa,
ge rek ti ğin de ala yın ve ya ta bu run çok sa yı da ta kım lar ha lin de ha re -
ket et me si zo run lu dur. Ya ni bu du rum da  alay, ta bur ça tı dır, ta kım
ise pra tik te esas tır.

Doğ ru ör güt len di ril me miş bir lik le rin düş ma na kar şı za fe ri el de
ede me ye ce ğin den ha re ket le, ge li nen sa vaş sü re ci nin te mel özel lik -
le ri ve gö rev le ri dik ka te alın dı ğın da, hem ulu sal bir or du dü ze yi ne

ulaş mak, hem or du yu plan lı ve ko or di ne li bir sa va şa yö nelt mek,
sevk ve ida re et mek ba kı mın dan sa va şın dü ze yi ne  denk ko mu ta ve
bö lük dü ze yi ni, sü rek li ih ti ya ca ce vap ve re cek oran da oluş tur mak
ve bun la rın iş lev le ri ni sağ la mak ge rek li dir. 

Or du laş ma yı sağ la mak ta, par ti ön cü lü ğü nü tem sil et mek te ve sa -
va şı yü rü tüp ge liş tir mek te te mel ro lü oy na yan ko mu ta nın, özel lik le
sa va şın bu ka dar ge liş ti ği, ni ce li ğin bu ka dar art tı ğı ve bu nun pa ra -
le lin de da ha üst bir lik ör güt len me le ri ne gi dil di ği bir sü reç te ro lü
çok da ha  önem ar zet mek te dir. Bu an lam da ko mu ta dü ze yin de de
bel li bir yük sel me söz ko nu su dur. Gü nü müz de  alay ör güt len me si ne
gi dil di ği ni göz önü ne al dı ğı mız da, geç miş te ki ör güt len me nin ko -
mu ta dü ze yi ile ye ni sü re cin is te di ği ko mu ta dü ze yi ne ce vap ve ri le -
me ye ce ği or ta da dır. Bü yük güç le ri yön len di rip yö ne te cek, on la rı
kap sam lı, kar ma ha re ket li lik le re so ka bi le cek, ko or di ne si ni sağ la ya -
cak bir ko mu ta dü ze yi ne ih ti yaç var dır. Ya ni bu ko mu ta dü ze yi bir -
li ğin yük se len dü ze yiy le bir lik te or ta ya çık mış tır, an cak bu nun yet -
kin leş ti ril me si, otur tul ma sı ge re kir. 

Par ti ön cü lü ğü nün sa vaş ve or du da otur tul ma sı nın, dev ri mi miz
için ne ka dar  önem arz et ti ğin den ha re ket le, hem as ke ri, hem de si -
ya si dü ze ye ce vap ve re bi le cek bir ko mu ta dü ze yi nin ör güt len di ril -
me si, ya ni bü yü yen ko mu ta dü ze yi nin komp le ha le ge ti ril me si zo -
run lu dur. Bü tün bun la rı göz den ge çi ren par ti mi zin 5. Kong re si, ko -
mu ta dü ze yi nin bir lik ko mu ta nı ve si ya si ko mi ser şek lin de ör güt -
len di ril me si ni ka ra ra bağ la mış tır. Bu tarz da ör güt len di ril miş bir ko -
mu ta ka de me sin de, hem bir lik ko mu ta nı hem de si ya si ko mi se rin
uyum lu ko lek tif bir ça lış ma yı  esas al ma la rı zo run lu dur. Bir bir le ri ni
des tek le me le ri ve yar dım sun ma la rı ge re kir.  Eğer böy le bir ça lış ma -
yı yad sır, bir bir le riy le di di şir ve bo şa çı kar ma ya, ka bul len me me ye
yö ne lik tu tum içe ri si ne gi ri lir se, par ti nin is te di ği, dö ne min ge rek tir -
di ği ko mu ta dü ze yi tut tu ru la maz ve sa vaş ge liş ti ri le mez. 

1- Sı nıf laş ma ve uz man laş ma 
Or du laş ma, sı nıf laş ma ve uz man laş ma yı da be ra be rin de ge tir -

mek te dir.
Sa vaş bir lik le rin de, si lah la rın kul la nıl ma sın da bir dü zen le me ye

82 83



git mek uz man laş ma yı da be ra be rin de ge ti rir. Özel lik le sa va şı mı -
mız da, ar tan tek nik ola nak lar, bu nun sa vaş ta önem li bir rol oy na ma -
sı, sa va şın ye ni bir aşa ma ya doğ ru git me si, biz de sı nıf laş ma yı ve
uz man laş ma yı, ye ri ne ge ti ril me si ge re ken  acil bir gö rev ola rak da -
yat mak ta dır. Ge nel de bir lik le ri miz de şim di ye ka dar, var  olan tek nik
im kan lar ama cı na uy gun bir bi çim de kul la nıl ma mış tır. Uz man lık is -
te yen bir çok si lah sa vaş ta et ki li bir bi çim de kul la nıl ma dı ğı gi bi, ha -
ta lı kul la nıl mış ve iş lev siz kal dık la rın dan he der edil miş tir.

Bin bir ça ba ve emek le el de edi len si lah ve mal ze me ler rast ge le
kul la nıl dı ğın dan is te ni len ba şa rı lı so nuç lar da alın ma mış tır. Ör ne -
ğin, ha van top la rı ve kul la nı lan yüz ler ce mer mi ile önem li bir so nuç
alı na ma dı ğı gi bi, bir ço ğu da kul la nıl maz du ru ma ge ti ril miş tir. Ay nı
şe kil de bir çok uçak sa var, kul la nıl dı ğı hal de et ki li bir şe kil de düş -
ma nın ha va sal dı rı la rı na ce vap ve ril me miş tir. 

Özel lik le içi ne gir miş bu lun du ğu muz sa vaş sü re ci ve ör güt len -
me miz içe ri sin de; 

a) Top çu 
b) Uçak sa var cı
c) Ro ke ta tar cı
d) Or ta-oto ma tik si lah lar (BKC)
e) Ma yın cı lar
f) Sa bo taj cı lar vb. tarz da ör güt le nip sı nıf laş ma ve uz man laş ma ya

doğ ru gi dil me li dir. Bun lar bö lük, ta bur ve  alay ör güt len me le ri içe ri -
sin de bel li bir ay rış ma ya ta bi tu tul ma lı dır lar. 

Sı nıf laş ma ve uz man laş ma ya gi di lir ken, öz gün ko şul lar göz
önün de bu lun du rul ma lı dır. Oluş tu ru lan bu bi rim ler el bet te ken di
baş la rı na ha re ket ede mez ler. Yi ne bu bi rim le rin sa yı sı ala nın öz gü -
lü ne ve bir li ğin dü ze yi ne gö re de ği şe bi lir. 

Bu bir lik ler oluş tu ru lur ken, se çi le cek sa vaş çı la rın kul la na cak la rı
si lah lar göz önün de bu lun du ru la rak se çil me si önem li dir. Ör güt len -
di ri len bu bi rim le rin bel li bir uz man laş ma ya ka vuş ma sı  için, ken di
da lın da her tür lü te o rik-pra tik eği ti mi gör me le ri ve bu nu sü rek li leş -
tir me le ri ge rek mek te dir.

Yi ne her sa vaş çı, kul lan dı ğı si la hın bü tün özel lik le ri ni çok iyi
bil me siy le bir lik te bun la rın pra tik ola rak arı za la rı nı gi der me yi de

bil me li dir.
Bel li bir dal da uz man laş ma,  salt o alan da fa a li yet li lik te bu lu nu la -

ca ğı an la mı na gel me ye ce ği gi bi, öğ re ni len ve ka za nı lan tec rü be ler
di ğer sa vaş çı ya pı sı na da ak ta rı lıp ye dek ler oluş tu rul ma ya da  önem
ve ril me li dir. 

2- bir bir li ğin iç ör güt len me si 
Bir bir li ğin iç ör güt len me si nin sağ lık lı ol ma sı, o or du nun da ne

den li sağ lık lı bir ör güt len me ye sa hip ol du ğu nu gös te rir. Or du laş ma
dü ze yi ni ya ka la dı ğı mız bir dö nem de, bir lik le rin iç ör güt len me si
önem le üze rin de du rul ma sı ge re ken bir ko nu dur. Or du an la yı şı na
pa ra lel öz gün ko şul la ra uy gun bir iç ör güt len me ye git me nin sağ lık lı
bir or du laş ma ya gö tü re ce ği açık tır.

Bu gü ne de ğin bir lik ler bün ye sin de (her ne ka dar uy gu lan ma ya
ça lı şıl mış sa da) doğ ru bir iç ör güt len me ya ra tı la ma dı ğı gi bi, kıs mi
de ol sa ya ra tı lan ba zı bi rim ler de ya şek li kal mış, ya da ken di öz iş -
lev ve iç iş le yiş le ri ne ka vuş tu rul ma mış tır. Bu du rum bir lik ler içe ri -
sin de her tür lü kar ga şa yı ya rat tı ğı gi bi, ke sin lik le ye ri ne ge ti ril me si
ge re ken gö rev le rin ak sa tıl ma sı na da yol aç mış tır. Bu nu bir ör nek le
açım lar sak; bir çok bir li ği miz de bir si cil-ar şiv bi ri mi nin oluş tu rul -
ma ma sı ne de niy le, sa vaş çı-ko mu ta ya pı sı hak kın da sağ lık lı bir de -
ğer len dir me ya pıl ma mış, şa ha de te ula şan bir çok ar ka da şın par ti ye
kün ye le ri bi le ak ta rıl ma mış tır. Bu du rum, gü ven lik, ma li ye, eği tim,
lo jis tik, cep ha ne vb. bir çok bi rim açı sın dan da ge çer li dir. 

Mev cut güç ör güt len me miz, şu an da  alay dü ze yin dey se de ge li -
şen ve bü yü yen sa va şın biz le ri da ha üst ör güt len me le re gö tü re ce ği -
ni be lirt miş tik. O hal de sağ lık lı bir iç ör güt len me yi şim di den  acil
ola rak ya rat ma lı yız ki, da ha üst ör güt len me le rin otur tu la bil me si ne
ze min ha zır la ya bi le lim.

Bir li ğin ör güt len me si yö ne tim ka de me siy le baş lar. Yi ne her bir -
lik ken di içe ri sin de eği tim, ma li ye, lo jis tik, cep ha ne, si cil-ar şiv, ba -
sın-ya yın, gü ven lik, mu ha be re, sağ lık ve ke şif bi rim le ri ör güt le yip
her bi rim ken di için de iç iş le yi şi ne ka vuş tu ru lur. Bu bi rim ler sü rek li
de net len me li, şe ma tik ol ma la rın dan zi ya de  esas iş lev le ri ni gör me le -
ri sağ lan ma lı dır.
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Bir lik içi ku rum sal ör güt len me ler bö lük ten baş la tı lıp,  alay dü ze -
yi ne ka dar ulaş tı rıl ma lı dır. Oluş tu ru lan bi rim ler, en üst te mer ke zi le -
şe cek şe kil de ör güt len di ri lir.

Tüm bu bi rim ler ken di ara la rın da bel li bir iş le yi şe ka vuş tu ru lur -
ken, bi rim le re alı nan la rın se çi mi ve eği tim le ri ge rek mek te dir.

3- İyi bir as ke ri-si ya si bir lik na sıl ya ra tı lır? 
Bir bir lik; par ti-or du ya şa mı na, as ke ri-si ya si yet kin li ğe ve or du -

laş ma ya ulaş tı ğı oran da iyi bir bir lik ol ma ni te li ği ni ka za nır. 
Hiç şüp he siz iyi bir bir li ğin ya ra tıl ma sın da te mel fak tö rü teş kil

eden bir li ğin ko mu ta dü ze yi dir. Par ti ön cü lü ğü nü tem sil ede bi len
bir ko mu ta dü ze yi, iyi bir bir li ği ya ra ta bi lir.

Geç miş sa vaş pra tik le ri miz de gö rü len  odur ki, par ti ön cü lü ğü nün
otur tul ma dı ğı, hız la bir aşın ma yı ya şa dı ğı ve bu du ru mun, mev cut
sa vaş bir lik le ri mi zin par ti nin as ke ri-si ya si çiz gi sin den yok sun kal -
dı ğı, par ti ya şa mın dan uzak laş tı ğı, or du laş ma ya ge le me di ği, her
tür lü sı nıf dı şı an la yış la ra ze min teş kil et ti ği ve bu an la yış la rın ken -
di le ri ni ya şa tıp ge liş tir di ği, su nu lan son suz de ğer le rin he ba edil di ği,
sa va şın ge li şi mi önün de cid di en gel ler teş kil et ti ği bi lin mek te dir.
Kı sa ca sı ya şa nan bir çok pra tik iyi bir bir lik ya rat mak tan zi ya de, ni -
yet te ol ma sa da bir bir li ğin na sıl iyi da ğı tı la bi le ce ği ne ti ce si ni do -
ğur muş tur.

Bu an lam da, bir lik içe ri sin de par ti ön cü lü ğü, or du ya şam ve ça -
lış ma tar zı nı ya şa mın bü tün pra tik alan la rı na ya yıp, ör güt le yip, ça -
lış tır mak ge rek li dir. Bü tün bir lik dü ze nin de as ke ri bir ki şi li ği ya rat -
ma, sa vaş ta yet kin leş me yi ve sü rek li li ği  esas alır ken, bu, onu  adım
adım par ti leş me ye, mi li tan laş ma ya gö tür me tar zın da ol ma lı. Sa de ce
sa vaş ta yet kin leş miş bir bir li ğin, iyi bir bir lik ol du ğu ya nıl gı sı na
düş me mek ge re ki yor.

İyi bir bir li ğin ya ra tıl ma sı el bet te  salt ko mu ta ka de me siy le de sı -
nır lı de ğil dir. Bir bir lik içe ri sin de ki her sa vaş çı par ti leş me de, as ke -
ri leş me de ve or du öl çü le ri ne gel me de son suz bir ça ba için de ol ma -
lı dır. Sa vaş çı, so ru nun çö zü mü nü ko mu ta ka de me sin den bek le me -
den çok, bi rey ken di si ni de so rum lu gö re bil me li, ge ri top lum sal
özel lik ve sı nıf dı şı eği lim le rin den uzak la şa bil me li dir. 

Bü tün be lir ti len bu hu sus lar çer çe ve sin de, iyi bir bir li ğin ya ra tıl -
ma sı  için, yo ğun bir te o rik-pra tik eği ti min ya şa ma ege men kı lın ma -
sı ge rek ti ği açık tır. Böy le bir bir li ğin ya ra tıl ma sıy la an cak sa va şın
ih ti yaç la rı na ce vap ve ri le bi lir. Ya ni bir lik le rin ide o lo jik-po li tik, as -
ke ri dü zey le ri ni ge liş tir mek esas tır. 

İyi bir as ke ri ve si ya si bir lik  için, özel lik le bir lik içe ri sin de yet -
kin bir as ke ri ya şa mın alt-üst iliş ki le ri nin, or du res mi ye ti nin otur -
tul ma sı ve te mel ku rum ör güt len me si nin ya ra tıl ma sı çok önem li,
sa va şan bir li ğin vaz ge çil mez esa sı dır. 

ç- Öz gün bir lik ör güt len me le ri 
Kür dis tan ulu sal kur tu luş mü ca de le si nin gel di ği aşa ma ve sa va -

şım dü ze yi dik ka te alın dı ğın da,  salt ge le nek sel ge ril la bir lik le ri ve
or du gü cüy le sa va şı mın sür dü rül me si tek ba şı na ye ter li ol ma mak ta -
dır. Bu, gü nü müz ko şul la rın da düş ma nın top ye kün bir sa va şı gün de -
mi ne ala rak sal dı rı la rı nı her yö nüy le yo ğun laş tır dı ğı bir or tam da, de -
ği şik bir lik le rin oluş tu ru lup ha re ke te ge çi ril me si nin ne ka dar ge rek li
ol du ğu nu or ta ya koy mak ta dır. Düş ma nın bun ca or du ve po lis gü cü -
ne rağ men, sa va şı  salt bu nun la sür dür mek le kal ma yıp çe şit li  özel
bir lik ler ( özel tim, ko ru cu, kont ra,  özel or du bir lik le ri vb.) oluş tu ra -
rak, mü ca de le mi ze kar şı ne ka dar aman sız bir sa va şım içe ri si ne gir -
di ği ni ve bü tün mad di-ma ne vi im kan la rı nı bu nun hiz me ti ne sun du -
ğu nu göz önü ne ge tir di ği miz de,  TC'nin da yat mış ol du ğu aman sız sa -
va şı mı bo şa çı kart mak ve ken di le hi mi ze dö nüş tür mek  için fark lı ör -
güt len me ler ve bun la rın sa va şı nı da yat ma mız ge rek mek te dir.

Bu nun  için, öz gün bir lik le rin oluş tu ru la rak ge liş ti ril me si, ha re ke -
te ge çi ril me si zo run lu bir hal al mak ta dır. Da ya tı lan sa va şı düş ma nın
aley hi ne çe vir mek, ül ke top rak la rın dan düş ma nı bü tü nüy le sö küp
at mak ve böy le ce za fer ya ka lan mak is te ni li yor sa, di ğer bü tün tak -
tik ler le bir lik te öz gün sa vaş bir lik le ri nin ör güt len di ri lip ge liş ti ril me -
si de be lir gin bir  önem ta şı mak ta dır.

1-  Özel ha re kat bir lik le ri (Fır tı na bir lik ler)
Böy le bir lik le rin oluş tu rul ma sı par ti mi zin 5.  Kongresi'nde de ka -

rar al tı na alın mış tır. An cak önü müz de du ran en te mel so run bu nu
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alan la rın mev cut ko şul la rı nı da dik ka te ala rak ör güt le yip doğ ru bir
tarz da ha re ke te ge çir mek tir. 

Önü müz de ki sü reç ler de sa va şı önem li öl çü de de bu bir lik le re da -
ya na rak ge liş tir me so ru nuy la kar şı kar şı ya ol du ğu muz gi bi,  alan
tut ma, alan la rı kur tar ma ve sa vun ma du ru mu da yi ne önem li öl çü de
oluş tu ru la cak bu bir lik ler ara cı lı ğıy la ger çek leş ti ri le cek tir. Düş ma -
nın aman sız sal dı rı la rı na kar şı koy mak, onu gi de rek sı nır lan dır mak
ve ölüm cül dar be ler in di re rek onu her yö nüy le za yıf lat mak ve gi de -
rek ül ke nin çe şit li alan la rın dan sö küp at mak gi bi bir gö re vi de var -
dır. Bu ka dar  ağır ve önem li gö rev le ri  olan bir lik le ri oluş tur ma ya
gi der ken han gi te mel hu sus la rın göz önü ne ge ti ril me si ge rek ti ği
ken di li ğin den an la şıl mak ta dır. 

Her şey den ön ce alan la rın mev cut ko şul la rı göz önü ne ge ti ril me -
den bir olu şu ma git mek faz la ger çek çi ol ma ya cak tır. Mev cut ko şul -
lar göz önü ne ge ti ril di ğin de bu bir lik le rin han gi alan da ne ka dar ge -
niş tu tul ma sı ge rek ti ği gö rü le cek tir. Bu gün bir  Botan'da oluş tu ru la -
cak  olan bir lik le rin dü ze yi ni ta bur dü ze yi ne çı kar mak  için her han gi
bir so run gö rül me mek te dir. Hem ta bur, hem  alay dü ze yin de ha re ket
et me ko şul la rı ge liş mek te dir. Bu dü zey de bir bi le şim le ha re ket et me
im ka nı ol du ğu gi bi, bir çok bir li ği bir ara da ha re ket et tir me im ka nı
da doğ muş tur. Bu na coğ ra fik ko şul lar el ver di ği gi bi, tek nik im kan -
lar da uy gun ha le gel miş tir. Ay nı za man da mev cut gü cü mü zün de
du ru mu bu na uy gun dur. Düş ma nın mev cut du ru mu ve sa va şı mı mı -
zın gel miş ol du ğu dü zey dik ka te alın dı ğın da, bu öz gün bir lik le rin
mev cut dü ze ye pa ra lel oluş tu rul ma sı nın er te len me si dü şü nü le mez. 

Gar zan,  Amed, Der sim gi bi alan lar da,  Botan'da ol du ğu gi bi, ya rı
dü zey ler de çe şit li olu şum la ra git mek hem im kan da hi lin de de ğil dir,
hem de teh li ke li dir. An cak bu, fır tı na bir lik ler oluş tu rul ma ya cak an -
la mı na da gel me mek te dir. Kuş ku suz bu gi bi alan lar da da bu tür bir -
lik le ri oluş tur mak mü ca de le miz açı sın dan be lir gin bir  önem ta şı -
mak ta dır. Bu ra da dik kat edil me si ge re ken te mel hu sus, bu alan la rın
kal dı ra bi le ce ği ka dar bir olu şu mu na git mek tir. Ör ne ğin ta bur dü ze -
yin de ha re ket et me im ka nı ol ma yan yer ler de, fır tı na bir lik le ri nin de
bö lük ve ta kım dü ze yin de ha re ket et me si en uy gu nu dur. Bu hep ay -
nı dü zey de ha re ket edi le cek di ye bir ka tı lı ğı da da yat mı yor. Ta kım

dü ze yin de ha re ket edil me si ge rek ti ği yer de ta kım, bö lük dü ze yin de
ha re ket edil me si ge re ken yer de ise bö lük dü ze yin de ha re ket edil me -
si ge re kir. Ko şul la ra, sa va şın ge li şi mi ne gö re bu dü zey yük sel ti lir. 

Bu bir lik le rin öz gün yan la rı dik ka te alın dı ğın da, ko mu ta ve sa -
vaş çı ya pı sı nın se çi min de han gi hu sus la rın göz önü ne ge ti ril me si
ge rek ti ği de ol duk ça önem li dir. Sü rek li ha re ket ha lin de ol ma sı ve
ge nel lik le ey lem sel fa a li yet ler de bu lun du rul ma sı is ter is te mez güç -
lü bir ko mu ta ya pı sı nı ge rek li kı lar. Güç lü bir ko mu ta ya ka vuş tur -
ma yı na sıl ge rek li kı lı yor sa, ay nı za man da ağır lık teş kil ede bi le cek
sa vaş çı bir ya pı dan oluş tu rul ma ma sı na da dik kat et mek ge re kir. 

Ör güt len di ri len böy le bir lik le rin ken di le ri ni sa de ce bir alan la sı -
nır lan dır ma sı di ye bir du rum söz ko nu su ola maz. Her şey den ön ce
bu bir lik le rin bir ha re ket ser best lik le ri var dır. Eya le tin çe şit li böl ge -
le rin de ha re ket et me ola na ğı na sa hip ol du ğu gi bi, ge rek ti ğin de sı nır
olan eya let le re gi rip-çık ma bi çi min de ha re ket et me im ka nı nı kul -
lan ma sı ge re kir. Bu ha re ke ti, el bet te ki di ğer güç ler le bir le şip çe şit li
ey lem sel fa a li yet ler de bu lun ma te me lin de ol ma yı da içe rir.

Oluş tu ru lan böy le bir lik le rin git tik le ri her böl ge de ki güç ler le ko -
or di ne li ha re ket et me zo run lu lu ğu var dır. Ken di ba şı na ha re ket et -
me si ve ha ber siz çe şit li ey lem sel fa a li yet ler de bu lun ma sı dü şü nü le -
mez. Bu şe kil de ha re ket et me si hem ye rel güç ler, hem de teh li ke li
so nuç lar do ğu ra ca ğı gi bi, bu nun ba şa rı şan sı da pek müm kün ol ma -
ya cak tır. Bu açı dan sü rek li bel li bir ko or di ne ve da ya nış ma için de
ha re ket et me zo run lu lu ğu var dır. Git ti ği her alan da doğ ru bir sa vaş
tar zı nı ge liş tir me ve tak ti ği oturt ma gö re viy le kar şı kar şı ya dır. Ki mi
za man ge rek ti ğin de sa de ce ken di gü cüy le ey lem sel fa a li yet ler de bu -
lu nur, ki mi za man ise bu lun du ğu alan da ki ye rel güç ler le bir le şe rek
çe şit li ey lem sel fa a li yet ler ger çek leş ti rir. Ye rel güç ler le bel li bir da -
ya nış ma içe ri sin de ol du ğu gi bi, di ğer  özel ha re kat bir lik le riy le sü -
rek li bir da ya nış ma için de ol ma sı da bir o ka dar önem li ve zo run lu -
dur. Da ha ge niş ha re kat lar dü zen le me ve kap sam lı ey lem ler ger çek -
leş tir me te me lin de bu gi bi bir lik le rin ge rek ti ği oran da bir ara ya gel -
me le ri ve or tak la şa çe şit li he def le re yö nel me le ri gö zar dı edi le mez.

Bu ra da dik kat edil me si ge re ken bir hu sus;  özel ha re kat bir lik le ri -
nin geç miş te oluş tu ru lan ana bir lik le rin du ru mu na dü şü rül me me si -
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dir. Bi lin di ği gi bi da ha ön ce le ri ağır lık teş kil  eden gü cün ge re ğin -
den faz la ana bir lik le re ve ril me si ya nın da, on la rı ta li so run lar la uğ -
raş tır ma ya şan mış tır. Bir yan dan bu ya pı lır ken, di ğer yan dan da
sağ lık lı bir ko or di ne ye ka vuş tu rul ma dı ğı  için,  uzun sü re de ne tim siz
kal ma sı na, ken di içe ri sin de tı kan ma ve çe şit li so run la rın doğ ma sı na
ne den ol du ğu ve sa va şın is te ni len bi çi miy le ge liş me me si ne yol aç tı -
ğı bi lin mek te dir.

Bu açı dan fır tı na bir lik le ri nin sü rek li de ne tim al tın da tu tu la rak,
doğ ru bir ko or di ne ye ka vuş tu rul ma sı te me lin de sü rek li ha re ke te ge -
çi ril me si ve yön len di ril me si  esas alın ma lı dır. Yi ne bun la rın ya nın da
tüm lo jis tik ih ti yaç la rı nın eya let ve böl ge ka rar gah la rı ta ra fın dan
za ma nın da kar şı lan ma sı sa va şın ge liş ti ril me si açı sın dan ol duk ça
bü yük  önem ta şı mak ta dır. Oluş tu ru la cak  olan mev cut bir lik le ri si -
lah, mü him mat, cep ha ne, er zak vb. ih ti yaç la rı nın za ma nın da kar şı -
lan ma sı, is ter is te mez bu bir lik le rin ge nel lik le ey lem le rin de yo ğun -
laş ma sı nı da be ra be rin de ge ti re cek tir. Du rum böy le olun ca peş pe şe
ha re kat lar dü zen le me ve her atı lan adım da güç lü so nuç la ra ulaş ma,
hem im kan lar da hi lin de dir, hem de müm kün dür. 

Açık ki bu, lo jis tik so run la rı baş tan so na gi di len böl ge ler ta ra fın -
dan kar şı la na cak tır di ye ka tı bir yak la şım da bu lun mak an la mı na
gel me mek te dir. Her bir li ğin ken di için de de lo jis tik bi rim le ri ni ör -
güt len dir me si şart tır. Ken di için de oluş tu ru lan lo jis tik bi rim le ri, di -
ğer lo jis tik bi rim ler le da ya nış ma içi ne gi re cek bir ça lış ma yı  esas al -
ma lı dır. Hat ta im kan lar öl çü sün de her bir li ğin ken di lo jis tik so run -
la rı nı çöz me ye git me si, ba şar ma sı ge re ken bir du rum dur.

Yi ne bir di ğer önem li hu sus ise böy le bir lik le rin ku rum laş ma sı nı
ken di iç le rin de ger çek leş tir me le ri dir. Ba sın-ya yın, eği tim, sağ lık,
lo jis tik, mu ha be re, ke şif-is tih ba rat, vb. ku rum la rı oluş tur ma sı esas -
tır. 

2- Ka dın bir lik le ri nin ge liş ti ril me si
Sa va şı mı zın ve mü ca de le mi zin ge li şi mi nin bir so nu cu ola rak na -

sıl ki, her sa ha da bir bü yü me ve ge liş me ol muş sa, or du muz da
önem li bir yer  alan ba yan ya pı sın da da hem ni cel, hem ni tel ola rak
bir bü yü me söz ko nu su dur. An cak geç miş te ba yan ya pı sı her ne ka -

dar ge nel an lam da hem or du, hem de di ğer mü ca de le alan la rın da
çe şit li dü zey ler de yer al mış sa da, ye te nek le ri ni iş le ten, öz gü cü nü
ör güt lü bir şe kil de yü rü ten bir ça lış ma yı gör mek müm kün de ğil di.
Geç miş sü reç te hem ba yan ya pı sı nın ken di ni güç ola rak gör me me si
ve sa de ce bi rey sel dü zey de öne çık ma sı, hem de kar şı lık lı or ta ya çı -
kan çe şit li sı nıf dı şı an la yış ve yak la şım lar so nu cun da or du içe ri sin -
de yer  alan bir ke si mi ge ri plan da kal ma sı ya şan mış tır. Sa vaş ta her
yö nüy le ge rek li  olan de ney-tec rü be yi sağ la ya ma ma, ko mu ta ola yı -
nın yü rüt me özel li ği ni ka zan ma ma, hat ta ki mi eya let ler de or du ya
ba yan la rın alın ma ma sı, sa de ce ge ri cep he ve kit le fa a li yet le riy le sı -
nır lan dı rıl ma sı gi bi du rum lar ya şan mış tır. Bu yak la şım lar saf la rı -
mız da önem li bir ba yan po tan si ye li ol ma sı na rağ men, iyi bir ör güt -
len mey le dev ri me bü yük kat kı su na bi le ce ği hal de, bu nun ya pıl ma -
ma sı so nu cun da, bu po tan si yel dev ri me ka na li ze edi le cek bir güç
de ğil, ade ta bir yük ol mak tan öte ye gi de me miş tir. Sa vaş içe ri sin de
bir çok eme ğe, ça ba ya ve çok sa yı da şe hi de sa hip ol ma sı na rağ men,
su nu lan im kan ve fır sat la rı doğ ru de ğer len di re me di ğin den, ken di ni
her yö nüy le ge liş ti re me di ğin den do la yı ge ri plan da kal mış tır. Bu ve
ben ze ri so run la rın ya şan ma sın da, hem  Kürt ka dı nın da ki ge le nek sel
ya şam özel lik le ri, ken di ne gü ven siz lik, kö le lik ten kur tu la ma ma, er -
kek ege men lik li da ya nak ara ma dan vaz geç me me ger çek li ği nin,
hem de bu na kar şı er ke ğin, fe o dal, kü çük-bur ju va özel lik le ri so nu -
cu ka dı nı kü çük ve ge ri gör me si, ka dı na ha kim ol ma is te mi, ka dı nın
sa vaş gü cü ne inan ma ma sı gi bi yak la şım la rın be lir le yi ci li ği söz ko -
nu su dur.

Par ti Ön der li ği bu ko nu da;“Ka ba an lam da da ol sa, tüm si lah la -
rın er kek te ol du ğu bir top lum da den ge nin ka dın aley hi ne ge li şe ce ği
açık tır. Bü tün dün ya ge ne lin de bi li yo ruz ki, or du lar en te mel si ya si
güç kay na ğı dır ve bu er kek ler den oluş mak ta dır. Or du la rın er kek ler -
den oluş ma dü ze yi, ge nel ola rak ka dı nın bağ lı lık dü ze yi nin de bir
sim ge si dir. Er ke ğin or du da ki ha ki mi ye ti, top lum da ki ha ki mi ye ti ol -
du ğu gi bi, bu da ka dın üze rin de ki ha ki mi ye ti de mek tir. Bu nu da hiç
kim se, ‘bağ lan tı sı yok tur’ di ye in kar ede mez. Ka dı nın çok kü çül müş
ki şi li ği nin böy le bir er kek or du su an la yı şıy la iliş ki si var dır. Ge nel de
ezi len halk lar  için de böy le dir. Or du su  olan  ezer. Eşit lik or du su di ye
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bir kav ram yok tur. Eşit li ğin ol du ğu yer de or du lar ol maz, or du lar
eşit siz li ğin ol du ğu yer de or ta ya çı kar, bi ri ezi len le rin or du su, bi ri
de ezen le rin or du su dur. Bir yer de hep er kek le rin or du su var sa ora -
da tam ezil miş ka dın ger çe ği söz ko nu su dur. Ni te kim ha yat da bu nu
doğ ru lu yor. O hal de çok ge nel an lam da bu tes pit bi le ka dın or du -
laş ma sı nın eşit lik  için te mel bir de ğer ifa de et ti ği ni gör me mi zi, bil -
me mi zi sağ lı yor. Ni çin ka dın or du laş ma sı de di ği miz de, ‘en te mel
eşit lik ara cı dır da on dan’ di ye ce vap ve re ce ğiz” demektedir.

Par ti  Önderliği'nin yu ka rı da or ta ya koy du ğu gi bi, ka dı nın öz gür -
lü ğü nü, an cak sa vaş ta ve ken di si nin yü rü te ce ği mü ca de ley le el de
et me si müm kün dür. Ta rih te ve dün ya dev rim le ri için de ka dı na ta -
nın ma yan bu  şans  PKK'de Par ti Ön der li ği ta ra fın dan  Kürt ka dı nı na
ta nın mış tır. Bu şans la bir lik te  Kürt ka dı nı, Or ta do ğu ve dün ya dev -
rim ci ka dın la rı na ön cü lük et me fır sa tı nı da ya ka la mış tır. An cak bu
şans, or du laş ma ola yı tam kav ra nıl ma dı ğın dan çe şit li yan lış uy gu la -
ma ve yak la şım lar so nu cun da ye te rin ce de ğer len di ri le me miş tir. 

Ki mi alan da bu ça ba yı ta ma men ken di ba şı na bı rak ma, ki mi yer -
de böy le bir or du laş ma yı haz me de me me, inan ma ma (her iki ke sim
açı sın dan), bu ko nu da bir gi ri şim de bu lun ma ma, in ce yön tem ler le
bo şa çı kar ma, ki mi alan lar da ise iki ay rı or duy muş gi bi de ğer len dir -
me or ta ya çık mış tır. Ba yan ya pı sı açı sın dan, ken di ni ka bul et tir me -
ye da ya nan er ke ği tak lit, fi zi ki gü cü ön pla na çı kar ma, ka lıp çı yak -
laş ma du rum la rı nın ya nı sı ra; bir bi ri ni, yö ne ti mi ka bul et me me, ka -
ri yer sa va şı, di diş me, ağa va ri tu tum la ra gir me gi bi du rum lar ya şan -
mış tır. Or du laş ma ya bu tarz da ki çar pık yak la şım la rın so nu cun da,
ka dın or du laş ma sı doğ ru de ğer len di ri lip ge liş ti ri le me miş ve bu ta ri -
hi şans tan ya rar la nı la ma mış tır. 

Par ti  Önderliği'nin yo ğun ça ba ve ıs rar la rı so nu cu; par ti nin ön -
gör dü ğü dü zey de ol ma sa da ka dın or du laş ma sın da önem li adım lar
da atıl mış tır. Ba yan ya pı sı nın gi de rek bi linç len me siy le be ra ber böy -
le önem li bir olu şu mu ra hat lık la kar şı la ya bi le cek, ge liş ti re bi le cek
bir gü ce ve bi ri ki me sa hip tir.

Par ti mi zin 5.  Kongresi'nde ka dın or du laş ma sı nın na sıl ör güt le ne -
ce ği ve bi çi mi be lir len miş tir. Yi ne 1. Ulu sal Ka dın  Kongresi'nde iç
iş le yi şi, her yö nüy le ör güt len me bi çi mi be lir le nen ka dın bir lik le ri,

an cak ge le ce ğe ce vap ve re cek kad ro ve ko mu ta sı nı hız la yet kin leş -
tir di ği,  PKK'deki bu ta ri hi olu şu mu öz gür lü ğü ya ka la ma nın, ya rat -
ma nın bir mo de li ha li ne ge tir me yi ba şar dı ğı, Par ti  Önderliği'nin ve
5. Kong re ka rar la rı nın ön gör dük le ri ni uy gu la dı ğı oran da ba şa rı lı
ola cak tır.

Mev cut du rum da ta bur ve ya bö lük ler içe ri sin de ta kım ve bö lük
ola rak, ba zı yer ler de ise man ga ola rak ör güt le nen ka dın bir lik le ri,
or tak ey lem li lik ler de bu lun du ğu ve ha re ket et ti ği gi bi, kad ro-ko mu -
ta sı nı oluş tu rup yük len di ğin de ve tak tik üre te bi le cek dü ze ye ulaş tı -
ğın da ken di ba şı na ha re ket  edip ey lem li lik ler ger çek leş ti re bi lir. Yi -
ne ba sit ten kar ma şı ğa doğ ru gi de rek bü yü me si, gü cü nü art tı rıp yet -
kin leş tir me si ve çok yön lü ör güt len me si ni sağ la dık tan son ra ken di
as li ka rar ga hı nı da oluş tur ma sı esas tır. 

3- Si lah lı mi lis bir lik le ri nin oluş tu rul ma sı 
Ta rih te ki  halk sa vaş la rı in ce len di ğin de, mi li sin özel lik le si lah lı

mi lis le rin önem li rol oy na dık la rı ve ken di ör güt len me le ri ni ya rat tık -
la rı or ta ya çık mış tır. Mü ca de le ta ri hi mi ze bak tı ğı mız da mi lis sta tü -
sün de  olan bir çok ça lı şa nın ol du ğu, an cak si lah lı ve ya si lah sız ol -
sun, bu ke si me doğ ru bir tarz da ça lış ma im ka nı nın sağ la nıl ma dı ğı nı
ve ör güt lü bir ya pı ya ka vuş tu rul ma dı ğı nı gö rü yo ruz. Da ha doğ ru su
mi lis kav ra mı nın içi bo şal tıl mış ve mi li se fark lı bir an lam ka zan dı -
rıl mış tır. Mi lis hem ör güt le me, hem ey lem li lik ler de yer  alan ki şi ler -
dir. Fa kat mi lis ler çok key fi ih ti yaç la rın te min edil me sin de kul la nıl -
mış ve he men her  işin içi ne so kul muş lar dır. Bu du rum mi lis le rin kı -
sa sü re de de şif re ol ma sı na, ge rek li ko ru ma ted bir le ri alın ma dı ğın -
dan do la yı ya ka lan ma la rı na ve her çe şit bas kı ya ma ruz kal ma la rı na
ne den ol muş tur. Yi ne bu yak la şım la rın so nu cu bir çok mi lis met ro -
pol le re göç et mek zo run da kal mış, bir kıs mı düş man ta ra fın dan
ajan laş tı rıl mış, yüz ler ce si de ge rek li ko ru ma ted bir le ri nin alın ma -
ma sın dan do la yı kont ra lar ta ra fın dan kat le dil miş tir. 

Yurt se ver ke sim ler içe ri sin de ger çek mi lis sta tü sün de ça lış tı rı la -
bi le cek bin ler ce in san bu lun mak ta dır. Geç miş sü reç te Bo tan ve
Amed gi bi ba zı eya let ler de si lah lı ve si lah sız mi lis ler ol ma sı na, hat -
ta bel li bir ör güt lü lü ğe ka vuş tu rul ma sı na rağ men, bun lar eği til me di -
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ğin den ve yu ka rı da be lirt ti ği miz yak la şım lar dan do la yı sa va şın hiz -
me ti ne tam an la mıy la so ku la ma mış, ko ru na ma mış ve güç len di ri le -
me miş ler dir. Mev cut du rum da Bü yük  Güney'de si lah lı mi lis ör güt -
len me si ne gi dil se de, tam do na nım lı ve eği tim li ol du ğu söy le ne -
mez. İçin de bu lun du ğu muz sü reç te ve ge le cek te yük sek ve rim li li -
ğin tut tu rul ma sı  için, mi lis gü cü çok da ha ör güt lü bir gü ce ka vuş tu -
rul ma lı dır.

Der sim, Ser hat vb. eya let ler de ör güt lü bir mi lis, da ha doğ ru su si -
lah lı mi lis ger çek an lam da ya ra tı la ma mış tır. Her ne ka dar za man
za man ey lem ler ge liş ti ri lip, ba zı ge ril la ey lem le rin de de yer al sa da
bu, mi li sin ör güt lü lü ğe ka vuş tu rul muş ve yet kin leş ti ril miş ol du ğu
an la mı na gel mez. Da ha çok kı sa ömür lü, eği til me miş, hat ta hal kın
da yat ma sı ve ken di ça ba sı so nu cu oluş muş bir du rum dur. Mi li sin
ger çek ro lü aşın dı rıl mak la bir lik te, mi li se yak la şım da çok ka ba ve
par ti öl çü le ri te me lin den  uzak ol muş tur. 

Bun la rın ya nın da ki mi yer ler de de mi li se çok faz la rol ve ri le rek
par ti ye, ça lış ma la ra ol duk ça yan lış yak la şım la ra yol aç mış, bir çok
olum suz du rum la ra ne den ol muş tur. Çok fark lı iş le re koş tu ru lan mi -
lis ler, faz la giz li tu tul ma dı ğın dan ve he men he men bü tün ya pı nın
mi lis le ri ta nı ma sın dan do la yı ça lış ma la rı nı sağ lık lı yü rü te me dik le ri
gi bi, özel lik le saf lar dan ka çan la rın ver di ği bil gi ler den do la yı kı sa
sü re de ya ka lan mış ve de şif re ol muş lar dır. 

Özel lik le si lah lı mi lis le rin ör güt len me siy le be ra ber hal kı mı zın
hem ör güt len me si, hem de ken di öz sa vun ma sı sağ lan mış ola cak tır.
Geç miş sü reç ler de böy le bir ör güt len me ol ma dı ğın dan, düş ma nın
yö ne lim le ri kar şı sın da ve kont ra la ra kar şı hal kı mız ör güt lü bir kar şı
ko yu şu, ken di ni ko ru ma yı tam sağ la ya ma mış ve bun dan bü yük za -
rar la rı gör müş tür. Özel lik le köy yak ma ve bo şalt ma lar da böy le ör -
güt lü bir ya pı nın ol ma ma sı nın önem li bir ro lü var dır. 

Oluş tu ru la cak man ga ve ta kım dü ze yin de ki si lah lı mi lis bir lik le -
ri nin; böl ge ko mu tan lık la rı na ve bu lun duk la rı alan da ki üst yö ne ti -
me bağ lı ola rak ha re ket et me le ri en ger çek çi ola nı dır. Bu bir lik ler
hem şe hir de, hem de kır sal da sa vun ma bir lik le ri ol ma nın ya nın da,
özel lik le kur ta rıl mış alan lar da “üre tim bir lik le ri” iş le vi ne de sa hip
bir lik le ri dir. Ken di bir lik le ri nin yö ne tim le ri ve iç ör güt len me le ri

var dır. Sa bo taj, su i kast, ma yın la ma vb. bir çok ey le mi ken di baş la rı -
na ya pa bi le cek le ri gi bi, ge ril la ey lem li lik le ri içe ri sin de de yer ala bi -
lir ler.

Özel lik le dö nem tak ti ği nin ha re ket li sa vaş ol du ğu göz önü ne
alın dı ğın da si lah lı mi lis ler bu dö nem de ol duk ça bü yük rol oy na ya -
bi lir ler. Ara zi yi ta nı ma la rı ve ha kim ol ma la rı, ke şif-is tih ba rat bil gi -
le ri açı sın dan ol duk ça ya rar sağ la ya cak tır. Özel lik le mi lis le rin ara zi
hak kın da ki ve re cek le ri bil gi ler önem li dir. Ay rı ca ke şif-is tih ba rat,
sa bo taj, lo jis tik, sağ lık bi rim le ri ni de oluş tu ra rak sa vaş ta iyi rol oy -
na ya bi lir ler.

Mi li si, bi rey ola rak ve sa de ce ba sit iş ler de ça lış tı rı la cak bir bi -
çim de de ğil, tam ter si ne bu yak la şı mı mah kum ede rek, bu po tan si -
ye li ör güt lü, yi ne ön ce lik le as ke ri bir bi rim ola rak ele al mak ge re ki -
yor. As ke ri ör güt len me, gi de rek bir mi lis or du su na dö nüş tür me yi
he def le me li dir. 

Bu du rum da mi lis le re hem as ke ri, hem si ya si eği ti min güç lü ola -
rak ve ril me si ve cid di bir ör güt len me nin ya ra tıl ma sı  önem ta şı mak -
ta dır.  Açık ki bu bi rim le rin giz li lik le ri nin ko run ma sı da ge rek mek -
te dir. Mi li sin hem kır sal da, hem şe hir de öz gün ve ya ra tı cı bir ça lış -
ma, ey lem li li ği  için giz li li ği ne dik kat edil me si ve bağ lı ol du ğu yö -
ne tim ta ra fın dan iyi bir bi çim de de net len me si, pers pek tif su nul ma sı
şart tır. 

D- Ku rum ör güt len me le ri
Or du la rın sağ lık lı iş le me si ve güç lü bir sa va şı mı ve re bil me si

için, bel li bir ku rum laş ma ya git me si şart tır. Ku rum laş ma nın ol ma -
dı ğı yer de or du la rın sağ lık lı iş le til me sin den ve ha re ke te ge çi ril me -
sin den bah set mek müm kün de ğil dir. Ça lış ma la rın sü rek li ve za ma -
nın da yü rü tül me si ve ka rı şık lı ğın ya şan ma ma sı  için bu ör güt len me
zo run lu dur. Bir or du an cak ku rum la rıy la var dır. Ku rum laş mak, sis -
tem leş mek tir. Ya ni or du nun ken di için de ör güt lü bir ya pı ya ka vuş -
ma sı de mek tir. Bü yü yen or du ve sa vaş so run la rı nı ku rum laş ma ol -
ma dan bir ara da ele  alıp za ma nın da ve tam ola rak çöz mek müm kün
de ğil dir. Böy le si du rum lar da cid di ka rı şık lık la ra yol aça ca ğı gi bi,
so run la rı  önem sı ra sı na gö re ele  alıp çöz me nin müm kün ol ma ya ca -
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ğı da bir ger çek tir. Bu, an cak ku rum laş ma nın sağ lan ma sı ve so run -
lar kar şı sın da, il gi li her ku ru mun ken di içe ri sin de çö zü me git me siy -
le müm kün dür. Yok sa ar tan çok yön lü so run lar ve gö rev le rin al tın -
dan kal kı la maz.

İk ti dar laş ma ya doğ ru git ti ği miz ve or du laş ma sü re cin de bu lun -
du ğu muz göz önü ne alın dı ğın da, ku rum laş ma nın otur tul ma sı, or du
ger çek li ği miz açı sın dan da ha da zo run lu ve ha ya ti bir so run ola rak
önü müz de dur mak ta dır. 

Geç miş te her ne ka dar bel li bir ku rum laş ma ya gi dil diy se de, bu -
nun tam otur tul du ğu söy le ne mez. Ço ğu za man ku rum laş ma adı al -
tın da bir ku rum suz laş ma ol muş tur. Bu da, so run la rın gi de rek bi ri kip
yı ğıl ma sı nı be ra be rin de ge tir di ği gi bi tek el den çö zü me git me du -
rum la rı çe şit li so run la rı or ta ya çı kar mış tır. Bu nun da ne ka dar cid di
bir ka rı şık lı ğa yol aç tı ğı ve çö züm ye ri ne çö züm süz lü ğe doğ ru gö -
tür dü ğü bi lin mek te dir. Bir çok de ğe rin boş ye re he ba ol ma sı bu nun -
la ya kın dan ilin ti li dir. Ge li nen aşa ma da bu nun, mü ca de le miz açı sın -
dan ne ka dar bü yük bir ka yıp ol du ğu an la şıl mak ta dır. Bu ger çek lik,
en çar pı cı ha liy le 5. Kong re ger çe ği miz de açı ğa çı ka rıl mış, yar gı -
lan mış ve mah kum edil miş tir. Ay nı za man da çö zü mü nün tam ola rak
sağ la na bil me si  için güç lü ka rar la ra ula şıl mış tır. 

Önü müz de ki pra tik mü ca de le sü re cin de ku rum laş ma yı her yö -
nüy le oturt ma dan, or du laş ma ve bu te mel de sa vaş pra ti ği açı sın dan,
sağ lık lı, dü zen li ve bü yü me yi sağ la yı cı adım la rın atı la ma ya ca ğı
ger çe ğin den ha re ket le, bu nu her sa ha da ta ma miy le ge liş tir me ve
oturt ma gö re viy le kar şı kar şı ya yız. Oluş tu ru la cak her ku ru mun ken -
di içe ri sin de mer ke zi bir ya pı ya ka vuş tu rul ma sı nın ya nın da alt bi -
rim le ri nin de ör güt len di ri lip ge liş ti ril me si bir o ka dar önem li dir.

Bu nun da ha da açım lan ma sı ve iyi an la şıl ma sı  için oluş tu ru la cak
her ku ru mu ken di için de ele al ma ve or ta ya koy ma ge re ği söz ko nu -
su ol mak ta dır.

I-  Okul ku ru mu
Dev rim ci ha re ket ler de eği tim so ru nu her za man sü rek li bir  önem

ar zet miş tir. Özel lik le düş ma nın bu ka dar ki şi lik siz leş tir di ği, asi mi le
et ti ği, ge ri top lum sal bir ya pı dan ge len ya pı mı zın ken di ni ta nı ma sı,

bu et ki ler den kur tu lup, ye ni bir in san ti pi ne ulaş ma sı, mü ca de le nin
bek len ti le ri ne ce vap ve re cek dü ze ye gel me si  için çok iyi eği til me si
zo run lu dur. Par ti mi zin ilk dö nem le rin den bu gü ne ka dar en zor ko -
şul lar da, bü tün im kan sız lık la ra rağ men eği tim fa a li yet le ri ni bü yük
bir azim le sür dür müş tür. İlk yıl lar da  yurt dı şın da bin ler ce kad ro ve
sa vaş çı nın eği ti lip ül ke ye ta ze kan ola rak ak ta rıl ma sı bü yük bir ba -
şa rıy la ger çek leş miş tir. Ön ce lik le Mah sum Kork maz
Akademisi'nde yü rü tü len bu ça lış ma, şim di Par ti Mer kez  Okulu'nda
ba şa rıy la de vam et mek te dir. Her iki mer kez oku lu muz la biz zat Par ti
Ön der li ği il gi len miş tir ve kad ro, sa vaş çı la rın eği ti mi ni ön der lik ver -
miş tir. Gü nü müz de Par ti Mer kez  Okulu'nda ye ni sa vaş çı aday la rı ve
pra tik ten ge len kad ro sa vaş çı lar eği til mek te ve ye ni le ne rek mü ca de -
le alan la rı na ak ta rıl mak ta dır. 

Açık ki, ül ke için de de eği tim fa a li yet le ri sür dü rül müş ve sür dü -
rül mek te dir. An cak son dö nem le re ka dar ül ke için de kad ro ve sa -
vaş çı eği ti mi nin ve ril di ği mer ke zi okul lar ol ma mış tır. Da ha çok ye -
ni sa vaş çı lar  için kı sa sü re li eği tim dev re le ri açı lır ken, kış ay la rın da
ise tüm ya pı yı kap sa yan bir kaç ay lık eği tim ler ve ril mek te dir. An cak
bu eği tim ler sü rek li leş ti ril me di ğin den do la yı et ki li ve kav ra tı cı ola -
ma mış tır.  Amed, Bo tan gi bi eya let ler de eği tim şu be le ri bi çi min de
iş lev gö ren okul lar da ço ğun luk la ye ni sa vaş çı lar eği til mek te, ge nel
si ya si ve as ke ri bil gi ler ve ril mek te dir. An cak bu okul la rın ka pa si te si
hem dar kal mış, hem de ge rek li de ne ti min ve yet kin eği tim ci le rin
ol ma ma sın dan do la yı yan lış yak la şım la ra gi ril miş, hat ta önem li sa -
yı da ka çış la ra bi le ne den ol muş tur. Bir çok eya let te ise za man za -
man sa de ce ye ni sa vaş çı eği tim le ri ve ril miş tir. Kad ro ve ko mu ta
eği ti mi ni ya pan her han gi bir  okul sis te mi ku rul ma mış tır. Bu da ha
çok kış ay la rın da ve ri len eği tim ler le gi de ril me ye ça lı şıl mış tır.

Ge çen sü reç ler de hem kad ro-ko mu ta, hem de sa vaş çı eği ti mi ni
kar şı la ya cak okul la rın açıl ma sı  için (baş ta Bo tan, sı nır üze ri alan la rı
ol mak üze re) im kan lar faz la de ğer len di ri le me miş ve sa vaş ta önem li
olan bu ih ti ya ca ce vap ve re cek mer ke zi okul lar açı lıp, sü rek li leş ti ri -
le me miş tir.  Botan'da ül ke için de ve da ha son ra sı nır da, Mah sum
Kork maz Aka de mi si şu be si açıl mış ve önem li hiz met ler ver miş se
de, bu da ha da yay gın laş tı rı la bi lir di. Yi ne Haf ta nin,  Xankûrkê,  Zelê
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gi bi alan lar da  kamp bün ye sin de eği tim okul la rı açıl mış tır. Bu okul -
lar bel li oran da ih ti ya ca ce vap ver se bi le mü ca de le nin ve or du nun
bü yü me si ni kar şı la ya cak dü zey de de ğil dir. Bu nun  için her eya let
ken di bün ye sin de hem kad ro, hem sa vaş çı eği ti mi ni kar şı la yan; tı -
ka nan kad ro-ko mu ta yı güç len di ren, ye ni le yen, ge le ce ğe güç ye ti re -
bi le cek bir se vi ye ye çı ka ran ve ye dek ola bi le cek ye ni ko mu ta yı ya -
ra tan, ye ni sa vaş çı aday la rı na par ti ya şa mı, ne den ve ki me kar şı sa -
vaş tı ğı nı, na sıl bir top lum dan gel di ği ni öğ re ten as ke ri eği tim okul -
la rı nın açıl ma sı, ge li nen aşa ma nın ih ti yaç la rın dan dır. Bu okul lar da
ide o lo jik eği tim le rin ya nı sı ra as ke ri bil gi le ri kap sa yan ders ler de
ve ril me li dir. Düş man ve bi zim tak tik le ri miz, dö ne min özel lik le ri,
düş ma nın du ru mu ve mü ca de le bo yu tu muz, ge le ce ğe yö ne lik ne ler
ya pıl ma sı ge rek ti ği gi bi ko nu la rın yo ğun ve yet kin bir şe kil de iş len -
me si ge re kir. Ay rı ca uy gun ko şul lar da böl ge ler de ve hat ta gi de rek
mın tı ka lar da da ih ti ya cı kar şı la ya bi le cek şu be ler açı la bi lir. 

Bu okul la rın bu lun du ğu alan la rın düş man de ne ti min den  uzak,
her tür lü eği tim ola na ğı na sa hip alan lar ol ma sı na  önem ve ril me li dir.
Yi ne eği tim ci le rin, par ti mi li tan ki şi li ği ni tem sil ede cek, ders le ri
yet kin ce ve re bi le cek te o ri ve de ne yi me sa hip  olan mi li tan lar dan ol -
ma sı ge re ki yor. Eği tim de te mel  olan; as ker li ğin bir ya şam bi çi mi
ola rak be nim se til me si dir. Geç miş sü reç ler de hem ko mu ta, hem sa -
vaş çı ya pı sı nın ge ne lin de as ke ri yö nün ön plan da ol ma sın dan do la -
yı ide o lo jik-po li tik yön yad sı na rak dar, tek yön lü, ge liş me le ri yo -
rum la mak tan ve güç ye tir mek ten  uzak bir ki şi lik or ta ya çık mış tır.
Her ke sin ken di ne gö re ve pra tik ten öğ ren dik le riy le dar bir ko mu ta
tar zı be nim se nip uy gu la ma sı nın en önem li ne den le rin den bi ri de
sis tem li ve ku rum laş mış bir  okul eği tim sis te mi nin ol ma ma sı dır.
Bel li il ke ler te me lin de ger çek le şen  okul eği ti mi, bü tün yet mez lik le -
ri ön le me de önem li bir rol oy na ya cak tır. Gü nü müz ko şul la rın da bü -
yük çap lı ça tış ma la rı, kap sam lı ey lem li lik le ri yü rü tüp yön len di re -
cek, sa va şı mı plan la yıp ko or di ne ede cek; dö nem sel tak tik üre te bi le -
cek dü zey de ko mu ta ya pı sı na ih ti yaç du yul du ğu göz önü ne alın dı -
ğın da,  okul sis te mi nin ro lü, ya kı cı bir şe kil de ken di ni gös ter mek te -
dir. Hem bu ko mu ta yı sağ la ya cak, hem de tek nik ve as ke ri mal ze -
me le rin kul la nı mın da uz man la şan bi rim le rin eği ti mi ni sağ la ya cak

bu mer ke zi eği tim okul la rı dır.
Ay rı ay rı eği tim bi rim le ri nin (ide o lo jik-po li tik ve ya tek nik) ken di

iç ör güt len me le ri, bir bi rin den ay rı ve ya bir lik te ol ma sı gi bi hu sus lar
pra tik du ru ma gö re bi çim ka za nır. Özel lik le kad ro-ko mu ta ya, yi ne
uz man laş ma ya yö ne lik eği tim ler de ye te nek, ka pa si te ye sa hip ki şi le -
rin alın ma sı ön plan da ol ma lı dır. Yi ne cep he ka rar gah la rı bün ye sin -
de hal kın eği ti mi ni sağ la ya cak  halk eği tim bü ro la rı nın olu şu mu na
da gi di le bi lir.

2- ba sın-ya yın 
Ba sın-ya yın ku rum laş ma sı nın, sa vaş ve or du ger çe ği miz de öne -

mi bü yük ol ma sı na rağ men,  hâlâ bu ko nu da ye ter siz lik le rin ya şan -
dı ğı açık tır. Sa vaş ta ri hi mi zin as ke ri an lam da bel ge len di ril me si, sa -
vaş kül tü rü mü zün güç lü bir te o rik öz gün lük te me lin de bi çi me ka -
vuş tu rul ma sı, yi ne ya şa nan dev rim ger çek li ği nin si ya sal, top lum sal,
sos yal ve kül tü rel dö nü şü mü nün dün ya ya, hal ka ta şı rıl ma sı açı sın -
dan ba sın-ya yın önem li bir ro le sa hip tir. De ni le bi lir ki, ba sın-ya yın
dev rim ve kit le ler ara sın da te mel iliş ki ara cı dır. Bu sa ha ya faz la
önem ver me me, dev rim ger çek li ği nin kit le le re ta şı rıl ma sın da ye ter -
siz lik ta şı ma sı, düş ma nın  ağır psi ko lo jik sa va şı na ce vap ve re bi le cek
bir dü ze yi tut tu ra ma ma gi bi du rum lar önü müz de du ran so run lar ol -
mak ta dır. Ge rek kit le le rin bi linç len di ril me si, ruh sal an lam da dev -
rim le bü tün leş ti ril me si ve ge rek se de sa vaş fa a li yet le ri mi zin bel ge -
len di ril me si, sa vaş te o ri si nin ül ke nin öz gün lü ğün de oluş tu rul ma sı
ka çı nıl maz bir du rum ol mak ta dır. 

So ru nun mü ca de le açı sın dan ha ya ti bir öne mi ol du ğu ger çe ğin -
den ha re ket le, baş ta Par ti Ön der li ği mü ca de le nin ba şın dan gü nü mü -
ze ka dar bu so run üze rin de bü yük bir ti tiz lik le dur muş ve dev ri min
bü tün so run la rı na  ışık tu ta bi le cek çö züm le me ve pers pek tif ler ge liş -
tir miş tir. De ni le bi lir ki, hiç bir ül ke dev ri min de böy le kan la ya ra tı -
lan bir dev rim li te ra tü rü ya ra tı la ma mış tır. Par ti  Önderliği'nin çö -
züm le me le ri ve de ğer len dir me le ri, bu gün sa yı sız ki tap, bro şür, ga -
ze te vb. bel ge ler du ru mu na ge ti ril miş tir. Bü tün bun la ra rağ men, bu
yön lü ça lış ma la ra hiç ara ve ril mek si zin sür dü rül me si ba sın-ya yı na
ne ka dar bü yük bir rol düş tü ğü nü gös ter mek te dir.  Eğer gü nü müz de
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le gal ve il le gal yol lar dan bir çok ga ze te, der gi, ki tap vb. ürün ler ara -
lık sız çı kı yor ve ül ke nin çe şit li alan la rı na ula şı yor sa bun lar baş ta
Par ti  Önderliği'nin yo ğun ça ba la rı nın bir so nu cu dur. Par ti
Önderliği'nin bü yük ça ba ve emek le riy le sun du ğu her tür lü te o rik
ça lış ma, çö züm le me ve pers pek tif ler le ya pı yı eği tip, güç len dir me yi
bir ya na bı ra ka lım, bu ça ba lar so nu cu ya ra tı lan de ğer le ri ko ru ya ma -
ma gi bi bir du rum da ya şan mak ta dır. Pra tik ler bu nu net ola rak or ta -
ya koy mak ta dır.  Eğer bu gün yer al tın da, de po lar da bin ler ce bel ge,
ki tap çü rü yor sa bu, ger çek li ği mi zin bir so nu cu dur.

Mü ca de le nin ilk baş lan gıç yıl la rın dan iti ba ren ge nel an lam da ba -
sın-ya yın fa a li ye ti sü rek li ol muş tur. An cak bu sis tem li ve kap sam lı
ol mak tan çok, çe şit li top lan tı bel ge le ri nin ya zı lı ha le ge ti ril me si,
bil di ri, bro şür ça lış ma la rı, kıs men ba zı anı la rın ya zı ya dö kül me si ve
za man za man çı ka rı lan ge ril la der gi le ri nin ha zır lan ma sı bi çi min de
ol muş tur. Bu alan da,  uzun sü ren çe şit li ça ba la ra ve ya ra tı lan de ğer -
le re rağ men, is te ni len dü zey de bir ku rum laş ma dan bah set müm kün
de ğil dir. Bun lar da ha çok bi rey ler den olu şan bi rim ça lış ma la rı dır.
Bu ku ru ma (ge nel de bü tün ku rum la ra) işe ya ra ma yan la rın la fa zan -
la rın ve sa vaş ma yan la rın alın dı ğı yer ola rak ba kıl mış tır. Bu ku rum -
da yer  alan ar ka daş lar ise üre ti ci ve ya ra tı cı ola ma mış lar dır. Bun dan
do la yı ba sın-ya yın ça lış ma la rı na dar yak la şıl mış ve han tal bir pra tik
ser gi len miş tir. Bu nun önü ne geç mek, bu ku ru mu sa va şın ve mü ca -
de le ta ri hi mi zin bel ge len me si açı sın dan en önem li ör güt len me ler -
den bi ri ola rak be nim set mek, il gi oda ğı ha li ne ge tir mek önem li dir.

Yi ne bu ku rum la ra ye te nek li, bu iş ler den an la yan, so rum lu luk
duy gu su na, ya ra tı cı lık va sıf la rı na sa hip ki şi lik le rin alın ma sı ve bu
dal da uz man laş ma ya gi dil me si zo run lu dur.

Ba sın-ya yın ko nu sun da 5.  Kongre'de alı nan ka rar lar doğ rul tu -
sun da ha re ket edil di ğin de bu so ru nu her yö nüy le çöz mek müm kün -
dür. Özel lik le sa vaş pra ti ği miz de ya şa nan bü yük de ney ve tec rü be -
ler, ser gi le nen kah ra man lık lar or du içe ri sin de ba sın-ya yın ça lış ma -
la rı nı ge liş tir me açı sın dan bü yük ma ter yal teş kil et mek te dir. Bun la -
rı bel ge le yip çe şit li kay nak la ra dö nüş tü re rek, bü tün sa vaş çı ya pı mı -
za ve ge niş  halk yı ğın la rı na yan sıt ma mız bü yük ge liş me le re yol
aça cak tır.

Geç miş mü ca de le sü re cin de bun lar kıs men ya pıl sa da sü rek li leş -
tir me ve ge liş tir me ol ma mış tır. Mer ke zi dü zey de “Ar te şa Gel” ad lı
ga ze te çı ka rıl mış tır. An cak be lir li alan lar la sı nır lı kal ma du ru mu ol -
muş tur. Ar te şa Gel ga ze te si nin ül ke nin bü tün alan la rı na za ma nın da
ulaş tı rıl ma ma sı ve pe ri yo dik ya yın lan ma ma sın dan do la yı ro lü nü
tam ola rak oy na ma mış tır. Sa va şı mı zın gel miş ol du ğu dü zey göz
önü ne ge ti ril di ğin de sa de ce böy le bir ya yı nın ge liş ti ril me si bi le ihi -
yaç la ra ce vap ve re me ye cek tir. Bir yan dan olu şan boş luk la rı dol dur -
mak  için bü tün eya let ler de ba sın-ya yın fa a li yet le ri nin ge liş ti ril me si
ve bu fa a li yet le rin mer ke zi bir ba sın-ya yın ku ru mu bi çi min de ör -
güt lü lü ğe ka vuş tu rul ma sı ge re ki yor. Bu ya pıl dı ğın da edi ni len tec rü -
be ve ge li şen olay la rın doğ ru bir şe kil de ül ke ye ve sa vaş hat la rı nın
bü tü nü ne, kit le ye yan sı ma sı ola cak tır.

Mer ke zi dü zey den baş la ya rak her eya le tin sa vaş ve or du fa a li yet -
le ri ni bel ge len dir me si ya şa nan sa vaş de ne yim le ri ni, as ke ri içe rik li
ya zı la ra dö nüş tür me si, yi ne sa vaş anı la rı, gün lük vb. ge liş ti ri le rek
sa va şı ge le ce ğe ak ta ra cak ta ri hi eser le re çev ril me si, eya let ta rih çe -
le ri nin çı ka rıl ma sı önem li dir.

Mer ke zi ba sın-ya yın ku ru mu nun ve alt bi rim le ri nin ya ra ta ca ğı
ge liş me ler den yo la çı kar sak, bu ku ru ma cid di yet le eği lin me si, bu -
nun  için ge rek li  araç ve ge re cin te min edil me si, özel lik le sa va şın
gö rün tü len me si açı sın dan vi deo, fo toğ raf vb. mal ze me le ri nin bu -
lun du rul ma sı da ha ge niş çap lı ça lış ma lar açı sın dan ge rek li dir. Bu
ay nı za man da hız lı ve tem po lu bir ça lış ma yı da ya ra ta cak tır.

Yi ne rad yo ya yın la rı nın ya pıl ma sı, hem ken di gü cü mü zün ve
hal kı mı zın ge liş me le ri ob jek tif ola rak öğ ren me si, hem de kit le ve
sa vaş gü cü mü zün eği ti mi, kit le nin ör güt len me si  için önem li bir iş -
lev gö re cek tir.

Bü tün bu ça lış ma la rın dö ne me ve ge le ce ğe ce vap ve re bi le cek ve -
rim li lik te ol ma sı  için, çe şit li ge zi ci ba sın-ya yın bi rim le ri nin ya nı sı -
ra, sa vaş mu ha bir le ri nin oluş tu rul ma sı na ve bun la rın eği ti lip yet kin -
leş ti ril me si ne  önem ver mek ge re ki yor. Bu nun la bir lik te ya pı mı zın
dev ri min yük le di ği bir so rum lu luk ge re ği ola rak ya şa dık la rı nı, dü -
şün dük le ri ni ya zı ya dök me le ri bu ku ru mun ça lış ma la rı nı güç len di -
re cek tir.
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3- Ar şiv-si cil 
Or du bün ye sin de ku rum laş ma yı oturt ma ya doğ ru gi der ken, ar -

şiv-si cil ku ru mu nun ge liş ti ril me si ve ken di için de ör güt lü bir ya pı ya
ka vuş tu rul ma sı be lir gin bir  önem ta şı mak ta dır. Ulu sal kur tu luş sa -
va şı mı zın ta ri hi nin ya zı lı ha le ge ti ril me si ge le ce ğe her yö nüy le  ışık
tu ta ca ğı gi bi, şe hit le ri mi zin ka nıy la ya zı lan Kür dis tan ta ri hi nin hal -
kı mı za ve dün ya in san lı ğı na ak ta rıl ma sı açı sın dan da ro lü bü yük
ola cak tır. Özel lik le sa vaş ko şul la rın da si cil le rin tu tul ma sı ve bü tün
olay la rın bel ge len di ril me si, ay nı za man da güç lü bir or du ya rat ma -
nın da ze mi ni ola cak tır.

Öne mi böy le  olan bir ku ru mun geç miş mü ca de le sü reç le rin de
ye te rin ce iş le til me di ği ve ge re ken öne min ve ril me di ği or ta da dır.
Her ne ka dar üze rin de du rul muş gi bi gö rün se de, ar şiv-si ci le sı ra -
dan ve ba sit yak la şıl mış tır. Bu nun öne mi tam ola rak bi lin ce çı ka rıl -
ma dı ğın dan do la yı, mü ca de le miz açı sın dan son de re ce önem li  olan
ço ğu olay lar önem siz gö rü le rek bel ge len di ri le me miş tir. Oluş tu ru lan
bel ge ler ise iyi ko run ma dı ğın dan do la yı ya düş ma nın eli ne geç miş
ya da kay bo lup git miş tir. Bu nun çar pı cı ör nek le rin den bi ri de 1994
yı lın da ya pı lan  Amed Eya le ti 2. Kon fe ran sı bel ge le ri nin düş ma nın
eli ne geç me si so nu cu, düş ma nın bu bel ge le ri ken di ya yın or gan la -
rın da an ti-pro pa gan da mal ze me si ola rak kul lan ma sı dır. 

Ar şiv-si ci lin ör gü tü nü oluş tu rup, ken di için de ger çek bir mer ke zi
ya pı ya ka vuş tur mak tan zi ya de bu nun kad ro so ru nu na bi le cid di
yak la şıl ma mış tır. Bu fa a li ye te cid di yak la şıl ma dı ğın dan, bir çok bel -
ge ye te rin ce ko ru na ma dı ğı gi bi ya bir ka ya nın, ya da bir top rak yı -
ğı nı nın al tı na rast ge le bı ra kıl mış tır. Sağ lam de po la ma ve göm me
sis te mi nin ge liş ti ril me me sin den do la yı, bu bel ge ler ço ğun luk la kul -
la nı la maz ha le gel miş tir. Bu nun ya nın da si cil le rin za ma nın da ve dü -
zen li ola rak tu tul ma ma sın dan do la yı ya şa nan ka yıp lar hak kın da,
bil gi len dir me ler ya ol ma mış, ya da ek sik ve ye ter siz ol muş tur.

Bü tün bun lar dan ha re ket le bu so ru na ne ka dar du yar lı lık ve has -
sa si yet le yak la şıl ma sı ge rek ti ği or ta ya çık mak ta dır. Her şey den ön -
ce ar şiv-si ci lin de bir ku rum ola rak ele alın ma sı ve ken di için de ör -
güt lü bir ya pı ya ka vuş tu ru la rak, mer ke zi leş ti ril me si zo run lu dur. Ar -
şiv-si cil sis te mi nin or du bün ye sin de en üst ten mer ke zi bir ya pı ya
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ka vuş tur mak la be ra ber eya let ler ba zın da da ele alı nıp mer ke zi leş ti -
ril me si önem li dir.

Yi ne bu ku ru ma rast ge le ki şi le rin alı na ma ya ca ğı da açık tır. Do la -
yı sıy la alı na cak  olan ki şi le rin, gö re vi nin bi lin ci ve so rum lu lu ğun da
ol ma la rı önem li dir. Ay rı ca par ti ye ve par ti de ğer le ri ne bağ lı  olan bi -
rey le rin bu ku ru ma alın ma la rı ge re ki yor.

Mü ca de le mi zi il gi len di ren bü tün olay la rın (ey lem, ça tış ma, şa ha -
det ler, vb.) bel ge ola rak ay rış tı rıl ma sı ve sağ lam de po la ma sis te mi -
nin ge liş ti ri le rek ko ru ma al tı na alın ma sı zo run lu dur. Mev cut bel ge -
le rin sık sık göz den ge çi ri le rek dü zen len me si ve sağ lam bir şe kil de
ar şiv len me si bü tün fa a li yet le rin da ha sis tem li ve dü zen li yü rü tül me -
sin de ko lay lık sağ la ya cak tır.

Ay rı ca si cil le ri ol ma yan ka yıp la rı mı zın ye ni den si cil le ri nin araş -
tı rı lıp bu lun ma sı ve mev cut ya pı mız la bir lik te, ye ni ka tı lan sa vaş çı
ya pı nın si cil le ri nin mut lak su ret te çı ka rıl ma sı ge re ki yor. De po la rın
gü ven lik li yer ler de ol ma sı, kro ki ve ha ri ta la rı nın çı ka rıl ma sı, bel ge -
le rin kay bol ma ma sı ve za rar gör me me si açı sın dan sü rek li ted bir ler
ge liş tir mek ge re ki yor. Bel ge ler eya let, böl ge ve mın tı ka lar da ar şiv -
le nir ken, önem li bel ge le rin de mer ke zi ar şiv-si cil bü ro su na ak ta rıl -
ma sı şart tır.

Her alt ku rum yıl lık ge liş me ler hak kın da üs tü bil gi len dir mek zo -
run da dır. Bel ge ler ar şiv le nir ken tek nik im kan lar dan (bil gi sa yar, vi deo
vb.) ya rar la nıl ma sı, ça lış ma lar da da ha da ko lay lık sağ la ya cak tır.

4- Sağ lık ve has ta ne
Geç miş te sağ lık so ru nu üze rin de ye te rin ce du rul ma dı ğı ve bu na

kök lü bir çö züm ge ti ril me di ği açık tır. Bu so run, gü nü müz de de tam
ola rak çö zül müş de ğil dir. Bu na kök lü bir çö züm ge ti ril me di ğin den
do la yı bir çok sa vaş çı nın ya sa kat kal ma sı na ya da şa ha de ti ne yol
açıl mış tır. Hat ta ba sit has ta lık ve ya ra lan ma du rum la rı nın iyi bir te -
da vi den ge çi ril me di ğin den do la yı şa ha det le re de yol aç tı ğı bi lin -
mek te dir.

Eya let ler bün ye sin de bu nun üze rin de ye te rin ce du rul ma ma sı ne -
de niy le ço ğu kez ya ra la nan ve has ta  olan gü cü müz Gü ney sa ha sı na
vb. alan la ra ak ta rıl mış tır. Bu  uzun bir za man al ma nın ya nın da, de -

ği şik yan so run la rı da be ra be rin de ge tir miş tir. Yi ne  Güney'e ak tar -
ma ko şul la rı nın ol ma ma sın dan do la yı met ro pol le re gön de ril mek
zo run da ka lı nan bir çok ya ra lı ve has ta nın ya ka lan ma ve de şif re du -
ru mu ol muş tur.

Özel lik le önü müz de ki dö nem de ha re ket li sa vaş la bir lik te sa va şın
da ha da kı zı şa ca ğı dik ka te alın dı ğın da, da ha çok şa ha det ve ya ra -
lan ma la rı da be ra be rin de ge ti re cek tir. Sa va şın kız gın or ta mın da ya -
ra lı la rın hep si ni dış alan la ra ak tar ma im ka nı is ter is te mez or ta dan
kal ka cak tır. Sağ lık ve has ta ne ku ru mu na bu gün kü mev cut ye ter siz
yak la şım la yak la şı lır sa bu, has ta ve ya ra lı la rı ölü me  terk et mek
olur. Bu na düş me mek  için, her eya le tin ken di için de bu so ru nu kök -
lü ele  alıp mut la ka çö zü me git me si ge re kir. Bu nun  için; sağ lık lı, gü -
ven lik li ve düş ma nın ulaş ma ya ca ğı alan lar da, kur ta rıl mış böl ge ler -
de ye ral tı has ta ne le ri nin ge liş ti ril me si ve tıb bi mal ze me ler le do na -
tıl ma sı, uz man per so ne lin bu lun du rul ma sı önem li bir so run ola rak
ken di si ni da yat mak ta dır. İm kan lar öl çü sün de bu nu ge liş ti re rek böl -
ge ve mın tı ka la ra ka dar sağ lık bi rim le ri oluş tur mak müm kün dür.
Salt bu nun la da ye tin me yip, ay nı za man da bü tün bir lik ler de sağ lık -
çı la rın ve ge rek li tıb bi mal ze me le rin bu lun du rul ma sı da bir o ka dar
önem li dir. An cak mev cut du rum lar göz önü ne ge ti ril di ğin de bü tün
bir lik le rin sağ lık per so nel ih ti ya cı nı kar şı la ma im ka nı na tam ola rak
ula şı la ma mış tır. Bu boş lu ğu kı sa sü re de dol dur mak  için sağ lık tan
kıs men an la yan ve bu yön lü ge li şim eği li mi  olan bi rey le rin  özel
ola rak eği til me si ne ih ti yaç var dır. Bu nun ya nı sı ra her bir lik üye si -
nin sağ lık (ilk yar dım) eği ti min den ge çi ril me si ge re kir.

Sa vaş ta ya ra lan ma ve has ta lan ma du rum la rın da mo ra lin önem li
bir ro lü ol du ğu nu göz önü ne ge tir di ği miz de, ya ra lı ve has ta la ra ge -
rek li mo ral ve des te ğin ve ril me si son de re ce önem li dir. Bu ne den le
sağ lık bi ri mi ne se çi le cek bi rey le re dik kat et mek ge re ki yor. Ay rı ca
ya ra lı ve has ta nın, bir lik ya şa mın dan ve sa vaş tan  uzak kal ma sı nın
ya ra ta ca ğı boş lu ğu eği tim le dol dur mak en doğ ru su ola cak tır. 

Sa de ce mev cut sa vaş çı ya pı mı zın sağ lık so run la rı nı çöz mek kuş -
ku suz tek ba şı na ye ter li de ğil dir. Bir  halk ha re ke ti ol du ğu mu zu ve
ik ti dar laş ma ya doğ ru gi der ken, şid det li sa vaş ko şul la rın da hal kın
sağ lık so run la rıy la da il gi len mek is ter is te mez ge ril la ya düş mek te -
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dir. Bu nu da dik ka te alı rak, sağ lık ve has ta ne fa a li ye ti nin ne ka dar
kap sam lı bir ça lış ma is te di ği açık ça or ta ya çık mak ta dır. Bu nun  için,
ge zi ci sağ lık bi rim le ri nin oluş tu ru lup, bu bi rim le rin ay nı za man da
hal kın sağ lı ğıy la da il gi le nip, ko şul lar öl çü sün de yok sul ke si me  ilaç
yar dı mı gi bi ça lış ma lar yü rüt me si önem li dir. 

5- Mu ha be re ve kur ye
Sa vaş ve or du lar da mu ha be re nin ro lü tar tış ma gö tür me ye cek ka -

dar bü yük bir öne me sa hip tir. Mu ha be re so ru nu nu çöz me yen bir or -
du, ken di si ni sa va şın bü tün ge liş me le rin den mah rum bı rak mış de -
mek tir. Böy le du rum lar da düş man sal dı rı la rı nın ne re den ge le ce ği ni
bi le me di ği gi bi, ge le bi le cek sal dı rı la ra kar şı ko ya bil mek  için ken di
güç le ri ni de na sıl ha re ke te ge çi re ce ği, na sıl ko or di ne sağ la ya ca ğı,
ça tış ma la rı na sıl yön len di re ce ği ve sa va şı na sıl ge liş ti re ce ği ko nu -
sun da ade ta eli-ko lu bağ lı ka la cak, ken di güç le ri ne kı sa sü re de ulaş -
ma ya cak tır. Bu da sa vaş ta  ölüm de mek tir. Düş man fa a li yet le ri hak -
kın da bil gi le ri za ma nın da el de et mek, mev cut  olan bir lik le ri düş ma -
nın ha re ke ti hak kın da bil gi len dir mek,  emir-ta li mat la rı za ma nın da
ve ye rin de ulaş tır mak  için mu ha be re ye bü yük ih ti yaç du yul mak ta -
dır. Bu, bü tün sa va şan ta raf lar açı sın dan ge çer li dir.

1992'ye ka dar mev cut güç le ri miz bu ola nak lar dan ta ma mıy la
uzak tı. Bun dan ön ce ki sü reç ler de da ha çok kur ye yo luy la ge liş me -
ler öğ re ni lip yön len di ril mek tey di. Bu, zor luk lar ve teh li ke ler ya rat -
mak la kal ma yıp, mev cut ge liş me le rin za ma nın da ak ta rıl ma ma sı nı
da be ra be rin de ge tir mek tey di. Bu nun da mü ca de le mi zin ge li şi mi
açı sın dan ne ka dar olum suz bir rol oy na dı ğı ve ça lış ma la rı ağır laş -
tır dı ğı bi lin mek te dir.

İş te bu ger çek lik ten ha re ket le 1992 'nin baş la rın dan iti ba ren par ti
bu so run üze rin de bü yük bir has sa si yet le du ra rak ge rek li tek nik im -
kan la rı or ta ya çı kar mış tır. Ge li nen aşa ma da mu ha be re den yok sun
bir sa va şın yü rü tü le me ye ce ği ger çe ğin den yo la çı ka rak; her eya let -
te, mu ha be re ku ru mu, bi rim le ri nin oluş tu rul ma sı yö nün de fa a li yet -
ler baş la ma sı na rağ men, par ti nin ön gör müş ol du ğu bir mu ha be re
ağı nı tam an la mıy la ge liş ti re me me du ru mu ya şan mış tır. Sü reç içe ri -
sin de her ne ka dar bi rim ler oluş tu rul muş ve bir ku rum ola rak ör güt -

len di ril me ye ça lı şıl mış sa da, bu nun an lam ve öne mi ne uy gun ola rak
ha re ket edil me miş tir. 

Yer siz mu ha be re yap ma, za ma nın da mu ha be re ye çık ma ma, düş -
man la mu ha be re ya pıl ma ma sı ge rek ti ği hal de mu ha be re yap ma, şif -
re ge liş tir me me,  açık ko nuş ma, eği tim siz ki şi le rin bu bi ri me ve ril -
me si, vb. du rum la rın be lir gin ola rak ya şan ma sı cid di za rar lar ver -
miş tir. Hat ta ki mi yer ler de ken di eli miz de ki ci haz lar bir  ajan ro lü nü
oy na ya bil miş tir. De ni le bi lir ki, düş man bir çok ope ras yo nu ve ya şa -
nan şa ha det olay la rı nın önem li bir bö lü mü nü eli miz de ki ci haz la rın
yan lış kul la nıl ma sın dan öğ ren miş tir. Bu nun önü ne her ne ka dar ge -
çil me ye ça lı şıl mış sa da  hâlâ yet mez lik le rin gi de ril di ği söy le ne mez.
Eli miz de ki mev cut ci haz lar la oy nan ma sı bir ço ğu nun bo zul ma sı nı,
bi rim ve bir lik le ri mi zin ci haz sız kal ma sı na yol aç mış tır. Bun dan
do la yı da bi rim le rin hem  uzun sü re ör güt le iliş ki le ri nin ol ma ma sı -
na, hem de bü yük teh li ke ler le kar şı kar şı ya kal ma sı na ne den olun -
muş tur. Bu nun da ge nel fa a li yet ler açı sın dan ne ka dar bü yük bir ka -
yıp ol du ğu or ta da dır.

Bu gün sa va şın gel miş ol du ğu dü zey, ar tık bu tür ha ta ve yet mez -
lik le re hiç bir su ret le mü sa ma ha gös ter me ye cek tir. Her şey den ön ce
tam bir ku rum laş ma yı ve bu mu ha be re nin ge rek le ri ne uy gun ha re -
ket et me yi da yat mak ta dır. Mev cut du rum da hem per so nel, hem tek -
nik açı dan cid di bir so run yok tur. İm kan lar her tür lü ça lış ma ya el
ve re cek dü zey de dir. Tek so run her ala nın ih ti ya cı na uy gun bi rim le -
rin oluş tu rul ma sı ve mu ha be re hak kın da bü tün bi rim ve so rum lu la -
rı nın eği ti le rek uz man ha le ge ti ril me si dir. Ay nı za man da mu ha be re
ku ral la rı na uyul ma sı ve di sip li nin ege men  tarz ha li ne ge ti ril me si
ge re ki yor.

Kar ma şık ve yo ğun sa vaş fa a li yet le ri, özel lik le gü nü müz de ko or -
di ne nin çok  önem ka zan ma sı ne de niy le bu so ru na kök lü çö züm ler
ge tir mek zo run lu dur. Özel lik le ge rek siz mu ha be re nin ya pıl ma sı,
mu ha be re ya pı lır ken gün lük tek mil ler den tu ta lım, ge liş me le rin ak -
ta rıl ma sı na ve ta li mat la rın ile til me si ne ka dar şif re li ko nuş ma la rın
esas alın ma sı ka çı nıl maz dır. 

Bü tün bi rim ve bir lik ler de mut la ka ci haz bu lun du rul ma sı he def -
len mek le bir lik te, mer ke zi bir mu ha be re ağı nın ge liş ti ril me si ne de
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özen le dik kat gös te ril me si ge re kir. Özel lik le bü yük çap lı ve kap -
sam lı ey lem ler de ol sun, yi ne kü çük çap lı ey lem ler de ol sun tam ko -
or di ne yi sağ la ya bil mek  için ey lem de yer  alan güç le re bi rer ci haz
ve ril me si ke sin lik le ih mal edil me me li dir.

Bu ku ru mun düş man fa a li yet le ri hak kın da ge re ken bil gi le ri sağ la -
mak  için, sü rek li ci haz da düş ma nı ta kip et me ve alı nan bil gi le ri za -
ma nın da il gi li ku ru ma bil dir me gi bi bir gö re vi de var dır. Mu ha be re
ku ru mu nun ay rı ca bel li ara lık lar la ih ti yaç ora nın da çe şit li şif re le ri çı -
kar ma sı da ge re kir. Çı ka rı lan şif re le ri giz li tu tul ma sı na dik kat et mek,
za ma nı geç miş şif re le ri im ha et mek de bir o ka dar önem li dir. Bu ça -
lış ma la rın yö net men lik ru hu na uy gun yü rü tül me si esas tır.

El de ki tek ni ğin te min edil me ko şul la rı göz önü ne alı nır sa, ku la -
nı mın da ol duk ça du yar lı olun ma sı ge rek ti ği, geç miş pra tik ler de or -
ta ya çı kan yan lış kul la nım la rın bi zi ne ka dar güç du rum da bı rak tı ğı
açık tır. Ay rı ca bu ku ru ma alı na cak olan la rın tec rü be li, bu iş ten an la -
yan lar dan ol ma sı önem li dir. İm kan la ra gö re bun la rın hem şif re çı -
ka ra bi le cek ve ta mi ri ni ya pa bi le cek ler den se çil me si ve bun la rın da
ye dek le ri ni ha zır la ma la rı dik ka te alın ma sı ge re ken bir hu sus tur. 

Tel siz le ha ber leş me ve ile ti şi min sağ lan ma sı nın ya nın da, geç miş -
ten be ri kul la nı lan kur ye ile ha ber leş me, ile ti şim de te mel bir rol oy -
na mak ta dır. Geç miş te bu fa a li ye tin ha ta lar ve suç pra tik le riy le do lu
ola rak ger çek leş ti ril di ği açık tır. Kur ye ola rak se çi len le rin uy gun ni -
te lik ler de ol ma ma sı bir çok so ru nun kay na ğı ol muş tur. 

Ye ni sü reç te ci haz la rın kul la nıl ma ya ca ğı an lar da, bil gi len dir me -
ler de, grup la rın alan la ra ak ta rıl ma sın da vb. kur ye nin doğ ru ku ral lar
çer çe ve sin de yay gın ca kul la nıl ma sı ge re kir. Özel lik le kur ye ola rak
se çi len ki şi le rin dik kat li, ara zi ye ha kim, ini si ya tif li ve du yar lı ki şi -
ler ol ma sı na  önem ve ril me si, ça lış ma la rın ama cı na ulaş ma sı açı sın -
dan zo run lu dur. Gü nü müz de, bu fa a li ye tin, ha ta la rın dan arın dı rıl -
mış bir şe kil de tam iş ler li ğe ka vuş tu rul ma sı, bir çok so ru nun çö zül -
me sin de te mel rol oy na ya cak tır. 

6- Ma li ye
İk ti dar laş ma sü re ci ne doğ ru gi der ken ola nak la rın da ha da ar ta ca -

ğı açık tır. Or ta ya çı kan im kan la rın iyi der le nip to par lan ma sı ve ye -

rin de kul la nı la rak sa va şı mı zın hiz me ti ne su nul ma sı önem li bir so -
run dur. Geç miş te ge rek le ri ne uy gun ola rak ha re ket edil di ği söy le -
ne mez. Bu im kan lar tam ola rak de ğer len di ril me si nin ya nın da, bi ri -
ken ma li de ğer le rin ye te rin ce ko ru na ma ma sı ve ye rin de kul la nıl ma -
ma sı gi bi du rum lar da or ta ya çık mış tır. Aşı rı har ca ma lar dan tu ta lım
el de ki mev cut de ğer le rin ye te rin ce ko run ma ma sı na ka dar bir çok
ye ter siz lik le rin ya şan dı ğı bi lin mek te dir. Sağ lam bir def ter tu tul ma -
dı ğı ve mer ke zi leş me nin sağ lan ma ma sın dan do la yı bir çok de ğer ya
kay bol muş, ya da düş ma nın eli ne geç miş tir. Aşı rı bir tü ke ti mi de
bu na ek le di ği miz de ma li alan da ne ka dar bü yük bir za ra rın ya şan dı -
ğı çok net or ta ya çı ka cak tır. Bü tün bun lar, ma li alan da ku rum laş ma -
mı zın ger çek leş me me si yö nün de be lir le yi ci bir yer tut mak ta dır. 

Özel lik le ye ni sü reç te ni ce lik ola rak gi de rek ge li şip-bü yü yen or -
du mu zun ve sa va şın tüm lo jis tik, tek nik so run la rı çöz me ko nu sun da
ma li ye fa a li yet le ri nin te mel bir ye ri var dır. Ma li so run çö zül dü ğü
oran da ih ti yaç la ra ce vap ve ri le bi lir. Bu da ma li alan da ku rum laş ma -
nın yet kin otur tul ma sıy la ola cak tır.

Bü tün ih ti yaç la ra ce vap ver mek  için sa de ce öz gü ce da yan mak da
ken di ba şı na ye ter li ol ma mak ta dır. Öz gü ce da yan ma yı  esas al mak la
bir lik te düş ma nın ma li kay nak la rı na yö nel me ve dev rim ci zo ra da -
ya na rak ka mu laş tır ma da bir o ka dar önem li dir. El bet te ki hal ka yö -
ne lik ola rak zor yön te mi  esas alın ma ya cak tır. Da ha çok gö nül lü,
hal kın gü cü ora nın da ka tı lı mı nın sağ lan ma sı he def tir. Bu nun  için
kam pan ya, ba ğış, ai dat ve ver gi len dir me gi bi yön tem le re baş vu rul -
ma sı ge rek ti ği açık tır. Bu gün düş ma nın  Kürdistan'ın bü tün il ve il -
çe le rin de ban ka la rı ve bir çok iş let me ku ru luş la rı mev cut tur. Yi ne iş -
bir lik çi-fe o dal komp ra dor lar, bu nun ya nı sı ra düş ma nın bi ze kar şı
ör güt le di ği ve sa vaş tır dı ğı yay gın ko ru cu çev re le ri bu lun mak ta dır.
Geç miş te bu kay nak lar dan ye te rin ce ya rar la na ma dı ğı mız bi lin mek -
te dir. Bun dan son ra bu tür düş man ku rum ve iş let me le ri ne kar şı ke -
sin bir yö ne lim içi ne gir mek dö ne min gö rev le rin den dir. Ya rar lı ve
et ki li bir yö ne lim le ka mu laş tır ma, ka mu laş tır ma nın sağ lan ma dı ğı
za man da im ha et mek ge re ki yor. Ay rı ca sı nır lar da ki güm rük ler den
de her yö nüy le ya rar lan ma bü tü nüy le sa va şın hiz me ti ne sun ma im -
kan la rı da doğ muş tur.
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Ay rı ca ti ca re ti ge liş tir me ve im kan lar öl çü sün de çe şit li iş let me le -
ri dev re ye sok ma gi bi du rum lar dan da ya rar la nıl ma sı ge re ki yor.
Baş ta her eya let ken di so ru nu nu öz gü cü ne da ya na rak çöz me yi  esas
al mak la bir lik te, bu alan da bir ku rum laş ma ya gi de rek ken di içe ri -
sin de bu nu mer ke zi bir ya pı ya ka vuş tur ma yı te mel al ma lı dır. İh ti ya -
cın dan faz la bi ri ken de ğer le rin ise bağ lı ol du ğu mer ke zi ku rum la ra
za ma nın da ve sağ lam bir bi çim de ulaş tı rıl ma sı ge re ki yor.

Türk pa ra sı nın hız la de ğer kay bet ti ğin den ha re ket le el de ki  Türk
pa ra sı nı dö vi ze dö nüş tür mek da ha da ger çek çi bir yak la şım dır.
Müm kün mer te be ya pı la cak har ca ma la rı, el de ki mev cut dö vi zi kul -
lan mak tan çok,  Türk pa ra sı nı kul lan mak da ha uy gun dur. Yi ne bu
ku ru ma, par ti ide o lo ji si ve po li ti ka sı na ha kim, par ti ye bağ lı  olan bi -
rey le rin ge ti ril me si ne  özen gös te ril me li dir. 

7- To pog raf ya ku ru mu (ha ri ta-kro ki çi zi mi)
To pog raf ya, üze rin de ya şa nı lan ve ha re ket edi len coğ ra fik ala nın

bü tü nün özel lik le ri nin en in ce ay rın tı sı na ka dar araş tı rı lıp tes pit
edil me si ve bel li bir düz lem üze ri ne (ka ğıt, tah ta, top rak vb.) çi zim
ve ya ka bart ma yo luy la ge çi ril me si dir. To pog raf ya, coğ raf ya nın bü -
tün özel lik le ri ni içer mek te dir.

Ara zi nin ge nel ya pı sı, yer le şim du rum la rı, be lir gin nok ta lar,
alan la rın ge niş li ği, yük sek li ği, yer le şim alan la rı, ne hir, göl, de niz
vb. hep si ni kap sa mak ta dır. Sa vaş ör gü tü ol du ğu muz dik ka te alın dı -
ğın da, bu nun or du güç le ri miz açı sın dan ne ka dar bü yük bir  önem
ta şı dı ğı gö rü le cek tir. Geç miş mü ca de le pra ti ğin de bu so run üze rin -
de ye te rin ce du rul ma ma sı çe şit li zor luk la ra yol aç mış tır.

Or du laş ma nın ve sa va şı mın gel di ği bu aşa ma da to pog raf ya yı bir
ya na it mek ve ya özüm se me mek ka bul gö rü le cek bir du rum ola maz.
Güç le ri mi zin ra hat ha re ket et me si ve sa va şı da ha da ge liş tir mek
için to pog raf ya ku ru mu nun öne mi ken di li ğin den or ta ya çık mak ta -
dır. To pog raf ya sa de ce ge nel coğ ra fik bil gi le ri de ğil, ay nı za man da
kul la nı la cak  olan çe şit li  ağır si lah la rın (top, ha van vb.) da ha et ki li
ve ye rin de kul la nı la bil me si  için de önem li dir. Ör ne ğin to pog raf ya
so ru nu na çö züm ge tir me di ği miz den do la yı eli miz de mev cut ha van -
la rı ge nel lik le gö rü nen he def le re kar şı kul lan mak tan öte ye gi de me -

me gi bi bir du rum la da kar şı kar şı ya ka lı yo ruz. Ço ğu za man kul la -
nı lan bu si lah la rın he de fi ni vur ma dı ğı bir ger çek tir.

Bu açı dan ko nu nun önem le ele alın ma sı ve çö zü me ka vuş tu rul ma sı
er te le ne mez. So ru nun öne min den ha re ket le her eya let ken di to pog ra fik
so run la rı na tam ola rak çö züm ge tir me zo run lu lu ğuy la kar şı kar şı ya dır.
Baş ta to pog ra fik bil gi le ri  olan ki şi le rin bu ku ru ma se çil me si ve eği tim -
le bu ku rum da bu lu nan la rın uz man laş ma ya git me si ge rek mek te dir. Bu -
nun la bir lik te bü tün sa vaş çı ya pı mı zın da ge nel hat la rıy la to pog raf ya
hak kın da bil gi len di ril me si  için eği tim den ge çi ril me si zo run lu bir ih ti -
yaç tır. Olu şan böy le ku rum lar ara cı lı ğıy la her eya let ken di eya let ha ri -
ta sı nı ge liş tir me si ya nın da sa va şa ko lay lık sağ la ya bi le cek ve bü tün
nok ta la rı, düş man he def le ri ni, yer le şim mer kez le ri ni vb.'ni içe ren as ke -
ri ha ri ta la rı ge liş tir me si de ol duk ça önem li dir. Önü müz de ki sü reç ler de
kap sam lı ku şat ma la rın, ab lu ka la rın ve ge niş çap lı ey lem le rin ola ca ğı
dik ka te alı na rak ay rın tı lı bir şe kil de ara zi ve he def le rin kro ki ve ha ri ta -
la rı nın çı ka rıl ma sı ha re ket li sa vaş açı sın dan ol duk ça önem li dir. 

Bu ra dan ha re ket le, bu gi bi ça lış ma la rı her ke sin yü rü te me ye ce ği
dik ka te alı na rak, çi zim den ve ara zi ya pı sın dan an la yan, ay nı za -
man da bu nu ya par ken as ke ri ça lış ma la ra gö re ha ri ta lar çi ze bi le cek -
le rin bu ku rum la ra alın ma sı zo run lu dur. 

8- De net le me ku ru lu (mü fet tiş lik)
Ge çen mü ca de le sü re cin de or du laş ma mı zı sek te ye uğ ra tan bir -

çok sı nıf dı şı an la yı şın boy ver me si  ağır tah ri bat la ra ne den ol muş -
tur. Ya şam, ça lış ma, ha re ket ve vu ruş tar zı baş ta ol mak üze re bü tün
or du ça lış ma la rı mız da ken di ni dı şa vu ran par ti dı şı lık lar la yet kin ce
mü ca de le et mek her şey den ön ce sağ lam ve sü rek li bir de ne tim le
müm kün dür.

De ne tim siz lik ten kay nak la nan çiz gi dı şı lık lar, bi rey sel tarz lar ve
tak tik dı şı lık lar za ma nın da önü alın ma dı ğın dan do la yı yol aç tı ğı
tah ri bat lar bo yut lan mış tır. Ge li nen sü reç te ça lış ma la rın ye rin de, za -
ma nın da ve sü rek li de ne ti mi ka çı nıl maz bir hal al mış tır. Bu ne den le
mer ke zi de net le me ku ru lu nun oluş tu rul ma sı ve ger çek bir iş ler lik
ka zan dı rıl ma sı zo run lu dur.

De net le me bi rim le ri nin iş ler li kı lın ma sı, ça lış ma alan la rı üze rin -
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de ha re ket li ol ma sıy la müm kün dür. Di rekt baş kan lık kon se yi ne
bağ lı  olan bu bi rim ler ini si ya tif li ola rak ha re ket eder ler. Bü tün ça -
lış ma la rı de net le mek le ve üs te ra por et mek le yü küm lü  olan de net le -
me or ga nı  üst'ün ona yı ve bil gi si dı şın da ha re ket ede mez.  Üst'ün ta -
li mat la rı do ğul tu sun da  esas işi bil gi len dir mek ve ra por sun mak  olan
bu ku rul la rın se çi min de par ti öl çü le ri nin gö ze til me si zo run lu dur. 

De net le me ku ru lu nun ken di ça lış ma yö net me li ği ne ka vuş tu rul -
ma sı esas tır. Bu ku rul üye le ri nin gö rev al ma dık la rı sü re için de ise
bu lun duk la rı sa ha da ge nel ça lış ma la ra ak tif ola rak ka tıl ma la rı mü -
ca de le mi zin mev cut dü ze yi ne uy gun düş mek te dir. 

9- So ruş tur ma ve yar gı la ma
Geç miş sa vaş pra ti ği miz de; or du bün ye sin de ki so ruş tur ma ve

yar gı la ma la rın, tam an la mıy la par ti mi zin ada let an la yı şı doğ rul tu -
sun da ya pıl dı ğı nı be lirt mek müm kün de ğil dir. Bir çok olum suz luk la
bir lik te, cid di de re ce de suç sa yı la bi le cek çe şit li ha ta ve ye ter siz lik -
ler or ta ya çık mış tır. Yer siz ve hak sız in faz la ra ka dar bir çok par ti dı -
şı lık lar ya şan mış tır.

So ruş tur ma lar da par ti nin ik na edi ci ve ka za nım cı il ke si nin  esas
alın ma sı ye ri ne, ki şi sel ve ka ba yön tem ler öne çı ka rıl mış tır. Yi ne
yar gı la ma la rın za man aşı mı na uğ ra tı lıp, yü zey sel, for ma li te ica bı
ya pıl dı ğı ve bu te mel de bir suç pra ti ği nin ya şan dı ğı da gö rül mü şür.
Yi ne ay dın lı ğa ka vuş tu rul ma dan, bi rey sel kay gı lar so nu cu ger çek -
leş ti ri len yar gı la ma lar da az de ğil dir.

Par ti ide o lo ji si ve po li ti ka sın dan  uzak ol ma ve bi rey le rin ken di
tar zı nı ha kim kıl ma sı so nu cu, ge li şen bu olum suz pra ti ğin ge rek sa -
vaş çı ya pı mız, ge rek se kit le ler üze rin de ya rat tı ğı tah ri ba tın ne den li
bü yük ol du ğu bu gün da ha net ola rak or ta ya çık mış tır. Sa va şın bü -
yü me si ni bel li oran da en gel le yen bu tür an la yış la rın mah kum edil -
me si ge rek ti ği açık tır. İk ti dar laş ma ya doğ ru hız la gi dil di ği bir sı ra -
da, ka tı lım la rın özel lik le önü müz de ki dö nem ler de kit le sel bo yu tun
da ha da ile ri dü ze ye çı ka ca ğı ke sin dir.

Top lu mun bü tün sı nıf ve kat man la rı nı bağ rın da top la ya cak böy le
bir or du ger çek li ği, aynı za man da şid det li bir sa va şı mı sür dür me
gö re viy le de kar şı kar şı ya dır. Bü yü yen or du ger çek li ği, mev cut dü -
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ze yi ve top lum sal ger çek li ği dik ka te al dı ğı mız da, is ter is te mez çe -
şit li dü zey ler de suç un sur la rı or ta ya çı ka cak tır. 

İş le nen suç la ra kar şı hiç bir şe kil de ses siz ka lı na maz. Bu ne den le
iş le nen suç la rı ve suç lu la rı açı ğa çı kar mak ve ce zai yap tı rım la ra ta -
bi tut mak  için so ruş tur ma ko mis yon la rı na ve yar gı he yet le ri ne ge -
rek si nim var dır. So ruş tur ma ko mis yo nu ve yar gı nın kaç ki şi den ve
kim ler den olu şa ca ğı, so ruş tur ma nın han gi esas lar te me lin de yü rü tü -
le ce ği, sor gu anın da han gi hu sus la ra dik kat edil me si ge rek ti ği, yi ne
mah ke me le rin han gi ya sal çer çe ve de ola ca ğı, han gi su çun as ke ri
mah ke me ler de yar gı la na ca ğı or du res mi ye tin de or ta ya ko nul muş tur.
Bah se di len bu hu sus la rın pra tik te na sıl iş le til me si ge rek ti ği yö net -
me lik kap sa mın da ele alın mış tır. 

Bu ra da dik kat edil me si ge re ken önem li nok ta; rast ge le ki şi le rin
so ruş tur ma ve mah ke me ya pa ma ya ca ğı dır. Bu nun ya şan ma ma sı ve
geç miş te ya şa nan olum suz luk la rın tek rar lan ma ma sı  için, her eya let
bün ye sin de bu an lam da ku rum laş ma ya gi dil me si esas tır. Suç do ğu -
ran bir fi il or ta ya çık tı ğın da, ön ce lik li ola rak so ruş tur ma he ye ti ta -
ra fın dan ge rek li araş tır ma lar ve in ce le me ler ya pı lır,  eğer suç du ru -
mu tes pit edi lir se, su çun ni te li ği ne gö re ge rek li mah ke me ya pı lır. 

Ya pı lan so ruş tur ma ve yar gı la ma la rı, geç miş te ki gi bi za ma na
yay ma mak, za man kay bet me den ve ih mal et me den ger çek leş tir -
mek, şek li de ğil mut la ka doğ ru so nuç la ra ula şa cak tarz da ele al mak,
sa va şın, par ti nin ve hal kın çı kar la rı na uy gun ka rar la ra var mak, yi ne
ki şi yi ka zan ma te me lin de bir yak la şı mı  esas al mak ge re ki yor. 

10- As ker lik şu be le ri
Geç miş pra tik mü ca de le sü reç le rin de ge rek ül ke nin de ği şik alan -

la rın da, ge rek se Tür ki ye met ro pol le rin de mü ca de le saf la rı na ka tıl -
mak is te yen ço ğu çev re le rin ör güt le iliş ki ku ra ma ma la rı ne de niy le
saf la ra ka tı lım la rı ger çek leş me miş tir. Bu nun mü ca de le miz  için ne
ka dar bü yük bir ka yıp ol du ğu bi lin mek te dir. 

Ge li nen aşa ma da, sa vaş çı aday la rı na bü yük ge rek si nim du yul -
mak ta dır. Bu nun  salt gö nül lü çev re le re da ya na rak kar şı la ma ya git -
me nin ye ter li ol ma ya ca ğı bi li nen bir hu sus tur. Bu açı dan gö nül lü
ka tı lım la rın ya nın da, zo run lu as ker lik ya sa sı nın da et kin bir şe kil de

ha ya ta ge çi ril me si ge rek mek te dir. 
Han gi bi çim de olur sa ol sun, bü tün çev re le re ulaş mak ve sa vaş çı

ih ti ya cı nı za ma nın da kar şı la mak  için as ker lik şu be le ri nin ör güt len -
di ri lip ha ya ta ge çi ril me si zo run lu dur. Oluş tu rul ma sı ge re ken şu be -
le rin eya let ka rar gah la rı bün ye sin de ör güt len di ri lip, mer ke zi bir ya -
pı ya ka vuş tu rul ma sı en doğ ru ola nı dır. Eya let ka rar gah la rın da baş -
la tı lan ör güt len me ken di ku rum laş ma sı nı ya ra ta rak böl ge ve mın tı -
ka lar da şu be ve ya tem sil ci lik ler dü ze yin de yay gın laş tı rıl ma lı dır.
As ker lik şu be le ri ay nı za man da şe hir mer ke zi ve Tür ki ye met ro pol -
le ri  için de ge çer li  olan bir du rum dur. 

Oluş tu ru lan şu be le rin kuş ku suz cep he bi rim le riy le sü rek li bir da -
ya nış ma içe ri sin de ol ma sı, ge niş çev re le re ulaş ma la rı açı sın dan
önem li dir. An cak bu ta ma miy le cep he bi rim le ri nin de ne ti min de
ola cak di ye bir so nuç çı ka rıl ma ma lı dır. Bu ra da ki  amaç; ne re de saf -
la ra alın ma sı ge re ken bir sa vaş çı var sa, ona ulaş mak tır. Ge rek cep -
he bi rim le ri ta ra fın dan ol sun, ge rek şu be ler ara cı lı ğıy la ol sun alı nan
bü tün ye ni sa vaş çı aday la rı nın bu lun duk la rı  alan ta ra fın dan, araş tır -
ma ve kont rol den ge çi ri le rek alın ma la rı, rast ge le her ke sin or du ya
gön de ril me me si ge re kir. Sa vaş çı se çi min de as ker lik ya sa sı nın ön -
gör müş ol du ğu hu sus la rı, or du ya uy gun luk du ru mu nu dik ka te ala -
rak (şüp he li olan la rın dı şın da) yaş, sağ lık, vb. du rum lar dik ka te alı -
na rak, bir ay rış ma ya gi dil me si ve du ru mu el ve riş li  olan sa vaş çı ya -
pı nın en sağ lık lı yol lar la za man aşı mı na uğ ra ma dan üs len me alan la -
rı na ulaş tı rıl ma sı önem li dir. Zo run lu as ker lik ya sa sı nı uy gu lar ken
ka dın kit le si nin bu nun dı şın da tu tul ma sı ge re kir. Bu ke sim den gö -
nül lü ka tı lan lar da ay nı iş lem le re ta bi tu tu la rak, sa vaş açı sın dan du -
ru mu uy gun ol ma yan la rın alın ma ma sı na dik kat edil me li dir. 

Oluş tu ru lan mev cut şu be ler ve şu be le re bağ lı ola rak ça lı şı lan tem -
sil ci lik le rin ken di ça lış ma la rın da, baş ta giz li lik ol mak üze re, her hu -
sus ta ge re ken dik kat ve du yar lı lı ğı el den bı rak ma ma la rı önem li dir.
Bu açı dan bu gi bi ku rum lar da yer  alan ki şi le ri bel li bir eği tim den
geç me si ve ken di gö rev le ri hak kın da ay dın la tıl ma sı ge rek mek te dir. 

e- Sa vaş ta alt ya pı 
Or du lar alt ya pı so run la rı nı çöz dük le ri oran da ken di le ri ni ayak ta
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tu ta bi lir ler. İs ter bur ju va or du la rı ol sun, is ter sos ya list or du lar ol -
sun, is ter se kur tu luş sa va şım la rı nı ve ren  halk or du la rı ol sun bu il ke -
ye bağ lı kal mak zo run da dır lar. Alt ya pı so run la rı nı çöz me yen bir or -
du, ba şa rı lı bir sa va şı mı sür dü re me ye ce ği gi bi da ğıl mak tan da ken -
di ni kur ta ra maz.

Bu du rum or du ger çek li ği miz açı sın dan da ha da ge çer li dir. Bü -
yük bir güç den ge siz li ği için de fa a li yet yü rü ten bir sa vaş ör gü tü ol -
du ğu muz göz önü ne ge ti ril di ğin de, bu nun ne ka dar ge çer li ve ha ya -
ti ol du ğu ken di li ğin den gö rü le cek tir.

Geç miş mü ca de le sü re cin de, ki mi eya let ve böl ge ler de bu so ru -
nun üze rin de tam du rul ma dı ğı ve bu na kök lü bir çö züm ge ti ril me di -
ği  için, sa va şı mın ge li şi mi ni önem li oran da et ki le miş tir. Ay nı za -
man da or du nun is te ni len dü zey de ge li şip bü yü me si ne de olum suz
et ki yap mış tır. Hat ta mev cut gü cü mü zün yıp ran ma sı ve ki mi za man
ka çış la rın gün de me gel me si bu nun la ya kın dan ilin ti li dir. 

Geç miş te ya şa nan bu gi bi ye ter siz lik le re bir da ha gir me mek  için
so ru nun han gi te mel de ele alın ma sı ve na sıl bir yak la şım gös te ril -
me si ge rek ti ği ni tes pit et mek zor ol ma sa ge rek. Bun dan da an la şı la -
ca ğı gi bi si lah lı güç le ri mi zin ilk etap ta alt ya pı so run la rı nı çöz me yi
esas al ma sı ge rek mek te dir. 

I- Üs len me ve ge ri cep he
Ulu sal kur tu luş sa vaş la rı nın ge liş ti ği bir çok  halk mü ca de le ta ri -

hi ne bak tı ğı mız da; çe şit li sağ lam üs ve ge ri cep he le re da ya na rak sa -
va şı ge liş tir dik le ri ni ve bu ra lar dan güç ala rak düş man la rı na kar şı
za fer sağ la dık la rı nı bi li yo ruz. Ör ne ğin Vi et nam ge ril la la rı, Çin gi bi
ge niş ve sağ lam bir ge ri cep he ye da ya na rak sa va şı ge liş ti rip kur tu -
lu şa git miş ler dir. An cak  Kürdistan'ın du ru mu na bak tı ğı mız da;  dört
bir yan da sö mür ge ci güç le rin ku şat ma sı al tın da ol du ğu mu zu ve da -
ya na bi le ce ği miz her han gi bir ge ri cep he ve üs sa ha mı zın bu lun ma -
dı ğı nı, mü ca de le nin ilk yıl la rın da ta ma mıy la bun dan yok sun ol du -
ğu muz bi lin mek te dir. Par ti  Önderliği'nin Fi lis tin mev zi le ri ni özen le
kul lan ma ya ça lış ma sı nın ne de ni de bun dan dır. Yal nız bu sa ha nın
Kürdistan'dan  uzak ol ma sı ve po li tik den ge le rin de ğiş ken lik gös ter -
me sin den ha re ket le, Gü ney Kür dis tan sa ha sı nın ge ri bir cep he ola -

rak alın ma sı, sağ lam bir üs ha li ne ge ti ril me si, mü ca de le mi zin ge li -
şi mi açı sın dan ne ka dar ha ya ti ol du ğu, ba şın dan be ri Par ti Ön der li ği
ta ra fın dan tes pit edi le rek, bu ra ya ol duk ça bü yük bir  önem ve ril miş -
tir. An cak tak tik ön der li ğin bu nu tam ola rak kav ra ya ma ma sı ve
yan lış yak laş ma sı, sa ha ya at fe di len ro lün tam ola rak oy na tıl ma ma -
sı na ne den ol muş tur. Sü rek li ha ta ve yet mez lik ler de ıs rar, par ti nin
bir çok im ka nı nı he der et miş tir. Tak tik ön der lik, mev cut pra ti ğiy le
ade ta “bu ra da üs le nil mez, bu ra da ba rı nıl maz” yak la şım la rı içi ne
gir miş tir. Par ti  Önderliği'nin ıs rar lı da yat ma la rı so nu cu her ne ka dar
bu  alan  terk edil me miş se de, bek le nen so nuç lar da ya ra tı la ma mış tır.
Tak tik ön der lik, san ki bu ra sı  Kürdistan'ın bir par ça sı de ğil miş gi bi,
ken di si ni bu ra da ade ta bir mi sa fir gö rüp, par ti mi zin  KDP'ye yö ne lik
po li ti ka sı çok  açık ve net ol ma sı na rağ men, ken di si ni  KDP'nin in sa -
fı na  terk ede bil miş tir. Bu nun da par ti mi zin ala na yö ne lik po li ti ka sı -
nı ne oran da iş le mez kıl dı ğı mü ca de le ta ri hi miz de or ta ya çık mış tır.
Bü tün bun la ra rağ men, Par ti Ön der li ği ala nın öne mi ni bil di ğin den
do la yı şid det le bu ra da kal ma yı, her ne pa ha sı na olur sa ol sun bu ala -
nı sağ lam bir ge ri cep he, te mel bir üs len me ala nı ha li ne ge tir me yi
da yat mış tır ve bun dan vaz ge çi le me ye ce ği ni or ta ya koy muş tur. Bu -
nun  için de en zor ko şul lar da bin ler ce sa vaş çı ve kad ro yu biz zat
ken di si eği te rek bu ala na ak tar mış ve ke sin ti ye uğ rat ma dan, bu nu
gü nü mü ze ka dar sür dür müş tür. Sü rek li güç ak ta ra rak bu ra yı bes le -
me si,  eğer doğ ru kul la nı lır sa ge ri cep he ro lü nü oy na ya bi le ce ği ni ve
bu ra dan ha re ket le ül ke nin de rin lik le ri ne ka dar dal ga dal ga ya yı la bi -
le ce ği ni söy le mek faz la yan lış ol ma ya cak tır.

Gü ney Kür dis tan şim di ye ka dar, sa va şın ge li şip bü yü me sin de
önem li rol ler oy na mış tır.  Eğer bu ala na baş tan doğ ru yak la şıl say dı
çok da ha bü yük hiz met ler ve re cek ti. Ay nı yan lış ve ye ter siz yak la -
şım, özel lik le Ku zey sa ha sı nı bes le ye cek  olan alan la ra kar şı da gös -
te ril miş tir. Yi ne  Kafkaslar'a doğ ru par ti yak la şı mı nın, po li ti ka sı nın
uy gu lan ma sı du ru mun da önem li hiz met ler gö re cek tir.

Ül ke içe ri sin de de üs len me so ru nu na doğ ru yak la şım gös te ril me -
miş tir. Ge çi ci üs ler le, ka lı cı üs ler bir bi ri ne ka rış tı rıl mış, üs le nil me -
me si ge re ken alan la rı bir üs gi bi kul lan ma, ki mi yer ler de ise üs le re
da yan mak tan zi ya de üs sü bel li ol ma dan rast ge le ha re ket et me gi bi
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bir du rum ya şan mış tır. Ge çi ci ka lın ma sı ge re ken yer ler de  uzun sü re
kal ma, mev sim lik ka lın ma sı ge re ken yer ler de ko şul lar el ver me di ği
hal de kış sü reç le rin de de kal ma, de şif re  olan, kul la nıl ma ma sı ge re -
ken yer ler den bir tür lü ko pa ma ma, üs se çi min de düş ma nın ulaş -
mak ta zor luk çek ti ği, stra te jik alan la rı ter cih et me ye ri ne ova lık ve
yer le şim yer le ri ne ya kın  olan alan la rı ter cih et me, lo jis tik ne re den
ra hat lık la te min edi li yor sa ora lar da ço ğun luk la üs len me yi te mel al -
ma gö rül müş tür. Giz li li ğe  önem ver me mek ten do la yı ço ğu za man
güç le ri miz düş ma na  açık bir he def ha li ne gel me si ve ga fil av lan ma -
sı ol muş tur. Bu nun da hak edil me yen ka yıp la ra yol aç tı ğı ve par ti yi
ol duk ça zor la dı ğı bi lin mek te dir. Bu, ba şın dan iti ba ren be lir gin ola -
rak ya şan sa da, Par ti  Önderliği'nin ta li mat ve pers pek tif le riy le
önem li oran da aşıl mış tır.

Yi ne bir çok yer de, ne ka dar da ğı nık ve stra te jik alan lar ter cih
edil miş ol sa da güç le rin bir bi ri ni sa vun mak tan  uzak bir şe kil de ge -
niş alan lar da üs len di ril me si, grup la rın ge re ğin den faz la da ğı tıl ma sı,
ade ta her gru bun ken di ka de riy le baş ba şa bı ra kıl ma sı bi çi min de or -
ta ya çı kan yan lış yak la şım lar dan tu ta lım, ala nı tüm den  terk et me gi -
bi bir çok yan lış an la yı şa ka dar çe şit li olum suz luk lar  hâlâ de vam et -
mek te dir. Ör ne ğin bu yan lış üs len me ve ya üs len me de sap ma içi ne
gir me, Beh di nan (Zağ ros lar) ala nın da “sı nır kül tü rü” bi çi min de
ken di ni dı şa vur mak la bir lik te, di ğer alan lar da ise da ha de ği şik bi -
çim ler de ken di ni gös ter mek te dir.

Bü tün bu yan lış an la yış ve yak la şım la rın mü ca de le ye ne ka dar
za rar ver di ği 5. Kong re sü re cin de bü tün yön le riy le or ta ya çı ka rıl -
mış tır. Bu du rum lar hem or ta ya çı ka rıl mış, hem de bu na yol  açan
an la yış, tu tum ve ki şi lik özel lik le ri mah kum edil miş tir.

Üs len me açı sın dan içi ne gi ri len bun ca ha ta ve yet mez lik le re rağ -
men, düş man ül ke nin çe şit li stra te jik alan la rın dan çe kil mek zo run -
da kal mış tır.  Botan'da Ga bar, Best ler, Cu di ve  Garısa'dan tu ta lım
Behdinan'a ka dar ge niş bir sa ha da düş man bu gün bin ler le ifa de edi -
le bi le cek gü cüy le ha re ket ede mez du ru ma gel miş tir.  Amed'in dağ lık
ke sim le ri, yi ne  Dersim'in bü yük bir ke si mi bü tü nüy le ol ma sa bi le
bu na ben zer bir du ru mu ifa de et mek te dir. Di ğer bir çok böl ge ve
eya let ler de ise ay nı dü zey de ol ma sa da yüz ler ce ge ril la yı ba rın dır -

ma ve ha re ke te ge çir me ola na ğı doğ muş tur. Bu gün kü mev cut du ru -
mu göz önü ne ge tir di ği miz de, baş ta Bo tan ve Beh di nan ol mak üze -
re  Amed ve Der sim de da hil, ül ke nin bir çok ala nın da ha re ket li sa -
va şın ve yay gın ge ril la nın da ya na bi le ce ği üs len me ola nak la rı mev -
cut tur.

Ha re ket li sa vaş ve yay gın ge ril la yı ge liş ti rir ken, güç le ri mi zi ağır -
lık lı ola rak ne re de üs len di re ce ği mi zi ve ge ri cep he le re da ya na rak
na sıl bir sa va şı mı ge liş ti re ce ği mi zi bi ze  açık ola rak gös ter mek te dir.

Ül ke de ki mev cut du rum la rı bir bü tün ola rak göz önü ne ge tir di ği -
miz de, ağır lık lı ola rak güç le ri mi zi baş ta Bo tan ve  Behdinan'da
mev zi len dir me miz, mev cut du rum da en uy gun ola nı dır. Bu alan la -
rın hem stra te jik ko num iti ba riy le, hem coğ ra fik açı dan, hem de
mü ca de le mi zin en çok ge li şip yay gın laş tı ğı yer ler ol ma ba kı mın dan
el ve riş li ol ma du rum la rı söz ko nu su dur. Özel lik le Ga bar, Best ler,
Cu di, Ga rı sa, Zap çev re si, Ora mar vb. alan lar da ta bur dü ze yin de
güç le rin mev zi len me si ola nak da hi lin de dir.

Da ha iç böl ge le re dü şen alan la rın bir ço ğu ise bö lük ve ta kım dü -
ze yin de üs len me ye uy gun dur. Ge nel ola rak ül ke nin de ği şik alan la -
rın dan so run la ra doğ ru yak la şım lar te me lin de ta bur, bö lük ve ta kım
dü ze yin de güç le ri mev zi len dir me nin ko şul la rı mev cut tur.

Yal nız bu ko şul lar ya ra tıl mış di ye, ta ma mıy la  açık bir üs len me ye
gi de ce ği miz an la mı na gel me mek te dir. Bo tan ve  Behdinan'da ya rı-
açık bir üs len me ye git miş ol sak da, bu her  alan  için ge çer li dir di ye
bir be lir le me de bu lu na ma yız.  Amed, Der sim ve  Garzan'da ya rı- açık
bir üs len me im ka nı bel li yön le riy le doğ muş ol sa da, giz li üs an la yı -
şı nın te mel alın ma sı mü ca de le miz çı kar la rı açı sın dan da ha ya rar lı
ola cak tır. Kur ta rıl mış alan la ra ula şıl dı ğın da  açık üs len me ye gi di le -
bi lir. Böy le alan lar da bi le tüm den  açık ha re ket edi le cek di ye bir du -
rum da yok tur. Böy le yer ler de bi le bir çok ça lış ma giz li yü rü tül mek
du ru mun da dır.  Hâlâ tam ola rak kur ta rıl mış alan lar da söz ko nu su
de ğil dir. Kur ta rıl ma ya ya kın ve ya rı kur ta rıl mış alan lar dü ze yi ne
ula şıl mış tır.

Bu alan lar da güç le rin bir bir le ri ni sa vu na cak ve des tek ve re cek
tarz da bir üs len me ye git me nin ya nı sı ra, di ğer alan lar da da çe şit li
ge ril la grup la rı nın çok giz li bir te mel de üs len dir me ye git mek önem -
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li dir. Bu, sa va şı sa de ce de ne ti mi mi zin yo ğun ol du ğu alan lar la sı nır -
lan dır ma mak ve düş ma nın bu alan la ra yük len me si nin önü ne geç -
mek  için de ge rek li dir.

Böy le bir üs len me ye gi der ken lo jis tik ve cep ha ne nin de uy gun
ge liş ti ril me si ge re ki yor. Bu nu sa de ce te mel üs len me alan la rıy la sı -
nır lan dır mak, geç miş te ol du ğu gi bi çe şit li zor luk lar ve teh li ke le re
açık ka pı bı rak mak tır. Lo jis ti ği alan la ra uy gun bi çi miy le ser piş tir me -
nin ya nı sı ra, sağ lık lı el le re tes lim edil me si ve sağ lam bir de po la ma -
ya gi dil me si zo run lu ol du ğu gi bi, giz li lik esas la rı na uyul ma sı da bir
o ka dar önem li dir. Kur ta rıl mış alan lar  için bi le bu il ke ge çer li dir.
Çün kü ge ril la sa va şı nın özel li ği sık sık alan la rın de ğiş ti ril me si dir.
Bu doğ ru dan ha re ket edil me di ği sü re ce, alan la rın el de ğiş tir me si du -
ru mun da lo jis ti ğin düş ma nın eli ne geç me teh li ke si söz ko nu su dur.
Bu na mey dan ver me mek  için ba şın dan ted bir le rin alın ma sı ge re kir.

Bü tün bun la rın ya nı sı ra ye ral tı sis te mi nin de ge liş ti ril me si bir o
ka dar önem li dir. Düş man ge li nen aşa ma da en mo dern tek ni ği ni kul -
la na rak üze ri mi ze gel mek te dir. Bu nu bo şa çı kar mak  için sı ğı nak,
ma ğa ra, tü nel ve mev zi le ri her alan da yo ğun ola rak ge liş tir mek
esas tır. Bu, bü tün üs alan la rı  için ge çer li  olan bir du rum dur. Kur ta -
rıl mış, ya rı-kur ta rıl mış ve kur ta rıl ma mış alan la rın bü tü nü  için bu
du rum vaz ge çil mez dir. Bu yön lü oluş tu ru lan ko run ma ted bir le rin -
de, özel lik le kur ta rıl mış alan lar da, kim ya sal ve ze hir li gaz la ra kar şı
özel sı ğı nak, tü nel vb. ted bir le rin ve ko run ma sis tem le ri nin ge liş ti -
ril me si ge li nen aşa ma da  önem ar zet mek te dir.

Bu gün güç le ri miz uy gun bi çi miy le dü zen len miş ve ül ke nin he -
men her ala nı na ser piş ti ril miş du rum da dır. He men he men güç le ri -
mi zin bu lun ma dı ğı tek bir  alan yok gi bi dir. Ba zı alan lar da her ne
ka dar güç le ri miz  uzun sü re li ba rı na mı yor sa da ra hat lık la gi rip-çı kı -
la bi le cek alan lar du ru mu na ge ti ril miş tir. So run bu nun en doğ ru bir
bi çim de ger çek leş ti ril me si, alan la rın özel lik le ri ne uy gun ola rak
güç le rin sağ lık lı bir şe kil de üs len di ril me si dir. Sağ lam üs len miş, alt -
ya pı so run la rı nı çöz müş, is te ni len dü zey de bir sa va şı ge liş tir me mek
için her han gi bir ne den kal maz.

Baş ta ha re ket li sa vaş ol mak üze re, ge ril la tak tik le ri ile iç içe,
yay gın ve ya ra tı cı bir bi çim de kul la nıl ma sı du ru mun da, ya rı-kur ta -

rıl mış alan la rı, kur ta rıl mış alan lar ha li ne hız la ge tir mek müm kün -
dür. Bu du rum da kur ta rıl mış alan lar, ay nı za man da ül ke için de ki di -
ğer alan lar açı sın dan bir ge ri cep he ola rak kul la nıl ma ya uy gun bir
ha le ge lir. Böy le olun ca düş man bü tün im kan la rı nı dev re ye so ka -
rak, bu alan la ra yö ne lik ge niş çap lı sal dı rı la ra gi ri şe cek tir. Böy le
du rum lar da da ha çok ha re ket li sa vaş ve ge ril la tak tik le ri ni iç içe
kul la na rak kar şı dur mak, di ğer eya let ler de ki mev cut güç le ri de ha -
re ke te ge çi re rek, düş man güç le ri ne kar şı yo ğun bir sal dı rı nın ya pıl -
ma sı ge re kir. Bu nun ya pıl ma sı du ru mun da, düş ma nın kur ta rıl mış
alan la ra yö ne lik sal dı rı la rı da bo şa çı ka rıl mış  olur. Kur ta rıl mış alan -
la rın sa vu nul ma sı an cak sa va şın yay gın laş tı rıl ma sı ve mer ke zi bir
ko or di ne ye ka vuş tu rul ma sıy la müm kün dür. Bu gün düş man za man
za man  Güney'e yö ne lik ba zı sal dı rı la rı ger çek leş ti rip ve iç le re doğ -
ru gi di yor sa bu di ğer eya let ler de ve böl ge ler de mev cut güç le ri mi zi
ha re ke te ge çir me me miz den kay nak la nı yor. Düş man da bu za yıf lı ğı -
mız dan ya rar la na rak her de fa sın da bir eya le ti he def ala rak sal dı rı ya
geç ti. Ve ken di açı sın dan bel li so nuç lar da al dı. Da ha ge ri cep he le -
rin sık sık düş man sal dı rı la rı na ma ruz kal ma sı, bu ra lar da ki güç le ri -
mi zin ge çi ci de ol sa bu ra la rı  terk et me si, do la yı sıy la ken di si ne dü -
şen ro lü tam ola rak oy na ya ma ma sı na gö tür müş tür. Önü müz de ki sü -
reç ler de mev cut güç le ri miz ha re ke te ge çi ri le rek doğ ru sa vaş tar zı nı
uy gu la ma sı du ru mun da düş man bu tür sal dı rı lar dan so nuç ala ma ya -
cak tır.

Ge ri cep he le rin, özel lik le de Gü ney sa ha sı nın, dev ri mi her yö -
nüy le bes le me si or ta ya çık mış ola cak tır. Bu tür yer ler den, ül ke nin
çe şit li alan la rı na sa vaş çı ve kad ro ya pı sın dan tu ta lım si la hı na ka dar
her yö nüy le des tek sun mak la bir lik te, sa va şın gün lük tak tik so run -
la rı nı be lir le mek ve güç lü plan la ma la rı ge liş ti re rek ül ke ge ne lin de
yü rü tü len sa va şı mer ke zi bir ko or di ne ye ka vuş tur mak  için ra hat bir
ne fes al ma ya gö tü re cek tir.

2- Sa vaş eko no mi si
Sa va şan güç le rin, sa va şın ka za nıl ma sı  için eko no mi fak tö rü nü

çok iyi ele al mak zo run da ol duk la rı  açık bir ger çek tir. Bi zim açı -
mız dan da eko no mi yi ör güt len dir mek bü yük bir öne me ha iz dir.
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Özel lik le hal kı mı zın eko no mik du ru mu, dış des tek ler, kay nak lar vb.
so run la rı da göz önü ne al dı ğı mız da ko nu nun cid di ye ti ve aci li ye ti
da ha da iyi an la şı la cak tır.

Ba ğım sız bir si ya se te sa hip ola bil mek  için, ba ğım sız bir eko no -
mi ye sa hip ol mak ge re kir. Bu an lam da, ba ğım sız bir eko no mi nin te -
mel le ri ni  adım  adım in şa et me nin yo ğun fa a li yet li li ği için de ol ma lı -
yız.

Ulu sal kur tu luş mü ca de le miz, ik ti dar laş ma ya her ge çen gün da ha
da yak laş mak ta dır. Or du laş ma yö nün de önem li adım la rın atıl dı ğı nı
da dik ka te ala rak, dev ri min ih ti yaç la rı na ce vap ve re bi le cek bir eko -
no mik ya pı lan ma nın üst ten al ta doğ ru ör güt len di rip, ku rum laş tı rıl -
ma sı zo run lu dur. Eko no mik ya pı lan ma te me lin de, sa vaş ko şul la rın -
da ken di fır sat ve im kan la rı mı zı so nu na ka dar kul la nıl ma lı dır. Böy -
le bir ger çek lik, hiç bir za man ol ma dı ğı ka dar, için de bu lun du ğu muz
sü reç te önem li oran da ken di si ni da yat mak ta dır.

Sa vaş eko no mi si ül ke nin ka de ri ni be lir le yen sa va şı mı mı zın bo -
yut la nan ih ti ya cı na ce vap ve re bi le cek bir bi çim de ör güt len me li dir.
Bu nu gi de rek bü tün ül ke ye yay mak, ba ğım sız bir ge liş me nin de zo -
run lu lu ğu dur.

Bir yan dan düş ma nın hal kı mız dan çal dı ğı nı ge ri al mak di ğer
yan dan hal kı mı zı sa va şın ge li şi mi ne pa ra lel ola rak üre ti me teş vik
et mek ol duk ça önem li dir. Düş ma nın hal kı mı za yö ne lim le ri (köy
bo şalt ma, göç et tir me, ta lan vb.) so nu cun da,  halk yok sul lu ğun en
üst bo yu tu nu ya şı yor. Do la yı sıy la hal kı mı zı eko no mik ola rak bel li
bir ya şam stan dar tı na ge tir mek üre tim de, ti ca ret te, kı sa ca sı eko no -
mik alan da par ti ön cü lü ğü çiz gi sin de, sa vaş eko no mi si ni doğ ru bir
tarz da ör güt le mek ve ku rum laş tır mak şart tır.

Sa vaş eko no mi si, de ğer le rin aza mi öl çü de mer ke zi leş ti ril me si,
ya şam  için ya pı lan har ca ma la rın en as ga ri ye in di ril me si ve bü tün
de ğer le rin ön ce lik le yü rü tü len sa vaş  için kul la nıl ma sı de mek tir. Di -
ğer dev rim ler le kı yas lan ma ya cak dü zey de bü yük bir de ğer bi ri ki mi
sağ lan mış tır. Hal kı mız her şe yi ni ulu sal kur tu luş mü ca de le si nin hiz -
me ti ne sun mak ta dır. Bi ri ken bu de ğer le ri par ti an la yı şı çer çe ve sin -
de ye rin de, doğ ru kul lan mak ve ko ru mak kut sal bir öne me sa hip tir.
Bu du ru mu göz önün de bu lun du ran par ti mi zin 5. Kong re si sa vaş

eko no mi si nin da ha sağ lık lı yü rü tül me si ve ge liş ti ril me si  için Par ti
Prog ra mı çer çe ve sin de ve Par ti Mer kez  Komitesi'ne bağ lı bir bü ro -
nun de ne ti min de ör güt len di ri le rek mer ke zi leş ti ril me si ni ka ra ra bağ -
la mış tır.

Ulu sal kur tu luş sa va şı nın ken di öz di na mik le ri ne da ya na rak ge -
liş me si ve hal kı mı zın eko no mik ola rak düş ma nın de ne ti min den
kur ta rıl ma sı, ken di ara sın da da ya nış ma içi ne gir me si  için, sa va şa
bağ lı ola rak ge liş ti ri len ve kur tu lu şa hiz met  eden bir sa vaş eko no -
mi si nin dö ne me ce vap ola bi le cek bir ya pı lan ma ya ka vuş tu rul ma sı
ha ya ti bir  önem ar zet mek te dir.

Düş ma nın dar be len me si ya nın da kont ra, ko ru cu, aşi ret re is le ri ve
düş man sa fın da yer  alan fe o dal le rin mülk le ri ne el koy mak şart tır.
Bu sa vaş ga ni met le ri be lir le nen  plan çer çe ve sin de dev ri min ve hal -
kın ih ti yaç la rı na gö re kul lan mak, hal kı tü ke ti ci du rum dan çı kar tıp
üre ti ci bir du ru ma ge tir mek ge re kir. Hal kı mı zı böy le üret ken ve
dev ri mi bes le yen bir ko nu ma ge tir mek, sa vaş eko no mi mi zin te me -
li ni oluş tur mak ta dır. Yi ne ül ke mi ze dı şa rı dan gi ren mal la rın de ne ti -
me alın ma sı, düş man la iş bir li ği için de  olan bü tün ti ca ret ka nal la rı -
nın dev re dı şı bı ra kıl ma sı, ti ca ret yol la rı nın dev ri min hiz me ti ne so -
kul ma sı, ül ke dı şın da-için de ya tı rım la rın ya pıl ma sı, sa vaş eko no mi -
mi zin kap sa mı için de ola cak tır.

a) Üre tim ve üre tim bir lik le ri 
Sa va şın za ru ri ih ti yaç la rı nın kar şı la na bil me si  için ola nak la rı mı zı

ya ra tı cı bir bi çim de kul la na rak üre ti mi ge liş tir me miz özel lik le bu
sü reç te önem li bir ko nu dur.

Üre ti mi ör güt le yip yay gın laş tır mak, özel lik le as ke ri-si ya si oto ri -
te mi zin ağır lık ta ol du ğu alan lar da ra hat lık la sağ la na bi lir. Ül ke miz -
de düş man de ne ti mi nin ol ma dı ğı alan lar da üre tim bir lik le ri nin oluş -
tu rul ma sı nın, hem sa vaş güç le ri mi zi, hem de hal kı bes le ye cek dü -
zey de bir üre ti min ger çek leş ti ril me si nin ola na ğı gi de rek doğ mak ta -
dır. Ya ra tı lan ola nak la rı doğ ru kul la na rak, bel li bir ör güt lü lü ğe ve
de ne tim al tı na ala rak ge liş tir me yön tem le ri ni da ha da yo ğun bir bi -
çim de ha ya ta ge çir mek ar tan bir  önem ka zan mak ta dır.

Sa va şın ih ti yaç la rı nı ko şul la ra gö re te min ede bil me miz  için, çe -
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şit li atöl ye le rin ze mi ni ni oluş tu rup, gi de rek bun la rın sa na yi te sis le -
ri ne dö nüş tü rül me si, bu yön lü gi ri şim le rin des tek len me si im kan la rı -
mız da hi lin de dir. Ör ne ğin or du mu zun ih ti yaç la rı nı kar şı la ya cak ter -
zi atöl ye le ri nin ku rul ma sı ve bun la rın gi de rek bir çok ala na yay dı rıl -
ma sı müm kün dür. Bu atöl ye ler va sı ta sıy la ge ril la nın do na nım mal -
ze me le ri (el bi se, ser mi lik, kı lıf, çan ta vs.) ra hat lık la sağ la na bi lir.
Tek nik atöl ye le rin açıl ma sı da yi ne önem li bir hu sus tur. Bir çok
mal ze me miz, ba sit bir ta mir ola na ğı nın ol ma ma sın dan do la yı de po -
lar da çü rü me ye  terk edil miş tir. Çe şit li si lah lar, ci haz lar bu atöl ye -
ler de ta mir edi le rek kul la nı lır du ru ma ge ti ri le bi lir. Yi ne mer mi, ma -
yın vb. mal ze me le ri üre te cek atöl ye ler de ku ru la bi lir.

Bu atöl ye le rin ge liş ti ril me si ve yay gın laş tı rıl ma sı  için ele man la -
rın ye tiş ti ril me si nin ih ti ya cı nı gi der mek de gün dem de dir. Bu nun
için kurs lar ve eği tim dev re le ri dü zen len me li dir. Atöl ye ler, ken di
ör güt len me ve ça lış ma la rı nı bel li bir  plan ve prog ra ma ka vuş tur -
mak, sağ lık lı yü rü te bil mek  için iç yö net me lik le re de ka vuş tu rul ma -
lı dır lar.

Yi ne de ne ti mi mi zin yo ğun ol du ğu böl ge ler de, boş ara zi le ri iyi
de ğer len dir mek ge re ki yor. Bir çok ta rım sal ürün le ri (buğ day, pa ta -
tes, vb.) bu tür yer le ri kul la na rak te min ede bi li riz. Bu nun alt ya pı sı -
nı mev cut du rum da bir çok alan da ya rat ma im ka nı var dır. Bu na bağ -
lı ola rak, ba zı tek nik im kan la rın ol ma ma sı nı da göz önü ne al dı ğı -
mız da, da ha ön ce kul la nı lıp ta mir edi le bi le cek su de ğir me ni vb.
dev re ye ko nu la bi lir. Ba zı alan lar da bu ya pıl dıy sa da ye ter li de ğil dir.
Ay rı ca ta rım sal fa a li yet le rin ge liş ti ril me siy le or ta ya çı ka cak ürün le -
rin hem da ha iyi de ğer len di ril me si, hem de bun lar dan hal kın da ha
iyi fay da la na bil me si  için çe şit li ko o pe ra tif ler ör güt len di ri le bi lir.

b) Hay van cı lık ve ço ban bir lik le ri
Sa va şı mı zın ya rat tı ğı im kan la rı göz önün de bu lun dur du ğu muz -

da, bir çok alan da hay van cı lı ğı ge liş ti rip, sa vaş eko no mi mi zi güç -
len di re cek ko şul la rın oluş tu ğu gö rül mek te dir.

Çe te odak la rı na ve iş bir lik çi le re ait bir çok hay va na el koy ma im -
ka nı var dır. Ne var ki, bu na ye te rin ce yö ne lim ol ma mış tır. Di ğer
yö nüy le de ka mu laş tı rı lan bir çok hay van da ye te rin ce de ğer len di ril -

me miş, rast ge le te lef edil miş tir.
Mev cut du rum da de ne ti mi mi zin ol du ğu alan lar da hay van cı lı ğı

ra hat lık la ge liş tir mek müm kün dür. Sı nır hat la rı bu ko nu da ol duk ça
el ve riş li bir ze min de dir. Hay van cı lı ğı ge liş ti rir ken bel li bir ör güt lü -
lü ğe git me zo run lu lu ğu da doğ mak ta dır. Bu amaç la, “ço ban bir lik -
le ri” oluş tur mak ge rek mek te dir. Bu hem geç miş te ki olum suz luk la rı
gi de re bi le ce ği gi bi, hem hal kın üre ti me ka tı la bil me si, ge çi mi ni sağ -
la ya bil me si ve hem de on la rı sa va şa çek me ko nu sun da ol duk ça
önem li bir rol oy na ya cak tır.

Bu bir lik ler, man ga lar dü ze yin de ör güt len di ri le bi lir. Bu man ga lar
da bir üst ör güt len mey le mer ke zi leş ti ri le bi lir. Bu hem de ne ti mi sağ -
la ya cak, hem de do ğa cak  olan so run la rın çö zü mü nü ko lay laş tı ra -
cak tır. Yi ne bu bir lik le rin eği ti mi ne  önem ve ril me li dir. Bu bir lik ler
her ne ka dar ge ril la ön cü lü ğün de ge liş ti ri le cek se de  esas ro lü faz la
ak tif ol ma yan mi lis le re düş mek te dir. Yi ne bu bir lik ler va sı ta sıy la
ara zi nin de ne ti mi da ha da ko lay la şa cak tır. 

Hay van cı lı ğın yay gın ve ör güt lü bi çim de ge liş ti ği alan lar da, hay -
van sal ürün le rin ye te rin ce de ğer len di ril me si ama cıy la, im kan lar öl -
çü sün de ba zı atöl ye ler, man dı ra lar da kur mak ge rek li dir.

Hay van cı lı ğın ge liş ti ril me si ni sa de ce de ne ti mi mi zin yo ğun ol du -
ğu alan lar la sı nır lı tut ma mak ge re kir. İş bir lik çi ler den, çe te ler den
alı nan hay van lar bel li bir pay kar şı lı ğın da gü ve ni lir mi lis le re dev re -
di le rek de ğer len di ri le bi lir.

c) Ka mu laş tır ma
Sa va şın eko no mik açı dan ge rek li ih ti yaç la rı nı gi der me nin kay -

nak la rın dan bi ri de ka mu laş tır ma dır. Ge li şen sa vaş ka mu laş tır ma ya
yö ne lik bir çok im kan ve ko şul la rı da be ra be rin de ge tir mek te dir. Bu
ne den le mev cut im kan ve ko şul la rı iyi de ğer len di rip, sa va şın ve
hal kın hiz me ti ne sun ma mız ge re kir.

Ka mu laş tır ma da  esas he def düş man ve iş bir lik çi le re ait her tür lü
eko no mik kay nak lar dır. Eko no mik amaç lı ola rak da, özel lik le azı lı
çe te odak la rı da ha faz la he def le nir ken, ka rar sız, zor la çe te le şip za -
rar ver me me ye ça lı şan çe te le re yö nel me mek da ha doğ ru ola cak tır.
Çe te le re ait kü çük-bü yük baş hay van la ra el koy ma, cep ha ne le ri ne
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yö ne lik ka mu laş tır ma ey lem le ri ne ağır lık ve ril me li dir. Bu ey lem li -
lik, has sas bir ko nu ol du ğu  için doğ ru bir şe kil de ge liş ti ril me si ge -
re ki yor. Geç miş pra tik ör nek ler de gö rül dü ğü gi bi, bun dan do la yı ta -
raf sız la şan ve yar dım yap ma ya baş la yan lar ol du ğu gi bi, ye rin de ol -
ma yan ka mu laş tır ma ey lem le rin den do la yı ta ma men az gın la şan lar
bi le ol muş tur. Bu nok ta la rı iyi tes pit et mek ge re kir.

Hal ka yö ne lik göç et tir me po li ti ka sı, am bar go lar vb. uy gu la ma la -
rı göz önün de bu lun dur du ğu muz da, er zak, cep ha ne, sağ lık vb. ih ti -
yaç la rı nı düş man dan te min et me da ha da ön pla na çık mak ta dır.
Düş ma na gö tü rü len er zak, cep ha ne ve di ğer bir çok mal ze me yi yol
kes me, pu su vb. ey lem li lik ler le te min ede bi li riz.

Yi ne ge li şen sa va şın ya ra ta ca ğı olum lu ko şul lar so nu cu düş ma -
nın bir çok eko no mik ku ru lu şu (çift lik, et-ba lık ku ru mu vb.) he def -
le nip ka mu laş tı rı la bi lir.

Kur ta rıl mış alan lar da oluş tu ru la cak  olan atöl ye, has ta ne vb. ku -
rum lar açı sın dan ge rek li  olan mal ze me le ri kar şı la mak ama cıy la, ka -
mu laş tır ma ya yö ne lik ey lem li lik le rin ge liş ti ril me si  önem ta şı mak ta -
dır. Ka mu laş tır ma da mad di de ğer le rin, ge rek  halk ara sın da, ge rek se
de or du için de da ğı tı mı nın den ge li bir şe kil de ol ma sı na dik kat edil -
me li dir.

d) Ver gi len dir me ve güm rük
Mad di kay nak la rı mı zın önem li bir kıs mı nı bu gün ver gi len dir me

po li ti ka sı oluş tur mak ta dır. Bu po li ti ka nın doğ ru uy gu lan ma sı ile da -
ha da önem li mad di ola nak lar el de edi le bi le cek tir.

Par ti mi zin ver gi len dir me po li ti ka sıy la bağ daş ma yan tu tum lar
geç miş te çok ça ya şan mış tır. Ver gi len dir me bü tün ke sim ler de yay -
gın laş tı rıl ma dı ğı gi bi, ver gi kes me ler de uy gun öl çü le rin tut tu ru la -
ma ma sı da ol muş tur. Hat ta bir çok yurt se ver-emek çi ke si me aşı rı
yük le nil miş tir. Bu an lam da ge rek ül ke için de, ge rek se de ül ke dı şın -
da kit le le rin du rum la rı göz önü ne alı na rak uy gun ver gi len dir me le re
gi dil me li dir. Ver gi len dir me de mad di kay nak te min et me nin ya nı sı ra
kit le yi ka zan ma ve ör güt le me de  esas alın ma lı dır.

Yi ne sö mür ge ci li ğin ve iş bir lik çi le rin ül ke miz de ki bir çok zen -
gin lik kay nak la rı nı çe şit li iş let me ler yo luy la ta lan et tik le ri açık tır.

Bu iş let me le ri ça lış tır ma mak  esas olur ken, ver gi len dir me yi ke sin -
lik le ih mal et me mek de zo run lu ol mak ta dır.

Ay rı ca de ne ti mi miz de  olan sı nır ke sim le rin de, ge liş ti ri len ti ca ret -
ten  ürün alın ma sı önem li bir hu sus ol mak ta dır. Bu bel li ba zı böl ge -
ler de ya pıl mış sa da bu nu bü tün ti ca ret yol la rı üze rin de uy gu la mak
ge re ki yor.

Sağ lık lı bir güm rük fa a li ye ti  için güm rük bir lik le ri doğ ru bir
tarz da ör güt len di ril me li dir. Güm rük bir lik le ri ne kar şı  olan yan lış
yak la şım tar zı nın aşıl ma sı bu du rum da önem li ol mak ta dır. Ver gi len -
dir me gi bi, güm rük bir lik le ri nin de yi ne, rast ge le güm rük kes me si,
key fi tu tum la ra gir me si ye ri ne be lir li bir güm rük öl çü sü nün tut tu ru -
lup bu na gö re ha re ket edil me si, çı ka bi le cek çe şit li yan so run la rın da
önü ne ge çe cek tir. Bu nun  için, her nes ne ye gö re bir güm rük öl çü sü -
nün be lir len me si,  açık ki en doğ ru su ola cak tır.

e) Ti ca re tin de ne ti me alın ma sı
Sa vaş eko no mi si nin kay nak la rı nı ge liş tir mek ve ba zı ih ti yaç la rı

kar şı la ya bil mek  için ti ca re tin de ne ti me alın ma sı ve bu te mel de ge -
liş ti ril me si önem li dir. Bun dan do la yı ge rek ül ke için de, ge rek se de
uy gun gö rü len baş ka alan lar da kont rol lü bir şe kil de dev ri min çı kar -
la rı te me lin de ge liş ti ril me si ya rar ge ti rir.

Özel lik le de ne ti mi mi zin ol du ğu alan lar da sa va şın, hal kın ih ti yaç -
la rı nı (cep ha ne, er zak vb.) kar şı la mak  için sı nır ke sim le rin de ti ca ret
ya pan la ra ko lay lık sağ la mak, bu amaç la ba zı tüc car la rı ti ca ret ya -
pıl ma sı yö nün de teş vik et mek yan lış bir du rum ol ma ya cak tır. Ay nı
du rum di ğer iç böl ge ler de de ge liş ti ril me li dir.

Ge rek ül ke için de, ge rek dış alan lar da, dev ri me, sa va şa hiz met
et me te me lin de ti ca ri amaç lı iş let me ler açı lıp ça lış tı rı la bi lir. Bu ko -
nu da da ha faz la yurt se ver ler dev re ye so ku la bi lir. Bu ra da da de net le -
me yi gö zar dı et me mek esas tır.

f) Yar dım ve kam pan ya lar
Sa va şın ih ti yaç la rı nı kar şı la mak ta yar dım ve kam pan ya lar önem -

li bir yer tut mak ta dır. Yar dım ve çe şit li kam pan ya lar la el de edi le cek
mad di ola nak lar, bü yü yen güç le rin ve da ha çok de ne ti mi miz de bu -
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lu nan kit le ke sim le ri nin ih ti yaç la rı nı kar şı la mak ta kul la nıl ma lı dır.
Şim di ye ka dar yar dım top la ma fa a li yet le ri yü rü tül düy se ve kam -

pan ya lar ör güt len di ril diy se de bu kı sır bir ça lış ma ola rak kal mış ve
bel li ke sim ler le sı nır lan dı rıl mış tır. Yi ne yar dım top la mak ta gö nül lü -
lük ve ik na  esas olur ken, ço ğu kez bu ih lal edil miş ve za rar lı so nuç -
lar la kar şı la şıl mış tır.

Yar dım al ma la rı,  salt yurt se ver kit le ler le sı nır lan dır ma yıp,  dost ve
ya kın çev re le re de ta şır mak ge re kir. Bu ne den le yar dım ve kam pan -
ya lar dö ne me gö re iyi ele alın ma lı ve ör güt lü bir şe kil de ya pıl ma lı -
dır. Kam pan ya la rı ar tık  Kürdistan'ın bel li par ça la rı ve dış ül ke le rin
bel li yer le riy le sı nır lı kal mak tan kur ta rıp, ül ke nin bir çok eya le ti ne,
di ğer par ça la rı na ve de ği şik alan la ra ta şır ma ya da ça lı şıl ma lı dır. Tür -
ki ye met ro pol le rin de de bir çok kam pan ya bir lik le ri oluş tu ru la bi lir.
Yi ne kam pan ya lar la el de edi len mad di de ğer ler çe şit li le gal yol lar -
dan ül ke sa ha sı na ta şı rı la bi lir. Bu ko nu da bir çok in sa ni yar dım ku ru -
luş la rın dan ya rar la nı la bi lir. Ör ne ğin bir çok eya let te “Bir ge ril la do -
na ta lım” adı al tın da baş la tı la cak bir kam pan ya ile önem li do na nım
mal ze me si sağ la na bi lir. Kam pan ya lar çe şit len di ri le ce ği gi bi ay lık,
mev sim lik ve yıl lık kam pan ya lar şek lin de de dü zen le ne bi lir.

Ge rek yar dım top la ma ve ge rek se kam pan ya lar da hal kın, böl ge -
nin ko şul la rı iyi he sap lan ma lı, aşı rı zor la ma ma ya dik kat edil me li.
En önem li si bu fa a li yet ler yü rü tü lür ken, pro pa gan da, kit le yi eğit me
ve dev ri me çek me nin de önem li bi rer  araç ol du ğu unu tul ma ma lı dır.

g) De ğer le ri ko ru ma ve de po la ma 
Bir çok zor luk ve  emek so nu cu el de edi len eko no mik de ğer le ri

ko ru ma, bu de ğer le rin el de edil me si ka dar önem li bir olay dır. Mad -
di de ğer le rin sa va şın, dev ri min hiz me tin de güç lü bir şe kil de kul la -
nıl ma sı  için de ğer le rin ko run ma sı zo run lu dur. 

Özel lik le var  olan mad di de ğer le ri (lo jis tik, cep ha ne, sağ lık mal -
ze me le ri vb.) ko ru mak ta geç miş te bir çok yet mez li ği ya şa dı ğı mız
bir ger çek tir. Bu de ğer le ri ko ru mak ta ve de po la ma da ki ha ta lar biz -
le ri ade ta düş ma nın bir ge lir kay na ğı ha li ne ge tir miş tir. Bü yük
oran da cep ha ne, lo jis tik mal ze me ler düş ma na ra hat lık la kap tı rıl mış -
tır.

h- De po la ma
1991 yı lın da  Xankûrkê'ye  olan düş man yö ne li min de iyi de po lan -

ma yan, açık ta  olan bir çok si lah vb. mal ze me düş ma nın eli ne geç -
miş tir. Yi ne 1993-1994 yı lı ope ras yon lar dö ne min de Bo tan,  Amed
ve di ğer eya let ler de ara zi nin gü ven li yer le rin de de po lan ma yan,
açık ta bı ra kı lan ve ya nok ta nın ya kı nı na de po la nan çok sa yı da cep -
ha ne, er zak ve tek nik mal ze me ler düş ma na kap tı rıl mış tır. Öy le ki
sa va şın ar tan ola nak la rı so nu cu re ha ve te ka pı la rak de po la ma işi,
ade ta boş ve ri le rek, bir ku rum dan çok, ki şi le rin eli ne bı ra kı la rak,
sa yı sız mal ze me nin açık ta bı ra kıl ma sı ve so nuç ta da bun la rın bü -
yük bö lü mü nün düş ma nın ele geç me si ne ne den ol muş tur. As lın da
bu, ge ril la nın de po la ma sis te mi ni bir ke na ra bı rak ma, ken di ni kur -
ta rıl mış  alan ve ya dev let gi bi gör me şek lin de bir yak la şım içi ne gir -
me nin bir so nu cu dur.

Bu  tarz de po la ma ve so nuç ta lo jis tik mal ze me le rin ele geç me si
ne de niy le sa va şın en şid det li ve en önem li dö nem le rin de güç le ri miz
er zak sız kal mış, ol duk ça zor luk çe kil miş tir. De ni le bi lir ki, er zak sız,
si lah sız-cep ha ne siz kal ma ope ras yon la ra kar şı sa va şı mız da en
aleyh te fak tör ol muş tur. Güç le ri miz aç ka rın la ey lem yap mak zo -
run da kal mış; yer yer ope ras yon la ra kar şı di re niş gü cü müz ol ma sı -
na rağ men lo jis tik sı kın tı sı ne de niy le ge ri çe kil mek zo run da kal mış -
tır.

Bu yön lü olum suz luk lar sa va şın ge liş ti ril me si yö nün de en gel ler
teş kil et mek te dir. Par ti mi zin var  olan de ğer le rin ko ru nup, sa va şın
hiz me tin de kul la nıl ma sı yö nün de net bir po li ti ka nın ha ya ta ge çi ril -
me si  için var  olan ça ba lar çok ye ter siz ol muş ve sağ lam bir ör güt lü -
lü ğe ka vuş tu rul ma mış tır.

Önü müz de ki sa va şım sü re ci ni göz önün de bu lun du ra rak, de po la -
ma so ru nun da çı kan ha ta ve yet mez lik le ri gi der mek, mev cut de ğer -
le ri ko ru mak  için, par ti ah lak ve an la yı şı na sa hip ol mak ve pra tik te
bu nun ge rek le ri ni ye ri ne ge tir mek ça ba sı ve ka rar lı lı ğı için de ol mak
zo run lu dur.

De po la ma da dik kat edil me si ge re ken ku ral lar ye ni den bi lin ce çı -
ka rı lır ken, özel lik le hem or du ve hem de hal kın ih ti yaç la rı nı kar şı -
la ya cak de po sis tem le ri ge liş tir mek  için, her ala nın ken di so mut ko -
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şul la rı na uy gun ola rak ha zır lık la ra git me si ge re ki yor.
De ne ti mi mi zin yo ğun ol du ğu böl ge ler de ton lar ca mal ze me yi de -

po la ya bi le ce ği miz gi bi, do ğal ma ğa ra lar da çok ka muf le li bir bi -
çim de dü zen le ne rek de po la ma  için kul la nı la bi lir.

Es ki si gi bi her han gi bir ye re,  açık bir tarz da mal ze me yığ ma, ya -
rı  açık, gü ve ni lir ol ma yan yer le re cep ha ne vb.'ni koy ma şek lin de ol -
ma ma lı dır. De po la ma için de da ha çok ge ril la ya öz gü “göm me de -
po” sis te mi nin uy gu lan ma sı ge re kir.

F) eği tim ve mo ral
Mü ca de le miz de dö ne min her tür lü so run la rı na ce vap ver mek, ba -

şa rı lı bir pra ti ğin yo lu nu aç mak, sü rek li ge li şen sa va şım so run la rı -
na, ih ti yaç ve gö rev le ri ne ha zır lan mak  için eği ti min ge liş ti ril me si,
yo ğun laş tı rıl ma sı, önü müz de en te mel gö rev ola rak dur mak ta dır.

Ta rih bo yun ca bü tün or du lar da, eği ti min öne mi hiç bir za man yat -
sın ma mış tır. Ta rih sel sü reç içe ri sin de her ge çen gün, ni te li ğin, in san
fak tö rü nün  önem ka zan ma sıy la bir lik te eği tim de ay nı doğ rul tu da
ge liş miş tir. Gü nü müz de ise bu nun en üst aşa ma ya gel di ği ni göz -
lem le mek müm kün dür. 

Kar şı mız da ki düş ma na ba kıl dı ğın da her ne ka dar eği tim me tod -
la rı nı, eği tim le ri nin ni te lik le ri ni be ğen me sek de, bu eği tim le ri nin
or du la rı nı ayak ta tut tu ğu nu da ka bul et mek ge re ki yor. Bu nun bi lin -
ciy le ha re ket  eden düş man, kad ro la rı nı; sa va şın ih ti yaç la rı na gö re
sü rek li ide o lo jik, po li tik ve as ke ri bir eği ti me ta bi tu ta rak,  uzun ha -
zır lık dö nem le rin den ge çi re rek, kir li sa va şı yü rü te bi le cek bir ni te li -
ğe ka vuş tur ma ya ça lış mak ta dır.

Bu ka dar bü yük im kan la ra sa hip bir or du, ken di si ni sü rek li eğit -
me ye, ni te lik sel ge liş me ye, dö nüş tür me ye bu ka dar ih ti yaç du yu -
yor sa, kuş ku suz bi zim gi bi hiç bir ge liş kin im ka nı ol ma yan  halk
kur tu luş or du la rı nın bu so ru na çok da ha bü yük  önem ver me si ge -
rek ti ği ken di li ğin den or ta ya çı kı yor.

Par ti  Önderliği'nin bu so ru na bü yük  önem ver me si, mü ca de le ye
sü rek li kan ver mek  için bü yük bir tem poy la, so luk suz bir bi çim de
yö nel me si eği ti min ne den li önem li ol du ğu nu gös ter mek te dir.
“Par ti ha re ke ti miz, ay nı za man da hem ön cü, hem de  halk dü ze yin de

ken di si ni eğit me fa a li ye ti dir. Eği tim her tür lü top lum sal fa a li yet  için
ge rek li ol du ğu gi bi, dev rim ci fa a li yet  için de öne mi ni ve zo run lu lu -
ğu nu sık sık or ta ya çı ka ran ge rek li ve bu yön lü pra ti ğin yo lu nu
açan bir ça lış ma dır, ken di ni pra ti ğe ha zır la mak tır.” (Dev rim ci eği -
tim ve pra ti ğe doğ ru yak la şım) An cak gü nü müz de bu den li öne me
sa hip  olan eği tim ara cı nın, ye te rin ce ve yet kin ce kul la nıl ma dı ğı gi bi
eği ti me yak la şım da da bü yük bir yü zey sel li ğin, ge çiş tir me ci li ğin,
kay tar ma cı lı ğın ya şan dı ğı ve ya şa tıl dı ğı göz len mek te dir.

Par ti içe ri sin de dü zen den kop ma yan, es ki sı nıf özel lik le riy le yü -
rü me ye ça lı şan ba zı an la yış la rın yak la şım la rı na de ğin mek te ya rar
var dır.

Eği tim, pra tik te kar şı la şı lan güç lük le rin üs te sin den gel mek, tı ka -
nık lık la rı aş mak  için, ge rek li for mas yo na ulaş mak ama cıy la baş vu -
ru lan bir  araç ol du ğu bi li ni yor. Fa kat bu nun pra tik te; özel lik le ke -
ma liz min et ki si ni ya şa yan kü çük-bur ju va ke sim ler den ge len an la -
yış lar da hiç de böy le ele alın ma dı ğı, bu an la yış la rın eği ti mi, bü tü -
nüy le bir bil gi len me ara cı ola rak kul lan dık la rı, dö ne min ih ti yaç la rı -
na gö re eği ti me yö nel me dik le ri, da ha çok  işin laf yö nü nü ge liş tir -
dik le ri gö rül mek te dir. Di ğer bir an la yış ise, eği tim or tam la rı nı ken -
di le ri  için ade ta bir  azap, iş ken ce ola rak gö ren, bü tü nüy le ge çiş tir -
me yi, kay tar ma yı dü şü nen, da ha çok köy lü lük ten kay nak la nan tu -
tum lar dır. Bu an la yış, ki şi yi dar ya şam la rın dan kur tar ma yı, da ha
ini si ya tif li, da ha yet kin kıl ma yı amaç la yan par ti eği ti mi nin ge liş ti ri -
ci li ği nin faz la far kın da de ğil dir. Ken di le ri nin de ge li şe bi le cek le ri ne,
par ti le şe bi le cek le ri ne da ir inanç la rı za yıf tır. Ken di le ri ni, ka ba bir
as ker çer çe ve sin de tu ta rak, par ti için de yü rü ye bi le cek le ri ne ina nır -
lar. Bu tür an la yış lar, ya pı mı zın bü yük bö lü mü nü kap sa mak ta ve bu
ge liş me ye ka pa lı lı ğıy la par ti ön cü lü ğü nün oluş tu rul ma sı nın önün de
en gel ol mak ta dır. Ve sık sık tas fi ye ci li ğin, pro vo kas yon la rın ze mi ni
ol mak ta dır.

Eği tim de üze rin de du rul ma sı ge re ken di ğer bir ko nu da, eği ti min
eği ti len le rin dü ze yi ile uy gun luk ar zet me si dir. Eği tim, ger çek çi ol -
ma lı ve ger çek çi ve ril me li dir. Ki şi ler abar tı lı eği tim ler le, sa vaş ger -
çek li ğin den, ken di ger çek le rin den uzak laş tı rıl ma ma lı dır lar. 

Geç miş dö nem ler de eği tim le rin da ha çok kış sü re ciy le sı nır lan dı -
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rıl dı ğı, bu sü reç le rin de iyi de ğer len di ril me di ği, yi ne eği ti min her
ko nu da ol du ğu gi bi Par ti  Önderliği'ne bı ra kıl dı ğı ger çe ği bir yan lış
an la yı şın ifa de si dir.

Eği tim de özel lik le Par ti  Önderliği'nin çö züm le me le ri ne doğ ru
yak la şım önem li dir. Ge nel lik le çö züm le me le rin ya pı mız ta ra fın dan
tam ola rak kav ra nıl ma ma sı söz ko nu su dur. Bu ise ya pı mı zın, doğ ru
çiz gi nin uy gu lan ma sın da pa sif, yan lış la ra kar şı ses siz kal ma sı na ve
par ti li le şe me me le rin de önem li bir rol oy na mak ta dır. Dar pra tik çi lik
içi ne gö mü le rek “za man yok tur, ko şul lar zor dur” ge rek çe siy le çö -
züm le me ler ya ba zen hiç yö ne tim ve ya ko mu tan la rın cep le rin den
çı ka rıl ma mak ta, ya düş ma nın eli ne geç me me si man tı ğıy la top ra ğın
al tın da çü rü me ye bı ra kıl mak ta, ya da çok ge cik me li, yıl son la rı na
doğ ru çı ka rı lıp oku tul mak ta dır.

Ta li mat ve çö züm le me le rin ya pı ya za ma nın da oku tu lup, özüm se -
til me si önem li dir. Ço ğu za man “par ti iş le yi şi dir, oku ta lım” an la yı -
şıy la çö züm le me le re yak la şım ol duk ça yan lış tır. Bu “özü rü ka ba ha -
tin den bü yük tür” mi sa li gi bi dir. Bu, ay nı za man da ön der li ğin ta li -
mat la rı nı bo şa çı kar ma an la mı na da ge lir. Do la yı sıy la ta li mat la ra
bağ lı lı ğın ve çö züm le me le rin bi zim  için en ha ya ti bir so run ol du ğu
bi lin ciy le ge re ken cid di yet içe ri sin de ve yet kin ki şi le rin eğit men li -
ğin de özüm se til me si zo run lu dur.

Par ti nin sık ça iş le di ği ya pı da ide o lo jik-po li tik se vi ye nin yük sel -
til me si nin bi ri cik ara cı eği tim ol du ğun dan, her bir li ği miz de bu ko -
nu da ih ti ya ca tam ce vap ola cak bir ça lış ma için de ol ma lı dır. Çö -
züm le me ve ta li mat la rın ya nı sı ra çe şit li par ti ya yın la rı bel li bir
prog ram çer çe ve sin de, bü tün sa vaş çı ya pı sı na özüm set ti ril me li dir.

Bu nun ya nı sı ra ya pı da si ya sal laş ma yı sağ la mak  için ha ber din le -
me, önem li si ya sal ge liş me le ri anın da de ğer len dir me, top lan tı lar
yap ma, tar tış ma lar ge liş ti re rek ya pı nın si ya sal bi lin ci ni yük selt me
ye ri ne ge ti ril me si ge re ken di ğer önem li bir gö rev dir. Ay rı ca bir lik
için de sü rek li te o rik, si ya si tar tış ma or tam la rı nın can lı tu tul ma sı
önem li dir.

Ge ri, köy lü an la yı şın pra tik te eği tim den ka çış içe ri sin de ol ma sı,
yi ne kü çük-bur ju va an la yı şın pra ti ğin ka tı lı ğı or ta mın da eği ti me
kar şı inanç sız lı ğa düş me si yö nün den, eği tim den ta ma men uzak laş -

ma, ol duk ça ken di ni bı rak ma ne re dey se bir ka der ha li ne gel miş tir.
Bu nun ke sin lik le aşıl ma sı ge re kir. 

Eği ti me kar şı  olan il gi siz li ğin, ya nıl gı lı yak la şım la rın na sıl ol du -
ğu nu be lirt me ye ça lış tık. Par ti-or du ya şa mın dan uzak la şıl dı ğı, sa va -
şın ge liş ti ril me di ği, gü cün ka çır tıl dı ğı, hal kın ka za nıl ma sın da za yıf
ka lın dı ğı, yer siz ka yıp la rın ya şan dı ğı, yi ne bir çok im kan ve fır sa tın
doğ ru tarz da kul la nıl ma dı ğı eği tim siz lik so nu cu or ta ya çık mış tır.

Açık ki iyi bir as ke ri ki şi lik  için sa de ce si ya si eği tim tek ba şı na
ye ter li de ğil dir. Bu ne den le as ke ri eği tim de eği ti min di ğer önem li
bir ya nı nı oluş tur mak ta dır. Fa kat za man za man şu teh li ke de or ta ya
çı ka bi li yor; si ya sal laş ma “önem li di ye” ne re dey se bü tün za ma nı nı
bu na ver me, as ke ri eği ti mi ise “na sıl ol sa pra tik te öğ re ni lir” man tı -
ğıy la bir ke na ra bı rak ma tu tu mu na gir me. Her şey den ön ce bu doğ -
ru de ğil dir, özel lik le düş ma nın çok çe şit li tak tik, tek nik, ted bir ge -
liş tir me si ne kar şı çok ça ya şa nan ka yıp la rın ya şan ma ma sı  için, as ke -
ri eği tim ders le ri ye te rin ce ve ril me li, onu uy gun prog ram la ra ka vuş -
tur ma lı ve bu te mel de si ya si-as ke ri eği ti mi den ge li yü rüt mek ge re -
kir. Ör ne ğin ay lar ca bir bir lik te ol du ğu hal de BKC, B-7 vb.  ağır si -
lah la rı kul la na ma ya can ar ka daş la rın sa yı sı da az de ğil dir. Bu du rum
ey lem ve ça tış ma lar da bi zi zor la mak ta dır. Yi ne düş ma nın pu su, ma -
yın vb. ted bir le ri ne kar şı ade ta ken di si ni ölü me  atar gi bi çok yer siz -
ce şa ha de te ulaş ma lar da ya şan mak ta dır. Bü tün bun la rın as ke ri bir
bi linç le, eği tim le sağ la na cak as ke ri bir du yar lı lı ğın çok uza ğın da ol -
mak tan kay nak lan dı ğı açık tır. Bu nun  için eği tim üze rin de cid di bir
şe kil de du rul ma sı şart tır.

Eği tim sa vaş çı yı her yö nüy le par ti leş tir me yi he def le di ği gi bi,
mo ral de bu nun ay rıl maz bir par ça sı dır. Za ten eği tim le, mo ral bir iç
içe lik arz et mek te dir. Böy le ol du ğu hal de, eği tim siz lik ten do ğan
dev rim ci bir mo ra le sa hip ol ma dı ğı mız da or ta da dır. Mo ral siz lik,
mo ral bo zuk lu ğu geç mi şin  ağır et ki si al tın da bu lu nan la rın bir özel -
li ği dir. Şim di ye ka dar gö rü nen; fe o dal ağa lık tan tu ta lım, kü çük-bur -
ju va zi nin iki de bir de ği şen mo ral ve kay pak lı ğı dır. Her iki tu tum
hem saf lar da, hem de  halk içe ri sin de son de re ce teh li ke li dir. Bir ço -
ğu mu zun et ra fı na mo ral, ce sa ret ve gü ven ver me di ği or ta da dır. 

Dev rim de mo ral, da va sı nın em rin de sü rek li iyim ser ve umut lu
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ol mak, coş ku yu ya şa mak, sü rek li her ke se en güç lü in san, en güç lü
ki şi lik de dir te cek bir nok ta da ya şa mak tır. Dev rim ci ler mo ral le ri ni
as la boz maz lar. Sü rek li mo ral li ol mak, dev rim ci tarz da ayak ta kal -
ma nın vaz ge çil mez bir ge re ği dir. Bu ko nu da, par ti mi zin, dağ da-zin -
dan da, en aman sız ko şul lar da dev rim ci mo ra lin üs tün lü ğün den ta -
viz ver me yen de ğer le ri sa yı sız ca dır.

Yi ne mo ral fak tö rü sa vaş ta çok önem li bir hu sus tur. Sa va şın ka -
za nıl ma sın da bir çok fak tör et ki li ol mak la bir lik te, mo ra lin öne mi
yad sı nıl ma ya cak de re ce de dir. Bu, ulu sal kur tu lu şu amaç la yan  uzun
sü re li  halk sa vaş la rın da da ha da önem li bir hu sus tur. 

Her tür lü im kan ve tek ni ğe sa hip, vah şi bir düş ma na kar şı çok sı -
nır lı im kan lar la zor lu bir sa va şı mı yü rüt mek te yiz. O hal de böy le
zor lu bir sa va şı mı yü rü ten sa vaş çı nın yük sek bir mo ra le sa hip ol -
ma sı ge re kir.

Bir bir li ğin, bir sa vaş çı nın ve gi de rek bir or du nun mo ral kay na ğı
şüp he siz sa vaş ta ka za nı lan her ye ni mev zi, her ye ni ba şa rı dır. Öy le
ki ba şa rı lı bir ey le min bir ki şi yi, bir bir li ği ol du ğu gi bi, ül ke ge ne -
lin de de son de re ce mo ral siz olan la rı da da hil ol duk ça coş ku lu, can -
lı kıl dı ğı çok açık tır. Mo ral, ide o lo jik, si ya sal bi linç, da va nın bü -
yük lü ğü ne kar şı du yu lan du yar lı lı ğın ya nı sı ra, pra tik ba şa rı, sa va şın
bir  adım da ha ile ri gö tü rül me si dir.

Bir lik ler de ko mu tan, ken di ya pı sı nı sü rek li göz lem al tın da tut -
ma lı, han gi sa vaş çı sı nın mo ral siz ol du ğu nu gör me li ve onun la il gi -
le ne rek mo ral siz li ği ni gi der me li dir. Yi ne ko mu tan en olum suz, en
zor du rum lar da bi le ira de si ni sağ lam bir bi çim de ayak ta tu ta rak bü -
tün ya pı nın il gi oda ğı ol ma lı dır. Bu tür du rum lar da ko mu ta nın en
ufak bir mo ral siz li ği ve hat ta dü şün ce li bir gö rü nü mü bi le ya pı nın
mo ral siz ol ma sın da çok cid di rol oy na ya bil mek te dir.

Özel lik le zor du rum lar da ve ya ka yıp la rın ya şan ma sın da ge rek
de ğer len dir me ler, ge rek ta vır ve dav ra nış lar ya pı yı coş ku lan dır ma lı,
mo ral li kıl ma lı dır. Özel lik le ya pı nın ya şa nan bir çok ola ya, ol gu ya
an lam ver mek te,  izah ge tir mek te zor lan dı ğı ger çe ği ni göz önü ne
ge tir di ği miz de ve bun dan kay nak la nan bir mo ral siz li ği dü şün dü ğü -
müz de; bu tür du rum la ra açık lık ka zan dır mak ve or ta ya çı kan du -
rum lar hak kın da ya pı yı bi linç len dir mek, var  olan ve ya ola sı bir mo -

ral siz li ğin önü ne ge çe bi le cek tir.
Sa vaş ta mo ral kap sam lı bir olay dır.  Salt aji tey le, pro pa gan day la,

çe şit li kül tü rel et kin lik ler le sağ la na maz. Bu mo ra lin bir yö nü nü teş -
kil  eder. Mo ra lin en ya şam sal ve en önem li ya nı ise yu ka rı da da be -
lirt ti ği miz gi bi yük sek  inanç, ka zan ma ve ba şar ma tut ku su dur. Mo -
ra lin  yurt sev gi siy le, ta rih bi lin ciy le ve  halk sev gi siy le ya kın dan
bağ lan tı sı var dır.

Bir sa vaş çı yı yük sek bir mo ra le ulaş tı ra bil mek  için ona yü ce ve
soy lu de ğer ler uğ ru na sa vaş tı ğı bi lin ci ver mek ve bun la ra ula şa bil -
me si  için sa vaş ma sı ge rek ti ği ni kav rat mak ge re kir. Bir sa vaş çı yı
mo ral de ğer le ri ne ka vuş tu ra bil mek  için sü rek li ide o lo jik-po li tik
ola rak yet kin leş tir mek  esas alın ma lı dır. Bu nu sağ la ya bil mek  için
de, eği ti me ya nıl gı lı yak la şım la rı mah kum et mek ve bu tür an la yış -
lar la mü ca de le et mek ge re kir. Bu açı dan ko mu ta ve sa vaş çı ya pı sı nı
ya şa mın her ala nın da eği te rek, ide o lo jik-po li tik ve as ke ri dü ze yi ni
yük selt mek bir zo run lu luk tur.

İde o lo jik-po li tik bi lin cin ya nı sı ra, par ti ve mü ca de le mi zin yü ce
de ğer le ri  olan şe hit le ri mi zin anıl ma sı, ya şam la rı nın ya pı ya kav ra tıl -
ma sı ve bun la ra bağ lı lı ğın öz lü ve sü rek li can lı tu tul ma sı, mo ra li
duy gu yö nün den ta mam la ya cak  olan di ğer önem li bir fak tör dür. Sa -
vaş ta mo ra lin ne ka dar bü yük bir ye re sa hip ol du ğu nun bi lin cin de
olan Par ti Ön der li ği mi zin ilk yap tı ğı iş; or ta ma bir mo ral at mos fe ri -
ni ha kim kıl mak, bü tün ya pı ya mo ral ver mek ve bun dan son ra ka -
de me ka de me dev rim so run la rı nı or ta ya koy mak, çö züm yol la rı nı
gös ter mek ve gö rev le ri ni ki şi le re kav rat mak ol muş tur. Par ti  Ön der -
li ği bu üs lu bu nu an be an ha ya ta ge çi re rek, kur tu luş sa va şı mı zı bu
aşa ma ya ka dar ge tir miş tir.
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OR Dû YA ŞA MI nIn YÖ neT Me LİK Le Re
GÖ Re DÜ Zen Len Me Sİ

Si lah lı di re niş mü ca de le miz, bu gün ye ni ve önem li bir aşa ma ya
geç miş bu lun mak ta dır.  Uzun sü re li  halk sa va şı stra te ji mi zin bi rin ci
ev re si  olan ge ril la sa va şı mı sü re ci ta mam lan mış, ya rı-dü zen li or du
güç le riy le yü rü tü le cek  olan ha re ket li sa vaş aşa ma sı na gi ril miş tir.
Ge ril la sa va şı mıy la den ge li bir şe kil de yü rü tü le cek  olan ha re ket li
sa vaş ta; tek nik ve tak tik hu sus lar önem li ol du ğu ka dar, bu nu yü rü -
te cek  olan güç le rin çok iyi bir şe kil de ör güt len di ri lip, dü zen len me si
ve sı kı bir di sip lin le do na tıl ma sı da bir o ka dar  önem ta şı mak ta dır.
Bu an lam da tak tik aşa ma ya pa ra lel ola rak or du ku ru lu şun da da ye ni
bir aşa ma ya, ya ni ha re ket li sa vaş sü re ci ne gir miş bu lun mak ta yız.

5. Kong re miz, or du dü ze ni nin her ala nı nı ay rın tı lı yö net me lik ler -
le ku ral ve ka i de le re bağ la mış tır. Yö net me lik le rin ha ya ta ge çi ril me -
si ve sağ lık lı bir or du ya şa mı na ka vuş mak, sa va şı mı zın ge li şi mi
açı sın dan mut lak bir ko şul ol mak ta dır.

Si lah lı pro pa gan day la baş la yan, ge ril la ve  onun alt ya pı ha zır lık -
la rı nın sağ lan ma sıy la bel li bir aşa ma ya ula şan or du laş ma de ne yim -
le ri ni ya şa ma mı za rağ men,  asıl or du ku ru lu şu na bu aşa ma da geç miş
bu lun mak ta yız.  Açık ki bu ku ru luş, bir bü tün ola rak ge ril la yı red
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an la mı na gel me mek te dir. Ge ril la ya nıy la bir lik te, ya rı-dü zen li or du
ol ma bi çi mi ne dö nüş me söz ko nu su dur. Ta ri hi miz de ilk de fa Kür -
dis tan or du laş ma sı bu de ni li bü yük bir dü ze ye ulaş mış tır. İlk de fa
halk or du su ya rat ma nın en der li top lu fır sa tı nı, tec rü be si ni ve ku ral -
la rı nı ya ka la mış bu lun mak ta yız. Bu ka za nım la rın ko run ma sı ve ye -
ni sa vaş sü re ci ne ce vap ve ril me si, an cak sağ lık lı bir or du ya şa mı na
ka vuş mak ve or du yö net me li ği ne en iyi bir şe kil de uy mak la müm -
kün dür.

Geç miş or du laş ma ça lış ma la rın da ya şa nan en önem li so run, par ti
ön cü lü ğü nün, ide o lo jik-si ya si dü ze yin aşın dı rıl ma sı dır. Or du laş ma -
nın te mel öğe si bu ol ma sı na rağ men, ide o lo jik-si ya si dü zey bir ta ra -
fa bı ra kıl mış tır. Par ti nin ide o lo jik-si ya si dü ze yi  esas alın ma dan, or -
du laş ma, or du ya şa mı nı oturt ma ve do la yı sıy la sa vaş ge liş ti ri le mez.
Par ti ör güt len me si ve  onun ide o lo jik-si ya si dü ze yi or du ya ta şı rıl ma -
dan, or du ku ru lu şu nu sağ la mak im kan sız dır. Par ti Ön der li ği; “Or -
du, par ti nin ör güt di sip li ni nin da ha ge liş ti ril me si dir” demektedir.
Bu be lir le me den de an la şı la ca ğı gi bi, par ti ve or du et le-tır nak gi bi
bir bi ri ne bağ lı dır. Ay nı şe kil de par ti için de ki sı nıf mü ca de le si nin de
or du içi ne ta şı rıl ma sı ve yü rü tül me si zo run lu bir di ğer et ken ol mak -
ta dır. Bun la rın ol ma dı ğı bir or du ger çek li ği dü şü nü le mez. Çün kü,
ide o lo jik-si ya si ge liş me den  uzak ki şi lik ler le or du ve or du ki şi li ği
ya ra tı la maz. Or du laş mak ta hız lı bü yü me du ru mu göz önü ne alın dı -
ğın da, köy lü lük, kü çük-bur ju va vb. sı nıf et ki le ri nin yan sı ya ca ğı or -
tam ve ya ya şam la hiç bir şe ye ce vap ve ri le me ye ce ği açık tır. Stra te -
jik ve tak tik he def le re ula şa bil mek an cak sağ lam bir or du ör güt le -
me si ve bu nu sağ la ya cak par ti ya şa mı nın ol ma sıy la müm kün dür.
Bu an lam da sı nıf çiz gi miz te me li ne da ya lı par ti ya şa mı nın, or du
için de  esas alın ma sı ve bi rey ler ba zın da ege men kı lın ma sı şart tır.

Geç miş or du laş ma pra ti ği miz de or du ya şa mı nı da ğı tı cı, tah rip
edi ci, ku ral lı ya şa mı hi çe sa yan yak la şım ve an la yış lar çok ça or ta ya
çık mış tır. Bu ne den le ku ral lı ya şa mın ih lal edil di ği yer ler de, önem li
za rar lar ve ril di ği bi lin mek te dir. Köy lü lük ve kü çük-bur ju va sı nıf
eği lim le ri nin yan sı ma sı ola rak or ta ya çı kan; bi rey sel tu tu cu luk,  salt
eşit lik çi lik, key fi yet, di sip li ne gel me me, mer ke zi yet çi li ği red det me,
ah bap-ça vuş ça yak la şım lar or du ya şa mın da çok ça gö rül müş tür ve

bu tür den an la yış ve yak la şım lar, bir çok kay bın da te mel ne de ni ol -
muş tur. Geç miş sü reç te or ta ya çı kan, par ti çiz gi si nin sa de ce ce za la -
ra ve ida ri ted bir le re da ya nan, eği tim ve ik na yı kü çüm se yen eği lim -
ler, di sip lin ve mer ke zi yet çi li ği ha fi fe  alan, ken di ba şı na buy ruk, ör -
güt len me ku ral la rı nı ye ri ne ge tir mek te ih mal kar dav ra nan yak la -
şım lar, sa va şı mın ge liş me si nin önün de ki çok cid di en gel ler ol muş -
lar dır.

Ni ce lik ola rak hız lı bir bü yü me ve yi ne bü yük güç le rin kar ma şık
ve top lu bir şe kil de sa vaş ma du ru mu nun gün de mi mi ze gir miş ol du -
ğu bu aşa ma da, or du ya şa mı ve  onun ge rek le ri  olan; di sip lin, mer -
ke zi yet çi lik,  emir-ko mu ta, res mi yet, öz ve bi çim, yo ğun laş ma, ku -
ral, yü rüt me, ter bi ye, ta lim vb. hu sus lar sa vaş ve or du fa a li yet le ri -
mi zin bu lun du ğu her yer de uy gu lan ma sı ge re ken te mel esas lar ol -
mak ta dır.

Or du yö net me li ği miz bu esas la rı net ve ke sin ka rar la ra bağ la mış -
tır. Bu ka rar la rı ek sik siz bir bi çim de uy gu la mak ve uy gu lat mak ge -
li nen aşa ma da ol maz sa ol maz ka bi lin den bir ko şul ol mak ta dır. 

Or du ya şa mı nın te mel di rek le ri  olan hu sus la rı çe şit li açı lar dan
ele al mak ve bir kez da ha ba zı hu sus la ra vur gu yap mak ye rin de ola -
cak tır. 

A-  emir-ko mu ta 
Or du, en üst ten en al ta ka dar zin cir le me, sı kı bir ör güt lü lük tür.

Zin cir ler den bi ri nin gev şe me si, or du nun yek vü cut ol ma sı nı en gel -
ler. Bu üst ten al ta, hi ye rar şik ör güt len me çok ke sin bir bi çim de sağ -
lan dı ğı oran da, bir or du yük sek bir ma nev ra ka bi li ye ti ne ve hız lı lı -
ğa ula şa bi lir. Bu an lam da hiç bir or du da  emir-ko mu ta da ki kes kin lik
ve has sa si ye tin gev şe me si ne ve ya fark lı bi çim ler de bo şa çı ka rıl ma -
sı na  izin ve ril mez.

Ge ril la ka rak ter li bir or du laş ma sü re ci ni ya şı yo ruz. Yi ne  alay, ta -
bur ör güt len me le ri ve bu güç le rin yü rü te ce ği çok kar ma şık ve kap -
sam lı ha re kat lar la kar şı laş ma mız ye ni dir. Bu açı dan geç miş sü re ce
na za ran  emir-ko mu ta me ka niz ma sı nın çok sağ lık lı ve di sip lin li bir
bi çim de iş ler li ğe ka vuş tu rul ma sı, ba şa rı çiz gi miz açı sın dan ol duk ça
önem li dir. Bu me ka niz ma yı ak sa tan, gev şe ten ve ya bo şa çı ka ran
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yak la şım la rın nor mal gö rü le me ye ce ği açık tır. Par ti Ön der li ği or du
içe ri sin de ki bu zin cir le me bağ lan tı ya iliş kin şu ör ne ği ver mek te dir:
“Cen giz  Han'ın bir sa vaş çı sı nın atı nın na lı nın bir çi vi si nin düş me si
so nu cun da Cen giz Han onu  idam edi yor.  'Neden bu ka dar  ağır bir
ceza' di yor lar. Cen giz Han ise;  'Bir iş te,  atın na lı nın çi vi si nin ek sik -
li ği,  atın iyi koş ma ma sı na ve sa vaş çı nın iyi sa vaş ma ma sı na, bir sa -
vaş çı nın iyi sa vaş ma ma sı bir man ga nın iyi sa vaş ma ma sı na yol
açar. Bu gi de rek zin cir le me bir or du nun iyi sa vaş ma ma sı na, ye nil -
me si ne yol  açar ve bun dan do la yı  idam  ettim' der.” Bu ra da da çok
net bir bi çim de an la şı la ca ğı gi bi, or du da ki en kü çük bir ak sak lık da -
hi, bir or du nun ya şam ve sa vaş dü ze yi ni fel çe uğ ra ta bi lir.

Geç miş sü reç te ol du ğu gi bi, ge ril la cı lık adı al tın da emir le rin din -
len me me si, er te len me si, red di, tar tı şıl ma sı, çar pık ve ken di ne gö re
uy gu lan ma sı, için de bu lun du ğu muz has sas sü reç göz önü ne ge ti ril -
di ğin de hiç bir şe kil de ka bul gör mez, bu tür den hu sus lar do ğal kar -
şı la na maz. Yi ne geç miş te ini si ya tif adı al tın da  emir-ko mu ta me ka -
niz ma sı iş lev siz kı lın mış tır. İni si ya tif, ta li mat la rın red di ve ya fark lı
şe kil de uy gu lan ma sı de ğil dir. Ak si ne bun la rı en ya ra tı cı tarz da uy -
gu la nıp, so nuç alın ma sı dır. Za ten ge ril la da bu ini si ya tif var dır. Fa -
kat or du ger çek li ği içe ri sin de emir le re mut lak ita at şart tır. Geç miş te
emir-ko mu ta me ka niz ma sı nı iş ler ha le ge tir mek te üst bo yut ta bir
du yar sız lık ve bu nu nor mal gör me du ru mu söz ko nu suy du. Ve ri len
emir le rin mut lak an lam da uy gu lan ma sı nı kav ra ma ma, bu nun bi lin -
cin de ol ma ma, so rum lu dav ran ma ma du ru mu mev cut tu. Son bir-iki
yıl dır par ti mi zin bu ko nu üze rin de çok sı kı bir şe kil de dur ma sıy la,
bu ko nu da bel li bir an la yış ve kav ra yış dü ze yi or ta ya çık mış sa da,
fark lı bi çim ler de yan lış yak la şım lar  hâlâ sür mek te dir. Emir le rin
mut lak an lam da ye ri ne ge ti ril me si nin bi lin cin de ol ma du ru mu var -
dır. Fa kat is tek siz ve inanç sız bir şe kil de yak laş ma söz ko nu su dur.
Ve ri len emir le ri is tek li bir şe kil de ye ri ne ge tir me nin ba şa rı ve ve ri -
mi art tı ra ca ğı açık tır. Fa kat şu da  açık bir ger çek tir ki; ve ri len emir -
ler be nim sen me se de, ho şa git me se de ke sin ve tam bir şe kil de uy -
gu lan ma sı zo run lu dur.

Emir-ko mu ta da par ti ve or du yak la şım la rı ye ri ne, bi rey sel  tarz ve
yak la şım la rın ko nuş tu rul ma sı ol duk ça sa kat tır. Uy gu la ma ve uy gu -

lat ma dü ze yi par ti ve or du çiz gi miz doğ rul tu sun da ol ma lı dır.
Di ğer ta raf tan ve ri len  emir üs lu bu nun ke sin lik içer me si önem li -

dir. “Fi lan kes, şu nu yap!” ye ri ne, “ya pa cak mı sın, ya pa bi lir mi sin”
de ni le rek res mi ve ke sin üs lup kul lan ma ma or du nun  emir ka rak te ri
ve kes kin li ği ile çe li şir.

b) De ne tim
Emir-ko mu ta yı bes le ye cek te mel fak tör ise de ne tim dir. De ne tim;

kont rol ve ya gö ze tim dir. Par ti, or du ve sa va şa iliş kin bü tün hu sus la -
rın, par ti, or du ve sa vaş çiz gi siy le gün lük  emir-ta li mat sis te mi ne
gö re, sağ lık lı bir şe kil de iş le yip iş le me di ği ni kont rol et mek tir.

İki tür lü de ne tim var dır; üst ten ve alt tan de ne tim. Üst ten de ne -
tim, üs tün so rum lu lu ğu al tın da ki ya pı yı ve iş le ri de net le me ola yı dır.
Bu de ne tim iş le ri iki tür lü ye ri ne ge ti ri lir. Bi rin ci si, üs tün al tı ra por -
lar vb. ara cı lı ğıy la do lay lı bir şe kil de de net le me si dir. İkin ci si ise,
ko mu ta nın  emir ve re nin iş le ri doğ ru dan de net le me si dir. Fi i li de ne ti -
min di ğer bir bi çi mi ola rak mü fet tiş lik ku ru mu, 1994 yı lı ile bir lik te
ge liş ti ril me ye baş lan mış tır. Üst ten de ne tim, ve ri len gö rev le rin doğ -
ru ve ye ter li bir şe kil de ye ri ne ge ti ri lip ge ti ril me di ği ni kont rol  eder,
çiz gi dı şı lı ğın ol du ğu yer le re za ma nın da mü da ha le ede rek, çiz gi nin
otur tul ma sı nı sağ lar. Bu de ne ti min uy gu lan dı ğı alan da is te ni len dü -
zey de ger çek leş ti ril me si, ama cı na ula şa bil me si, ge rek de ne ti mi ger -
çek leş ti ren le rin, ge rek se de de net le nen le rin dü ze yi ne, an la yış ve
yak la şı mı na bağ lı dır. Ko mu tan ve mü fet tiş le rin çiz gi ye ha kim ol ma
ve pra tik te uy gu la ma gü cü ne sa hip ol ma la rı önem li dir.

İkin ci de ne tim bi çi mi,  alt'ın  üst'ü de net le me si dir. Bu, top lan tı,
de ğer len dir me, eleş ti ri, öne ri ve göz lem ara cı lı ğıy la ger çek leş ti ri lir.
Bu de ne tim tar zı çok önem li  olan, ama bir o ka dar da ge ri kal dı ğı -
mız bir olay dır. Tas fi ye ci, ge ri ve sap ma içi ne gir miş yö ne tim ve
ko mu tan la rın par ti-or du ya bu ka dar za rar ver me le ri nin bir ne de ni
de de ne tim bi çi mi nin iş le til me si dir. Do la yı sıy la de ne tim bi ri mi nin
iş le til me si önem li dir. Bu hu su sun ku ral la ra uy gun iş le til me si, de ne -
tim de en iyi so nuç la rın alın ma sı nı sağ lar.

Ge rek alt tan, ge rek üst ten ol sun, de ne ti min te mel ara cı ra por lar -
dır. Do la yı sıy la, de ne ti min güç lü bir şe kil de uy gu lan ma sı nı sağ la -
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mak  için, bu sis te min iyi iş le til me si ge re ki yor.
Gö rül mek te dir ki,  emir-ko mu ta zin ci ri nin sağ lık lı iş le me si de ne -

ti me bağ lı dır.  Emir-ko mu ta da an lık ve gü nü gü nü ne de ne tim ol duk -
ça önem li dir. Ve ri len bir gö re vin tam ve sağ lık lı bir bi çim de ye ri ne
ge ti ri lip-ge ti ril me di ği nin kont rol edil me si, tek mil le  olur. Gö re vi
ala nın, gö re vi ne iliş kin tek mi li ni bir üs tü ne sun ma sı,  emir-ko mu ta
iş le yi şi nin sağ lık lı bir bi çim de yü rü me si ni sağ lar. Fa kat geç miş sü -
reç te, bu hu sus ta ol duk ça ak sak lık lar ya şan mış tır.  Emir ve ril miş,
em rin ye ri ne ge ti ri lip ge ti ril me di ği de net len me miş tir. Yi ne  emir
ala nın da so rum lu dav ran ma dı ğı nın bir çok ör ne ği or du saf la rı mız da
ya şan mış tır. De mek ki, ge rek çiz gi nin otur tul ma sın da, ge rek se
emir-ko mu ta zin ci ri nin sağ lık lı bir iş le yi şe ka vuş tu rul ma sın da, de -
ne ti min iyi yü rü tül me si zo run lu bir hu sus ol mak ta dır.

ç) Ra por-tek mil sis te mi
Ra por ve tek mil bü tün or du lar da önem li bir iş le ve sa hip tir. Bir

üs tün sağ lık lı ra por lar la bil gi len di ril me si, sağ lık lı ka rar la rın doğ ma -
sı nı sağ la ya cak tır. Yi ne tek mil ler, as ke ri ya şa mın ve res mi ye tin bir
ge re ği ol ma sı ya nın da gün lük tek mil ver me alı na cak ani ka rar la rı
et ki ler.

Geç miş pra ti ği miz de tek mil ver me, ra por sun ma ve yi ne bu
doğ rul tu da he sap ver me ol duk ça sı nır lı ol muş tur. Hat ta bun lar sı -
kı cı gö rül müş, gün lük tek mil ver me, ra por sun ma an lam sız şey ler
ola rak ele alın mış tır. Ve bun la rı iş let me mek te ıs rar du ru mu ya -
şan mış tır. Ra por lar ya hiç ya zıl ma mış, ya çok yü zey sel ele alın -
mış ve ya za ma na yay dı rı la rak çok son ra dan ya zıl mış tır. Yi ne ra -
por lar da şi ka yet va ri bir üs lup ve  tarz tut tu rul muş, ra po run  asıl
ama cı  olan de ğer len dir me, bil gi len dir me ve öne ri esa sı bir ta ra fa
bı ra kıl mış tır. “Ra por ya zı yo rum” adı al tın da, üst çok ba sit so run -
lar la uğ raş tı rıl mış tır. Yer yer de yan lış bil gi len dir me ler de bu lu -
nul muş ve sağ lık lı ka rar la rın çık ma sı en gel le nil miş tir. Za ma nın da
ya pıl ma yan bil gi len dir me nin de faz la an lam ifa de et me ye ce ği
açık tır.

Yi ne ra por yaz ma da he sap çı ve tep ki ci yak la şım lar da gö rül müş -
tür. Bi rey sel çı kar lar uğ ru na sağ lık lı bil gi len dir me ler den ka çı nıl -

mış tır. Bu an lam da geç miş sü reç te, or du saf la rın da ve sa vaş pra ti -
ğin de or ta ya çı kan olum suz luk ve sap ma lar, yi ne tas fi ye ci ler hak -
kın da za ma nın da sağ lık lı bil gi len dir me ler ya pıl ma dı ğın dan, dev -
rim ci mü ca de le mi ze ol duk ça za rar gör miş tir. Ra por sun ma ma, ses -
siz kal ma so nu cu bu olum suz pra tik ler le ob jek tif ola rak uz laş ma
du ru mu ya şan mış tır.

Ra por lar is ter söz lü, is ter ya zı lı ol sun za ma nın da yö net me lik ler -
de be lir ti len sü re ler de ya zıl ma lı dır. Ra por la rın or du ve sa vaş hu sus -
la rın da alı na cak ka rar lar da et ki li ola ca ğı, güç lü bir yö ne tim ve de -
ne tim ola yı  için te mel hu sus ol du ğu bi lin ce çı ka rıl ma lı ve bu an -
lam da ra por lar hem ob jek tif ge liş ti ril me li, hem de so rum lu dav ra -
nıl ma lı dır.

Yi ne bil gi len dir me ve de ğer len dir me yö nü  olan ra por la rın ge liş ti -
ril me si de ol duk ça önem li dir. Ra por lar da sa de ce or du ve par ti ye
iliş kin hu sus lar la sı nır lı kal ma yıp, düş man hak kın da ki göz lem ve
de ğer len dir me le ri kap sa ma sı na da dik kat edil me li dir. Tep ki ci, he -
sap çı tu tum la rın ve yan lış bil gi len dir me le rin ra por la ra yan sı ma ma sı
zo run lu dur. Ve suç teş kil et ti ği bi lin me li dir.

As ke ri ya şa mın bir ge re ği  olan ve ya şa ma iliş kin gün lük bil gi -
len dir me yi, ye ri ne ge ti ri len gö re ve iliş kin, so nuç la rı içe ren tek mi lin
ge rek iş ti ma lar içe ri sin de ki kı sa tek mil ler ol sun, ge rek bir lik le rin
gü nü de ğer len di ren tek mil le ri ol sun ve ge rek se de bir alt mın tı ka nın
ve ya böl ge nin, ya ni alt ala nın üst ala na ver di ği tek mil ler ol sun, bir
bü tün ola rak res mi yet çer çe ve sin de ele alın ma sı şart tır. Tek mil le rin
kı sa, öz, net ve ke sin bil gi len dir me le ri içer me si ol duk ça önem li dir.
Tek mil ler de net ol ma mak, ikir ci lik li bil gi len dir me ler de bu lun mak
ke sin lik le doğ ru de ğil dir. Ör ne ğin, bir iş ti ma da çok ba sit gi bi gö rül -
se de, bir sa yı nın bir üs te net ve ril me si, do ğa cak bir çok kar ma şık lı -
ğı ön ler. Ay nı şey sa vaş içe ri sin de de ge çer li dir. Bir ey lem ve ya
kap sam lı bir ha re kat içe ri sin de, ey lem ve ya ha re kat kur may lı ğı na,
net tek mil ve ril me me si ha lin de bir çok olum suz du rum do ğa ca ğı gi -
bi, net tek mil ve ril di ği tak dir de bir çok şe yin kur ta rı la ca ğı açık tır.
Di ğer ta raf tan tel siz ler den ve ri len tek mil ler de, düş ma nın tel siz le ri
din le me du ru mu göz önü ne ge ti ri le rek, şif re li ak ta rım da bu lun mak
zo run lu dur.
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D) Top lan tı
Top lan tı, or du ve sa vaş so run la rı nı çöz me ve ko lek tif ka rar la ra

ulaş ma me ka niz ma sı dır. Ka rar lar da ko lek tif ol ma nın bi leş ke si ve
en yet kin ze mi ni dir.  Halk or du la rı na öz gü  olan bu top lan tı tar zı bur -
ju va or du la rın da yok tur. Çün kü bur ju va or du la rın da de mok ra tik yan
yok tur. Öz den yok sun, ka tı mer ke zi yet çi bir hi ye rar şi ege men dir.
Fa kat or du muz,  halk or du su ka rak te ri ne sa hip ol ma sı ne de niy le, ka -
tı bir mer ke zi yet çi li ği  esas al ma sı ya nın da, de mok ra tik yö nü de
ken di içe ri sin de ba rın dı rır. Bur ju va or du la rın da bir as ke rin söz söy -
le me, dü şün ce be lirt me ve ka rar la ra ka tıl ma hak kı yok tur. Fa kat
halk or du muz da bu hak lar top lan tı me ka niz ma sı ara cı lı ğıy la, her as -
ke re ta nın mak ta dır. Or du muz da ki top lan tı sis te mi nin bu özel li ği,
top lan tı la rın iş le vi ola rak so run la rı çöz me yi ve ko lek tif ka rar la ra
ulaş ma yı sağ lar.

En alt tan en üs te ka dar or du mu zun bü tün ka de me le rin de top lan tı
sis te mi  esas alı nır. Bu an lam da ya pı la cak top lan tı la rın kap sam la rı
fark lı la şır. Dar top lan tı lar ya nın da, bü tün ya pı nın ka tıl dı ğı ge niş
top lan tı lar da ya pı lır. Or du yö net me li ği miz ve di ğer res mi bel ge ler -
de top lan tı za man la rı, ya ni ne ka dar za man aray la ve han gi sü re ler -
de top lan tı la rın ya pı la ca ğı ka ra ra bağ lan mış tır.

Ge çen or du laş ma sü re cin de, top lan tı sis te mi ne yan lış yak la şım -
lar ve top lan tı la ra bi çi len ro lün iş le ve ka vuş tu rul ma ma sı du rum la rı
ya şan mış tır. Top lan tı la ra yü zey sel yak la şıl mış, ço ğu bir lik ler de ya
hiç ya pıl ma mış, ya ge çiş ti ril miş, ya da iş ol sun di ye ya pıl mış tır. Ya -
pı lan top lan tı lar yü zey sel de ol sa alı nan ka rar lar, top lan tı anıy la sı -
nır lı kal mış, top lan tı ka rar la rı nın ha ya ta ge çi ril me si yö nün de ça ba
içe ri si ne gi ril me miş tir.  Açık ki ha zır lık la rı ön ce den ya pıl ma yan, yi -
ne sağ lık lı bir gün dem ve res mi yet çer çe ve sin de ya pıl ma yan top -
lan tı lar dan so nuç al mak da bek le ne mez. Yi ne top lan tı son ra sın da,
top lan tı da alı nan ka rar la rı tar tış ma gi bi hu sus lar da sık ça gö rül müş -
tür.

Top lan tı la ra yan lış yak la şım la rı gi de rip, sağ lık lı top lan tı la rı ge -
liş tir mek, bü yü yen sa vaş ve or du fa a li yet le ri mi zin so run la rı nı so nuç
alı cı çö züm le re ulaş tır mak ol duk ça önem li dir. Çok iyi ör güt len miş,
ha zır lan mış ve sağ lık lı bir gün dem çer çe ve sin de ger çek leş ti ri len

top lan tı lar, ke sin lik le so nuç alı cı top lan tı lar dır. Ay rı ca ya pı la cak bir
top lan tı nın  amaç ve he def le ri nin ön ce den be lir len me si ve bu çer çe -
ve de ger çek leş ti ril me si önem li dir. Amaç la rı bel li ol ma yan bir top -
lan tı nın, çö züm gü cü ol ma ya ca ğı açık tır.

Ya pı lan bir top lan tı dan mut la ka so nuç al mak ve pra tik te uy gu -
lan mak üze re, ih ti ya ca ce vap ve ren, doğ ru, ye rin de ve ke sin ka rar -
la ra ula şıl ma lı dır. Top lan tı lar da alı na cak ka rar lar her ke sin uy gu la -
mak la so rum lu ol du ğu ka rar lar dır. Bu ne den le, top lan tı ya ka tı lan
ve ya ka tıl ma yan her han gi bir ki şi, alı nan ka ra ra ka tıl ma lı, ka ra rı
onay la ma sa bi le ka ra rın ko lek tif ol du ğu bi lin ciy le ha ya ta ge çir mek -
te tam bir dev rim ci so rum lu luk ve cid di yet gös ter me li dir.

Top lan tı la rın yö net me lik ler de be lir le nen sü re ler de ya pıl ma sı ve
er te len me me si ge re kir. Top lan tı la ra, ne den siz, key fi bir şe kil de ka -
tıl ma mak suç tur. Bu tür du rum la ra kar şı res mi ye tin ge rek le ri iş le ti -
lir. Yi ne top lan tı la rın iç iş le yiş ve res mi ye ti ne ol duk ça dik kat edil -
me li dir. Par ti ve or du çiz gi si ye ri ne, bi rey sel  tarz ve üs lup la rın top -
lan tı la ra ege men kı lın ma sı ve top lan tı la rın bi rey sel çı kar lar  için
kul la nıl ma sı suç du ru mu teş kil  eder. Ola ğa nüs tü du rum lar kar şı sın -
da ola ğa nüs tü top lan tı lar yap mak, ge li şe cek bir çok olum suz du ru -
mu ön ler. Bü tün top lan tı la rı mız ay nı za man da bir eği tim ara cı ola -
rak de ğer len dir mek de müm kün dür.

e) Öz, bi çim ve res mi yet 
Öz ve bi çim, bir bi ri ni ta mam la yan iki un sur dur. Bi ri nin za yıf lı ğı,

di ğe ri nin za yıf lı ğı na yol  açar, öz oluş tuk tan son ra ken di ne öz gü bi -
çi me ka vuş ma sı ka çı nıl maz dır. Öz oluş ma dan bi çi mi öne çı kar mak
te mel siz ve çar pık ola ca ğı gi bi, öz oluş tuk tan son ra onu bi çim le ta -
mam la ma mak, ya ni ona el bi se yi giy dir me mek özü ko ru ma sız bı ra -
ka ca ğı gi bi, hak sız, yan lış de ğer len dir me ve yak la şım lar la kar şı laş -
ma sı ka çı nıl maz  olur. De mek ki, bi çim de ifa de si ni bul ma yan bir öz
faz la an lam ifa de et me ye ce ği gi bi, öze da yan ma yan bir bi çim de
faz la an lam ifa de et mez. Kı sa ca sı bi çim  özün yan sı ma sı dır.

Her or du, ken di özü ne uy gun bi çi mi ni oluş tu rur. Bu bi çi me, “res -
mi yet” de nir. Öz; ide o lo ji,  inanç, bağ lı lık, fe da kar lık olur ken bi çim,
ya ni res mi yet ise, or du ya yön ve ren, yü rü ten ku ral lar ve sis tem ler
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bü tün lü ğü dür. Han gi tür bir or du olur sa ol sun, bi çim den, ya ni res -
mi yet ten yok sun ol ma sı dü şü nü le mez. Ege men ler ken di or du la rı nı
ka tı bir res mi yet ve di sip lin le ayak ta tu tar lar. Kar şı mız da ki düş man
or du su da bi çim le ken di ni ayak ta tut mak ta dır. Bir düş man ge ne ra li
“as ke ri min bir düğ me si ko par sa o ak şam yat mam” der. Bi çi me ne -
den bu ka dar  önem ver dik le ri açık tır.

Bi çim, as ker lik te dav ra nış la rın ter bi ye edil me si dir. Si vil ya şam -
da ki nor mal dav ra nış ve alış kan lık la rı, or du res mi ye ti ve di sip li ni
ka bul et mez. Her or du nun ken di ka rak te ri ne öz gü dav ra nış bi çim le -
ri ya rat ma sı zo run lu dur. Ulus la ra ra sı Ce nev re  Sözleşmesi'nde da hi
si lah lı bir top lu lu ğun or du sa yı la bil me si  için çe şit li şart lar ko şar.
Ör ne ğin, bu şart lar dan bi ri tek tip el bi se dir. 

Ne var ki, or du saf la rı mız da geç miş te ve gü nü müz de de bi çim
ol duk ça yad sın mış tır. “Özü müz ve inan cı mız var, bi çi me ne ge rek
var” de nil miş tir. Hat ta bu yön lü ça ba la ra kar şı ol duk ça tep ki sel
yak la şıl mış tır. Top lum sal alış kan lık ve da ğı nık lık lar bu hu su sa da
yan sı tıl mış tır. Da ğı nık, her tür den  renk ve dav ra nış la rın ser gi len di ği
bir or du laş ma yı ger çek leş tir me miz dü şü nü le mez. Şu ana ka dar ser -
gi le nen yak la şım la rın, nor mal ve ya ka bul gör me si bek le ne mez. Ör -
ne ğin res mi ge çit tö ren le ri, or du res mi ye ti nin bir bi çi mi dir. Bü tün
or du lar da bu, çok ti tiz dav ra nı lan ve çok dü zen li ger çek leş ti ri len bir
du rum dur. Bu sa de ce res mi yet di ye ya pıl maz. Ay nı za man da o or -
du nun gü ven ve güç lü lü ğü nün de ifa de si dir. Bu an lam da or du ya şa -
mın da is ter ge ne le iliş kin ol sun, is ter bi rey ler ba zın da ol sun, par ti
ve or du an la yı şı mız doğ rul tu sun da bi çi mi ve res mi ye ti oturt ma sın -
da ha zı rol da dur ma sı biz de say gı nın bir ifa de si dir, bir bi çi mi dir, as -
ke ri di sip li nin bir ge re ği ve res mi ye tin bir ku ra lı dır. Bu açı dan or du
ya şa mı mı zın her sa ni ye si ne, her bi rey de öze ka vuş muş bir bi çi min
otur tul ma sı, res mi yet ol gu su nun ya ra tıl ma sı, sağ lık lı or du ku ru lu şu -
nun ger çek leş me si açı sın dan ka çı nıl maz dır. Res mi ye tin, or du nun
fa a li yet alan la rın da, as ker ler ara sı iliş ki ler de ege men kı lın ma sı ve
ya şa mın bir bü tün ola rak res mi yet çer çe ve sin de dü zen le nip yü rü tül -
me si ge re kir. Geç miş sü reç te or du res mi ye ti ve bu res mi ye tin ge -
rek tir di ği iş le yiş ler “ge rek siz dir” de ni lip bir ta ra fa bı ra kıl mış tır. Yi -
ne alt-üst, yol daş lık iliş ki le rin de res mi yet ol duk ça aşın dı rıl mış tır.

Bu an lam da, ge li nen or du laş ma aşa ma sın da res mi ye tin ge rek tir di ği
iş le yiş le re uy mak önem li dir.

F) Di sip lin 
Res mi ye tin iş le yiş ku ral la rı nın zo run lu lu ğa bağ lan ma sı ve ye ri ne

ge ti ril me me si ha lin de bu na uy gun ce za lar ve ril me si sis te mi ne di sip -
lin de ni lir. Bu an lam da di sip lin, res mi ye tin uy gu la ma gü cü dür. 

Bir or du nun sa vaş gü cü nü art tı ran et ken le rin ba şın da di sip lin ge -
lir. Bun dan yok sun, za yıf  olan bir or du nun ha re ket ve sa vaş ka bi li -
ye ti  ağır ve han tal  olur. Kar şı mız da ki düş ma nın tek nik do na nım ve
sa yı üs tün lü ğü göz önü ne ge ti ril di ğin de, bu açı ğı ka pat ma da bir lik -
le ri mi ze ve yü rü te ce ği miz ha re kat la ra, di sip lin fak tö rü nü ha kim kıl -
mak ka çı nıl maz dır. Di sip lin ve ku ral la rın, ör güt len miş bü yük güç le -
ri mi ze ve bu güç le rin yü rü te cek le ri ha re kat la ra çok kes kin bir bi -
çim de otur tul ma sı şart tır. Ak si ne çok kü çük bir gö re vin ih mal edil -
me si, çok  ağır so nuç lar do ğu rur. Bir ey le min ve ya ha re ka tın dü zen -
len me sin de di sip lin ha ya ti yet ar ze der. Ge ri çe kil me de  ufak bir pa -
nik bi le gü cün da ğı tıl ma sı na ve ya teh li ke nin en üst bo yu ta var ma sı -
na ye ter li dir. Böy le du rum lar da en  ufak bir di sip lin bo zuk lu ğu nun
çık ma ma sı  için sı kı ted bir ler ön ce den alın ma lı dır. 

Di sip lin plan lı ve ör güt lü ya şa mak, ta li mat la ra, gö rev le re bağ lı -
lık, gö re vi le ri za ma nın da ve is te ni len tarz da so nuç alı cı bir bi çim de
ye ri ne ge tir mek, emir le re gö re ha re ket et mek tir. Ki şi nin ken di si ni
sa vaş ve or du nun ku ral la rı na gö re ayar la ma sı, ku ral la ra ek sik siz bir
bi çim de uy ma sı dır. Bu nun dı şın da içi ne gi ri le cek de ği şik tu tum ve
dav ra nış lar or du ya şa mı nı boz du ğun dan, hiç bir or du da bu na mü sa -
ma ha gös te ril mez.

Geç miş or du laş ma de ne yi mi miz de di sip li ni dış ta la yan bir çok tu -
tum, ta vır ve dav ra nış gö rül müş tür. Geç miş ya şam ve alış kan lık la -
rın or du saf la rın da de vam et ti ril me si şek lin de or ta ya çı kan di sip lin
ve ku ral lı ya şa mı red det me, bir çok suç du rum la rı nı or ta ya çı kar mış -
tır. Oy sa or du di sip lin de mek tir. Or du ku ru luş aşa ma sın da ol ma mız -
dan do la yı da ha sı kı bir di sip li ni ön gör me miz zo run lu dur. El bet te ki
halk or du su ol ma mız ne de niy le di sip lin de gö nül lü lük esas tır. Gö -
nül lü lü ğe bağ lı di sip li ne her za man say gı gös ter mek, so rum lu luk
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an la yı şı nın bir ge re ği dir. 
Ya şa mı di sip li ni ze et mek, or du ku ral la rı nı ya şa mın her sa ni ye si -

ne ege men kıl mak ol duk ça önem li dir. Geç miş te ya şa nan key fi yet çi
tu tum lar, gö rev le ri tam an la mıy la ye ri ne ge ti re me me, ta li mat la ra
uy ma ma, al dı rış et me me vb. du rum lar, ge li nen aşa ma da ke sin lik le
ka bul gör me ye cek tir. Yi ne “ya pa mam, ede mem, bil mi yo rum” bi çi -
min de ki yak la şım lar da di sip lin an la yı şı mı za ters tir. 

Geç miş te di sip li ni ih lal et me, da ha çok o gü ce za rar ve rir ken, ge li -
nen aşa ma da en ba sit bir di sip lin ku ra lı nın ih la li gü cün ken di siy le sı -
nır lı kal ma yıp, di ğer güç le ri de et ki le ye cek tir. Ör ne ğin beş yüz ki şi lik
bir bi ri min ken di gö re vi ni ye ri ne ge tir me me si, sa de ce o beş ki şi yi et -
ki le mek le sı nır lı kal maz, bir bü tün ola rak beş yüz ki şi yi ve o ha re ka tı
en olum suz bir bi çim de et ki ler. Yi ne di sip lin ku ral la rı kap sa mı na gi -
ren üs lup, de ğer le re yak la şım ve yol daş lık iliş ki le rin de par ti ve or du
ah la kı nı ege men kıl mak ve is te ni len tar za ulaş mak şart tır.

Par ti miz de ki di sip lin öz di sip lin dir. Bi linç li di sip lin ru hu nu, or du -
nun her sa ha sın da ve bi rey ler öz gü lün de ya rat mak tır. Bi linç li di sip lin
ru hu, ku ral la rı ya şa mın vaz ge çil mez il ke le ri ha li ne ge tir mek, gö nül lü
dö nüş mek, ve ri le ni al mak ter bi ye ve öl çü le re gel mek tir. Öz di sip lin,
ki şi nin inan dı ğı ve uğ ru na sa vaş tı ğı da va nın bü yük lü ğü kar şı sın da, an
be an, as ke ri ve dev rim ci bir ki şi li ği ya rat mak, es ki nin bağ la rın dan
kur tul mak, par ti-or du ya cid di hiz met ler su nan bir mi li tan ha li ne ulaş -
mak tır. Bu nu sağ la ma nın yo lu sağ lık lı bir eği tim dir. Öz di sip lin esas -
tır. Ama di sip li ne gel me yen le rin kar şı sın da or du di sip li ni ni gü nün her
sa a tin de da yat mak bü tün yol daş la rın te mel gö re vi dir. Or du laş ma iyi
bir as ker leş me yi ya rat ma ola yı dır. Or du da her şey bir as ker den baş la -
ya rak, en üs te ka dar bir bü tün sel lik içe ri sin de ol mak du ru mun da dır.
Bir as ker de ki di sip lin siz lik o or du nun di sip lin ve sa vaş dü ze ni ni bo -
zar. Çün kü or du da her şey zin cir le me bir bi ri ne bağ lı dır. 

Bu te mel de her as ker üs tü nün emir le ri ni der hal ye ri ne ge tir mek
zo run da dır. Ken di si ne ve ri len gö re vi er te le mek si zin ve is te ni len dü -
zey de ye ri ne ge tir mek  için bü tün mad di ve ma ne vi var lı ğıy la ça lış -
ma lı dır. Ba şa rı mı zın te mel ga ran ti si  olan or du muz, sı kı bir öz, bi -
çim, res mi yet ve de mir den bir di sip li ne sa hip ol mak tan ge ri du ra -
maz. 

G) Gü ven lik ve gü ven lik ted bir le ri
Gü ven lik, bir ki şi nin ve ya bir bir li ğin, ge li şe bi le cek bir teh li ke ye

kar şı ken di si ni ko ru mak ama cıy la ön ce den ge liş tir di ği ted bir ler dir.
Bü tün or du lar da gü ven lik ted bir le ri çok sı kı bir şe kil de alı nır. Ko -
run mak ama cıy la ge liş ti ri len bu ted bir ler, or du ör güt len me si ve as -
ke ri ku ra lın bir ge re ği dir. Sa vaş du rum la rın da bu da ha da sık laş tı rı -
lır. Çün kü kar şı lık lı sal dı rı la rın bo şa çı ka rıl ma sı an cak gü ven lik
ted bir le riy le müm kün dür. 

Or du muz kız gın bir sa vaş içe ri sin de dir. Düş man or du su nun üs -
tün lük du ru mu ve tek bir sa ni ye boş dur ma dı ğı göz önü ne alın dı -
ğın da, gü ven lik ted bir le ri nin çok sı kı bir şe kil de alın ma sı nın ha ya ti -
ye ti, çok  açık bir bi çim de or ta da dır. Geç miş mü ca de le pra ti ği miz de
gü ven lik hu su su na yan lış, so rum suz yak la şım la rın ve ted bir le rin
ön ce den alın ma ma sı nın çok yön lü ka yıp la rı do ğur du ğu bi lin mek te -
dir. Bu yön lü bir çok ör nek ya şan mış tır. 

Gü ven lik ted bir le ri kap sa mı na ge nel an la mıy la, te pe ci ler, nö bet,
kur ye, göz cü, sı ğı nak, giz li lik vb. hu sus lar gir mek te dir. Şim di ye ka -
dar bu hu sus la ra ge re ken  önem ve ril me miş tir. Yan lış yak la şım lar
hem ko mu ta da, hem de ya pı da gö rül müş tür. Bu hu sus la ra kar şı ken -
di li ğin den ci bir yak la şım ser gi len miş tir. Bir da ki ka lık ra hat lı ğa bo -
yun eğil miş ve bir çok ka yı ba yol açıl mış tır.

Ör ne ğin 1992 yı lın da Şem din li  Bevenok'da bir bir lik, ke şif yap -
ma dan bir ye re ko nak lı yor. Ay rı ca ko nak lan ma ye ri ne dev ri ye de
çı kar mı yor lar. Al tı ar ka daş te pe ye çı kı yor. Te pe ye çı kar çık maz bir
nö bet çi bı ra kı yor lar. Beş ar ka daş ya tı yor. Kı sa bir za man geç me den
nö bet çi de ya tı yor. Çok ya kın da ko num la nan düş man gü cü on la rı
gö rü yor ve al tı ar ka da şı ya tar ken şe hit dü şü rü yor. Yi ne 1990 yı lın da
Kaşuri'nin Ko ma ta va di sin de ted bir alın ma dan ban yo ya pı lı yor ve
düş man bu du ru mu gö re rek sal dı rı yor. Kırk do kuz ar ka daş bu olay -
da şe hit dü şü yor. Ay nı şe kil de 1994 yı lın da  Yüksekova'nın Mo re
Dağı'nda bir bir lik ko nak lı yor. Te pe ci le ri de çı kar mı yor lar. Kar şı
göz cü gön der me ka ra rı da alı yor lar, fa kat son ra sın da göz cü ler çık -
mı yor. Ve sa ba ha kar şı düş man be lir le nen te pe yi tu tup, bir li ğe sal dı -
rı yor. Olay da ye di ar ka daş şe hit dü şü yor, on ar ka daş da ya ra la nı yor. 

Nö bet ler de ki du yar sız lık tan do la yı bir çok de fa düş man güç le ri
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bir lik le rin içe ri si ne ka dar gir miş tir. Sağ lam sı ğı nak la rın ya pıl ma -
ma sı ve ya sı ğı nak la ra gi ril me me sin den do la yı  uçak sal dı rı la rın da,
top atış la rın da bir çok ar ka daş şe hit düş müş ve ya ya ra lan mış tır.
Alan lar ve ya bir lik ler ara sın da gön de ri len kur ye le rin bir-iki ki şiy le
sı nır lı tu tul ma sı ve gü ven lik le ri sağ la na rak gön de ril me me si ne de -
niy le bir çok kur ye düş ma na yem ol muş tur. Bun la ra ben zer ör nek -
ler bü tün eya let le rin öz gü lün de fark lı bi çim ler de de ol sa ya şan mış -
tır. 

Yu ka rı da ki ör nek ler de de gö rül dü ğü gi bi, dik kat edil me yen çok
ba sit hu sus lar dan do la yı ve ril me me si ge re ken bir çok ka yıp ve ril -
miş tir. Ge li nen aşa ma da bü yük güç ör güt len me si nin oluş tu rul ma sı
ne de niy le, alın ma yan bir ted bir ve ya dik kat edil me yen bir hu sus,
geç mi şe na za ran, da ha  ağır so nuç lar do ğu rur. Bu an lam da bü tün
bir lik ler de, is ter beş ki şi lik, is ter se beş yüz ki şi lik bir bir lik ol sun,
gü ven lik ted bir le ri ni al mak ve bu ko nu da so rum lu, ti tiz dav ran mak
şart tır. Bu ted bir le rin alın ma sın da or du saf la rın da ki her ke sin da ya tı -
cı ol ma lı dır. Yi ne bu hu sus la rın kav ra tıl ma sı ve bu yön lü eği tim le -
rin dü zen len me si, bu ko nu da ki so rum lu lu ğu art tı ra cak tır. 

Önem li bir ör nek ola rak, kur ye iş le yi şi nin sağ lık lı ya pıl ma ma sı -
nın, bi ze  ağır ka yıp lar ver dir di ği ni be lirt tik. Kur ye lik ya par ken,
grup ha lin de ope ras yon la rın içi ne dü şen, pu su la ra gi ren, ma yın la ra
ba san yol daş la rın sa yı sı hiç de az de ğil dir. Bu ne den le bu fa a li yet
sağ lık lı bir şe kil de ör güt len me li dir. Giz li lik için de ya pıl ma lı, de şif -
re ol muş yol lar kul la nıl ma ma lı, ke şif ya pı la rak, bil gi alı na rak kur -
ye ler yo la çı ka rıl ma lı dır. Özel lik le sa va şın şid det li ve güç le ri mi zin
yay gın ol du ğu yer ler de kur ye grup la rı, yo lar da ken di baş la rı na ko -
nak la ma ma lı, mut la ka bir bir li ği mi zin ya nın da mo la ver me li, ora -
dan git ti ğin de de bu se fer di ğer bir li ğe ula şıp, ora da mo la ver me li
ve bu böy le de vam  edip git me li dir. 

De mek ki, her za man her yer de düş man sal dı rı sı nın ola bi le ce ği dik -
ka te alı na rak, en ge niş ted bir le rin alın ma sı zo run lu dur. Te pe ci le rin uy -
gun yer le re za ma nın da çı ka rıl ma la rı, nö bet çi le rin dik kat li, du yar lı ve
nö be tin kut sal ol du ğu nun bi lin cin de ol ma la rı, yi ne göz cü ve dev ri ye -
le rin za ma nın da çık ma la rı ve gö rev le ri ni tam ye ri ne ge tir me le ri, sı ğı -
nak la rın sağ lam ya pıl ma sı ve her han gi bir du rum da he men bun la rın

kul la nıl ma sı, kur ye le rin sağ lık lı bir bi çim de yer le ri ne ulaş ma la rı nı
sağ la ya cak ted bir le rin ge liş ti ril me si, ha re ket, ko nak la ma,  kamp yer le -
rin de giz li lik ku ral la rı na dik kat edil me si, yi ne te pe yer le rin de gü cün
sa bah sa at le rin de uya nık tu tul ma sı vb. ted bir le rin alın ma sı ol duk ça
önem li dir. Ken di si ni ge liş tir mek, bü yüt mek ve ko ru mak ama cı üze ri -
ne şe kil le nen  halk or du la rın da, gü ven lik ted bir le ri ya şam sal bir öğe dir.

Bu öğe ler den iki si nin iş le yi şi ni ör nek ma hi ye tin de açık la mak is -
ti yo ruz.

1- Dev ri ye
Dev ri ye, her han gi bir or du bir li ği nin, ko num lan dı ğı alan da, bir -

li ğin gü ven li ği ni sağ la mak ama cıy la, be lir li za man ara lık la rıy la ko -
num lan ma ala nı nın çev re si ni kont rol et mek ama cıy la ger çek leş ti ri -
len bir gü ven lik ted bi ri dir. Bir li ğin düş man ta ra fın dan ku şat ma al tı -
na alın ma sı nı ön le mek, düş ma nın ani bas kın la rı nı bo şa çı kart mak
ve ya sal dı rı la rı na anın da kar şı lık ver mek ama cıy la ger çek leş ti ri lir. 

Dev ri ye ko nu sun da dik kat edi le cek hu sus lar şun lar dır:
– Ara zi yi ta nı yan la rın da için de bu lun du ğu du yar lı ve de ne yim li

ki şi ler ta ra fın dan ye ri ne ge ti ri lir. 
– Özel lik le ak şam ve sa ba ha kar şı ol mak üze re, ye ni çev re vs.

ko şul la ra gö re ih ti yaç du yul du ğu her yer de çı ka rıl ma lı dır. 
– Dev ri ye de, be lir le nen sa ha da do laş mak  esas ol mak la bir lik te;

za man za man önem li nok ta ve teh li ke le rin ge le bi le ce ği muh te mel
yer ler de de bel li bir sü re bek le yip çev re iz len me li dir. 

– Ay nı za man da fark lı bir kaç yö ne çı kan dev ri ye le rin bir bir le rin -
den ha ber le ri ol ma lı dır.

– Dev ri ye ye çık ma dan ön ce ve dö nüş te mut la ka nö bet çi ve nö -
bet çi ça vuş lar ha ber dar edil me li dir.

– Dev ri ye ye  grup çık ma dan ön ce nam lu ya mer mi sür me li, dö -
nüş te mer mi le ri ni çı kar ma lı dır.

– Sa ba ha kar şı çı kan dev ri ye ler, te pe sa vun ma grup la rı ve gün -
düz nö bet çi le ri yer le ri ni al ma ya na ka dar ge ri dön me me li dir ler. 

– Dev ri ye ler, pa ro la al ma dan çık ma ma lı dır lar. 
– Dev ri ye ler dön dük ten son ra fa a li ye ti hak kın da mut la ka ko mu -

ta na tek mil ver me li dir ler. 
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2- Te pe ci
Bir li ğin gü ven li ği ni sağ la mak ama cıy la, ko num lan ma ye rin de,

ara zi nin stra te jik nok ta la rın da, kü çük bir bi rim ta ra fın dan alı nan gü -
ven lik ted bi ri dir.

Bu nun  için ara zi nin ya pı sı na gö re te pe nok ta sı be lir le nir. Bir li ğin
güç du ru mu na gö re, bir ve ya iki nok ta ya te pe ci çı ka rı lır. Da ha bü -
yük bir bir lik te ve ya bir den faz la bir li ğin bir nok ta ya ko num lan ma sı
ha lin dey se ara zi nin du ru mu na gö re da ha faz la te pe nok ta la rı tu tu lur.

Te pe ci ler en az bir man ga dan olu şur. Ara zi de düş ma nın mev zi -
len me si ve bir li ğin ni ce lik du ru mu na gö re bu sa yı faz la laş tı rı lır. 

– Te pe nö be ti nin tu tu la ca ğı nok ta, ko num la nı lan ara zi ye ha kim
ol ma lı dır. Ka muf le ye yat kın, müm kün oran da en ge niş ara zi yi kont -
rol ede bi le cek, her han gi bir du rum da, bir lik le te ma sı sağ la ya cak bir
ya pı ya sa hip ol ma lı dır.

– Te pe nok ta sı şa fak sök me den yer le rin de ha zır bu lun ma lı dır lar.
O an ki mev cut du ru ma gö re bu nun sa a ti (2-3 ola bi lir ve ya du ru ma
gö re 12 'den he men son ra da ola bi lir) be lir le nir. Bir çok du rum da te -
pe hiç boş bı ra kıl maz. Gü nün 24 sa a ti tu tu lur.

– Dür bün, si lah, ye mek, vb. ih ti yaç lar te pe ye gi di le ce ği sı ra da
de ğil, da ha ön ce den ak şam yat ma dan ön ce ha zır lan ma lı dır.

– Te pe nö be ti ne kim le rin gi de ce ği ön ce den be lir len me li dir. 
– Te pe ye gi diş te ve ge liş te, te pe ye rin de giz li lik ku ral la rı na ke -

sin lik le uyul ma lı dır. Te pe de ka lı na cak yer ve çev re si keş fe dil me li
ve kont rol edil dik ten son ra bu ra ya gi ril me li dir. Ka lı nan yer sağ lam
bir mev zi du ru mu na ge ti ril me li ve çok iyi ka muf le edil me li dir. 

– Te pe de sa bah sa at le rin de, da ha çok ko mu ta nın ken di si, bü tün
çev re ye yö ne lik iyi bir ke şif yap ma lı; ke şif fa a li ye ti ak şa ma ka dar
sü rek li ol ma lı dır.

– Te pe ye rin de rast ge le ha re ket edil me me li, du man çı ka rıl ma ma -
lı, yük sek ses le ko nu şul ma ma lı, bir li ği de şif re ede cek hal ve ha re -
ket ler den ka çı nıl ma lı dır.

– Te pe ye mut la ka  ağır si lah (BKC, B-7) gö tü rül me li, kar nas gi bi
uzun me sa fe li si lah lar da bu lun du rul ma lı dır. 

– Te pe ci ler de iyi  olan en az bir dür bün bu lun ma lı dır. 
– Nö bet ler tek tu tul ma ma lı,  çift tu tul ma lı dır. (Sa yı ne ka dar az

olur sa ol sun  çift nö bet tu tul ma lı dır.)
– Ak şam ka ran lı ğı bas ma dan ön ce te pe den inil me me li dir. 
– Her han gi bir teh li ke du ru mu be lir di ğin de ve ya bil di ril me si ge -

re ken du rum lar or ta ya çık tı ğın da bir li ğe mut la ka za ma nın da ha ber
ve ril me li dir.

– Zo run lu ka lın ma dık ça tel siz ler den ko nu şul ma ma lı, ko nu şul du -
ğun da da şif re li ol ma lı dır. 

– Te pey le bir lik ara sı kur ye, ön ce den tes pit edil me li dir. 
– Te pe den dö nül dük ten son ra, bir lik ko mu ta nı na tek mil ve ril me -

li dir.
– Te pe de si lah, dür bün vb. araç lar la oy na yan ve bo zan lar hak kın -

da ce zai uy gu la ma la ra gi dil me li dir.
– Te pe ci le rin se çi mi ne dik kat edil me li, bun la rın si lah la ra ha kim

ki şi ler den ol ma sı na  önem ve ril me li dir.
– Te pe ci le re, bir lik ko mu ta nı ta ra fın dan te pe nin öne mi kav ra tıl -

ma lı, ge re ken bil gi len dir me ler ön ce den ya pıl ma lı dır.
– Her han gi bir sal dı rı du ru mu nun ge liş me si kar şı sın da, te pe ci le rin

ne yap ma sı ge rek ti ği hu su sun da ön ce den bir plan la ma ya gi dil me li dir. 

H) Ka za lar ve dik kat edil me si ge re ken hu sus lar
Sa vaş ta ka za la rı ön le mek  için ge liş ti ri le cek  olan ted bir ler ol duk ça

önem li bir hu sus tur. Ge çen mü ca de le yıl la rın da mü ca de le saf la rın da çe -
şit li ka za lar so nu cu bir çok ar ka daş şe hit düş müş, sa yı sız ca ar ka daş da
sa vaş dı şı kal mış tır. Bü tün ka za la rın çı kış ne de ni ne bak tı ğı mız da kar şı -
mı za ted bir siz lik, dik kat siz lik, sa vaş ku ral la rı na gö re ha re ket et me me
gi bi du rum lar çık mak ta dır. Ço ğu kez ku ral lar bi lin me si ne rağ men,
önem se me me, yü zey sel yak la şım sa vaş ta af fe dil me ye cek za rar la ra yol
aç mış tır. Sa vaş sa ha la rın da en çok gö rü len ka za tür le ri; ma yın, bom ba
ve si lah la rın yan lış kul la nıl ma sı so nu cu mey da na ge len ka za lar dır.

Ma yın ya pı mın da, dö şe me sin de, ma yı nı çı kar ma da, yi ne bom ba ya -
pı mın da ve yer leş ti ril me sin de ku ral la rın iş le til me me si ka za la rın baş lı ca
ne den le ri ol mak ta dır. Bu ne den le ma yın ve bom ba ya pı mın da, uz man
ki şi le rin bu iş le uğ raş ma sı, ha zır lan ma, dö şe me, ma yın çı kar ma es na -
sın da bir, en faz la iki ki şi nin bu lun ma sı ge re ki yor. Bu ça lış ma sı ra sın da
bü tün dik ka tin, du yar lı lı ğın ve us ta lı ğın gös te ril me si, yi ne ara zi de ma -
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yın lı alan la rın ola bi le ce ği alan lar da me sa fe li ve tek sı ra ha lin de yü rün -
me si bu tür ka za la rı bü yük oran da ön le ye cek tir. Yi ne el bom ba la rı nın
ta şın ma sın da, nay lon hor tum vb. 'den olu şan ikin ci em ni yet le rin ta kıl -
ma sı, özel lik le or man lık alan lar da sık sık bom ba nın kont rol edil me si
vb. ted bir le rin alın ma sı önem li dir. Ay rı ca ma yın, bom ba ya pı mı, kul la -
nı mı gi bi eği tim le rin yet kin bir şe kil de ve ril me si ge re ki yor.

Si lah la oy na ma, si la ha ha kim ola ma ma so nu cu bir çok ka za ya -
şan mış tır.  Grup için de si la hın açıl ma sı, te miz le me sı ra sın da dik kat li
dav ra nıl ma ma sı, baş ka şey ler le uğ ra şıl ma sı, si la hın ağ zın da mer mi
unu tul ma sı, ey lem de si la ha ha ki mi ye ti ol ma yan la rın uy gun suz
mev zi len di ril me si gi bi du rum lar so nu cu bir çok ya ra lan ma ve şa ha -
det mey da na gel miş tir. Bu ne den le si lah la ve bom bay la oy na ma,
bun la rı or ta lık ta bı rak ma, ge rek siz ye re izin siz mer mi ağı za sür -
mek, mer mi yi çı kar ma yı unut mak,  grup içe ri sin de ve izin siz si lah
te miz le me, or du yö net me li ği ne gö re suç tur ve bu du rum la rın or ta ya
çık ma sı kar şı sın da ge re ken yap tı rım lar uy gu la nır.

Su ge çiş le rin de, sı ğı nak çök me le rin de ve kar da ki yol yü rü yüş le -
rin de de bir çok ka za ve so nuç ta da sa vaş dı şı kal ma lar ve şa ha det
olay la rı ya şan mış tır. Su ge çiş le rin de, sağ lam ağaç la rın kul la nıl ma -
ma sı, te le fe rik le rin sağ lam ya pıl ma ma sı, ge çit yer le ri nin tam bi lin -
me me si, su lar dan yön tem siz ge çil me si, sı ğı nak la rın sağ lam ya pıl -
ma ma sı ve kar da ki yü rü yüş ler de ted bir le rin alın ma ma sı da bir çok
ya ra lan ma, bo ğul ma, don ma gi bi so nuç la rı do ğur muş tur. Bu du -
rum la rın ön len me si, ge re ken du yar lı lık, bü tün ted bir le ri al mak ve
bu yön lü eği tim le rin sü rek li kı lın ma sıy la müm kün dür.

Ör ne ğin su dan na sıl ge çe ce ği ni bil me yen bi ri, en  ufak bir du rum -
da pa ni ğe ka pı lıp, bü tün gru bun teh li ke ye gir me si ne ne den ola bi lir.
Yi ne kar da na sıl yü rün me si ge rek ti ği, don ma ola yı nı ön le me nin
yol la rı bi lin me yin ce,  ayak yan ma la rı, don ma lar ka çı nıl maz  olur. Yi -
ne ara zi de, özel lik le dağ lık alan lar da yü rü me si ni bil me me ve ya dik -
kat siz ce yü rü me so nu cun da ka ya dan düş me vb. du rum lar ne de niy le
de bir çok ka za nın ol du ğu bi lin mek te dir. Bü tün bu du rum la rın ya -
şan ma ma sı  için ge rek li ted bir le rin ya nı sı ra, bu ko nu la ra iliş kin eği -
tim le rin güç lü ve ril me si, bu ka za la rı ön le me nin yol la rı nın ya pı ya
iyi ce kav ra tıl ma sı, sık sık uya rı cı ve so rum lu dav ra nıl ma sı ge rek ti ği

açık tır. Yi ne ka za la rı ön le mek  için, sı ğı nak ya pı mın da uy gun yer ve
mal ze me se çi mi ne dik kat et mek de çok önem li dir.

Bun la rın ya nı sı ra ka za sü sü ve ri le rek bi linç li ken di ni vur ma du -
rum la rı da söz ko nu su dur. Bu nun ön len me si nin yo lu; ko mu ta nın
ba şın da bu lun du ğu ya pı yı iyi ta nı ma sı, ki şi le rin so run la rı nı za ma -
nın da gör me si ve çöz me si, so run lu ki şi le ri güç lü bir bi çim de eğit -
me si, on la ra or du ve par ti ya şa mı nı kav rat ma sın dan ve mü ca de le ye
inanç öğe si ni ge liş tir me sin den ge çer.

Di ğer ta raf tan ey lem ve ça tış ma lar da da çe şit li ka za lar or ta ya çık -
mak ta dır. Mev zi len dir me nin iyi ya pıl ma ma sı, grup la rın bir bi rin den
ha ber siz ol ma sı, ge ri çe kil me ve sal dı rı ya geç me es na sın da ma yın lı
ala na gi ril me si vb. ne den ler den do la yı bir bi ri ni yan lış lık la vur ma, ma -
yı na bas ma, yi ne si la ha ha ki mi ye tin sağ la na ma ma sı so nu cun da ya nın -
da ki ar ka da şı nı vur ma gi bi bir çok olum suz du rum ya şan mış tır. Ör ne -
ğin 1990 yı lın da, ya nın da ki ar ka daş ta ra fın dan, ka zay la vu ru lan Ha-
run (Şeh mus Yi ğit) yol da şın şe hit düş me si, bu ko nu da en  ders çı ka -
rıl ma sı ge re ken bir ör nek tir. Ey lem ler de bu tür du rum la rın çık ma sı nın
te mel ne de ni, güç lü bir plan la ma, sağ lık lı bir mev zi len dir me nin ya pıl -
ma ma sı dır. Bu ne den le ey lem ler de iyi bir plan la ma, doğ ru bir mev zi -
len dir me, yi ne güç le re gö rev le ri nin iyi kav ra tıl ma sı, güç lü bir ko or di -
ne nin sağ lan ma sı ve bü tün ola sı lık la rı plan la ya rak ge re ken ted bir le rin
alın ma sı, bu tür ka za la rın ya şan ma sı açı sın dan zo run lu dur.

Par ti Ön der li ği bu ko nu da;“Her gün ka za ya pı lı yor ve za ten ey lem le -
ri niz de bir ka za dan iba ret tir. El bet te ki, ben bu ey lem le ri bi linç li-plan lı
ey lem ler di ye de ğer len dir mi yo rum. On la rın bu ey lem ci li ği as lın da bi zi
24 sa at te bi ti rir. Ama be nim ge nel de al dı ğım ted bir ler, ko mu ta gü cüm
on la rın da yat tı ğı ka za du ru mu nu ön lü yor. Sis tem sa va şı böy le yü rü te -
mez si niz. Ben bu nu abart ma ol sun di ye söy le mi yo rum. Gün lük ha ber le -
re bak tı ğı mız da için de ka za ol ma yan tek bir ey lem yok. Bu du rum ko mu -
tan la rı mı za, sa vaş çı la rı mı za, he pi mi ze su nu lur. Ne dir bu ha li niz, ne den
böy le ya pı yor su nuz, bu ya şa dık la rı nı zı ne den dü şün me ye cek si niz? Çok
açık ki, bir bi ri ni zi vu ra cak ka dar vah şi leş miş, il kel leş miş ve ya kör leş -
miş si niz. Yok sa bu kadar ka za yap mak ka der mi dir?” de mek te dir.
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ûLû SAL KûR Tû LûŞ SA VA ŞI MIZ DA
KO Mû TA

Stra te jik sa vun ma aşa ma sı nın son yıl la rı nı ya şa yan dev ri mi miz,
den ge aşa ma sı nın ari fe si ne gir miş bu lun mak ta dır. Bu dö nem de dev -
rim le kar şı-dev ri min bir bi ri ni çok zor la dı ğı ve zor lan dı ğı bir aşa ma
ol ma sı iti ba riy le de çok has sas bir dö nem dir. Do la yı sıy la dev rim
saf la rı nın hız la tak tik atı lım lar yap ma sı ve bir üst aşa ma ya ge çiş
sağ la ma sı zo run lu dur. Bu, za fe re ulaş ma nın te mel şar tı dır.  Eğer bu
ya pıl maz sa zor lan ma lar ol duk ça ar tar ve teh li ke ler baş gös te rir. İş te
bu nu ya ra ta cak ve tak tik ge liş me le ri sağ la ya cak  olan da dev ri min
tak tik ön der le ri dir. Ya ni sa vaş sa ha sı nın ko mu tan la rı dır.

Ta rih te, or du ve sa vaş de ne yi mi ne ba kıl dı ğın da, bir çok or du nun
ayak ta kal ma sın da ve sa vaş la rın ka za nıl ma sın da be lir le yi ci ve te -
mel fak tör ko mu ta ol muş tur. Ay nı şe kil de bir or du nun da ğıl ma sın da
ve ya bir sa va şın kay be dil me sin de, yi ne te mel fak tör ko mu ta ol muş -
tur.

Bu gün çok kap sam lı bir sa vaş sü re ci ne gir miş bu lun mak ta yız.
Dev ri mi mi zin stra te ji si ge re ği ge çen on bir yıl lık sü reç zar fın da
ağır lık lı ola rak ge ril la sa va şı mı ve ril miş tir. Sağ la nan ge liş me ler le
bir lik te, ya ra tı lan ko şul lar da ha ile ri bir aşa ma  olan ha re ket li sa va şa
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ge çi şi do ğur muş tur. Bu gün ol duk ça kap sam lı gö rev le ri ba rın dı ran
bir çok tak tik ve kar ma ha re ke ti nin uy gu la na ca ğı, ge ril la sa va şı mı -
nın da ken di si ni iyi ce ge liş ti re ce ği ha re ket li sa vaş sü re ci ne gir miş
bu lun mak ta yız. Bu sü reç, sa va şa çok has sas ve kap sam lı yak la şı mı
do ğur du ğu gi bi, or du mu zun da hız la bü yü me siy le ar tan so run la ra
çö züm ge ti ril me si ve ge liş me le ri ku cak la ya cak ze mi nin oluş tu rul -
ma sı nı  şart kıl mak ta dır. Kar şı-dev rim cep he si nin dev rim de ki bu ge -
liş me le re pa ra lel ola rak sü re ce da ha  ağır yük len me si, bu nu son de -
re ce ya kı cı ha le ge tir mek te dir. İş te bü tün bu du rum la ra dam ga sı nı
vu ra cak  olan; sa va şın ve or du nun bel ke mi ği ko mu ta ki şi lik ler, ko -
mu ta dü ze yi dir. Sa va şın ge liş ti ril me si, or du nun, güç le rin eği ti mi,
dü ze ni, gü ven li ği nin sağ lan ma sı ve mo ral dü ze yi nin yük sek tu tul -
ma sı ko mu ta dü ze yin de ki ge liş mey le bağ lan tı lı dır.

Par ti miz 5. Kong re si, geç miş sa vaş sü re cin de ya şa nan du rum la rı
göz önü ne ge ti re rek, ge li nen aşa ma da bu so ru nun aci li ye ti ne vur gu
ya pa rak, sağ lık lı ko mu ta ki şi lik le ri ve ko mu ta dü zey le ri nin ya ra tıl -
ma sı na iliş kin ka rar lar al mış ve çok yön lü ted bir ve ön lem ler ge liş -
tir miş tir.

Dev rim sel sü reç ler de, si ya si-as ke ri ko mu ta dü ze yi ni ya ka la mak
ide o lo jik-si ya si ge li şi mi ni ta mam la mış ko mu ta ki şi lik le re ulaş mak
ol duk ça önem li dir. Di ğer ba zı halk la rın dev rim le rin de, po li tik as ke -
ri ko mu ta dü ze yi ya ra tıl mış tır. Yi ne bir bi ri ni ta mam la yan ve ko lek -
tif ça lış ma yı  esas  alan as ke ri ve si ya si ki şi lik ler le ko mu ta dü ze yi
oluş tu rul muş tur. Ge çen mü ca de le sü re ci miz de par ti miz, po li tik-as -
ke ri ko mu ta ki şi lik le ri ni oluş tur ma ya ol duk ça  önem ver miş tir. İde o -
lo jik-si ya si ge li şi mi ni ta mam la ma yan, bu an lam da ide o lo jik-po li tik
çiz gi nin pra tik uy gu la yı cı sı ola ma yan ko mu ta ki şi lik le ri nin sa va şı
ge liş tir me le ri de dü şü nü le mez. An cak ide o lo jik-si ya si, ulu sal ve
sos yal ger çek li ğe gö re şe kil len miş, bu an lam da sos ya list bi lin ce ka -
vuş muş, si ya si an la yı şı ken di sin de ge liş tir miş, ege men sö mür ge ci -
lik ve ona kar şı ulu sal ger çek li ğin ne an lam ifa de et ti ği ni özüm se -
miş,  emek öl çü le ri ne bağ lı ve di ğer sı nıf la rın et ki le ri ne kar şı ken di -
ni do nat mış ko mu ta ki şi lik ler sa va şı ge liş ti re bi lir ler.

Sa vaş ol duk ça us ta, tak tik sa na ta ha kim ki şi lik ler le ger çek leş ti ri -
lir. Bun dan yok sun ki şi lik le rin, sa va şı kay bet tir mek ten baş ka rol le ri

ol maz. Tak tik us ta lık sa, dü şün me yi, dü şün ce üret me yi ge rek ti rir.
Bu nun te mel şar tı da ide o lo jik-po li tik yet kin li ğe ulaş mak tır. Şu  açık
bir ger çek tir;  PKK'nin mev cut ide o lo jik-si ya si ve ör güt sel çiz gi si,
as ke ri sa ha ya, ey lem ala nı na bi raz doğ ru yan sı tıl say dı, sa va şı mı mı -
zın şim di da ha ile ri bir aşa ma da ol ma sı ka çı nıl maz dı. İde o lo jik-si -
ya si ge li şim le ri ni ta mam la ma mış, ama ca ki lit len me miş ki şi lik le rin
sa va şın so run la rı na çö züm ge tir me le ri dü şü nü le mez. Bu an lam da
sa va şın ge liş ti ril me sin de po li tik-as ke ri ko mu tan la rın ro lü be lir le yi -
ci dir. İçi ne gir miş ol du ğu muz bu has sas sa vaş sü re ci ne an cak ide o -
lo jik ve si ya sal ge li şi mi ni ta mam la mış ko mu ta dü ze yiy le ce vap ve -
re bi li riz.

A) Geç miş or du laş ma sü re cin de
ko mu ta ger çek li ği
Geç miş mü ca de le sü re cin de, sa va şı mı mı zın ge li şi mi nin en gel -

len me sin de te mel ro lü ko mu ta dü ze yi oy na mış tır. Za fer fır sat la rı nın
ka çı rıl ma sı, ön der li ğin ça ba la rı nın bo şa çı ka rıl ma sı ve hal kın dev -
rim den uzak laş tı rıl ma sı, ya ni dev ri min ger çek leş me ko şul la rı nın
da ha zor laş tı rıl ma sı ve sü re nin uza tıl ma sın da te mel fak tör, ye ter siz
ko mu ta dü ze yi ol muş tur. Par ti nin, ide o lo jik-po li tik, ör güt sel çiz gi si
ye ri ne, top lum dan ve düş man dan edi ni len özel lik ler, dev rim ci ge liş -
me ye da ya tıl mış ve Par ti  Önderliği'nin bü tün ça ba la rı na rağ men
bun da ıs rar edil miş tir.

Dev ri min tak tik ön der le ri  olan ko mu ta ka de me si, ulu sal kur tu luş
sa va şın bü tün sü reç le rin de, ken di si ne at fe di len  halk ön der li ği nin
ge rek le ri ne kar şı lık ve re me miş tir. Ulu sal kur tu luş çiz gi si nin bi rin ci
de re ce den uy gu la yı cı gü cü ve kur ma yı ol ma sı na rağ men, tak tik ön -
der lik bu nun çok uza ğın da kal mış, stra te jik ön der li ğin tak tik ön der -
lik gü cü ol ma mış tır. Stra te jik ön der li ği tem sil et me ve uy gu la ma da
ol duk ça ye ter siz kal mış tır. Si lah lı mü ca de le mi zin ilk baş la dı ğı sü -
reç ten, gü nü mü ze ka dar tak tik ön der lik sa ha sın da önem li tı kan ma -
lar ya şan mış, sa va şı tas fi yey le kar şı kar şı ya ge tir miş tir. Stra te jik
ön der lik, bir çok sü reç te tak tik ön der li ğin gö rev le ri ni de üst len miş,
or ta ya çı kan teh li ke le ri gi der miş ve sa va şı sü rek li leş tir miş tir. Stra -
te jik ön der lik kav ra nıl ma dı ğı gi bi, tem sil et me de de so rum lu dav ra -
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nıl ma mış tır. Za fe re inanç sız lık da tak tik ön der li ğin; tak tik çiz gi nin
ge rek le ri ni ye ri ne ge tir me me si nin ve stra te jik ön der li ğin doğ ru tem -
si li ni ya pa ma ma sı nın be lir le yi ci et ken le rin den bi ri ol muş tur. Ulu sal
kur tu luş sa va şı mı mız da or ta ya çı kan bir çok so ru nun te mel ne de ni
ya ni tak tik ön der li ğin, ko mu ta ka de me si nin, stra te jik ön der li ğin
doğ ru tem si li ni ya pa ma ma sı dır.

Yu ka rı da be lirt ti ği miz hu su sa pa ra lel ola rak ko mu ta ka de me sin de
ha kim du ru ma ge len ya şam tar zı; sa va şa ve or du laş ma ya bü yük za -
rar lar ver miş tir. Par ti  Önderliği'nin, hal kın ve üret ken sa vaş ya pı mı -
zın ça ba la rıy la ya ra tı lan ka za nım la rın üze ri ne otu rul muş, bu ka za -
nım lar la or ta ya çı kan ik ti dar ola nak la rı ki şi sel ya şam tut ku la rı  için
kul la nıl mış, par ti, or du ve sa va şı mı mı zın bin bir emek le ka za nı lan
de ğer le ri bir çır pı da tas fi ye edil miş tir. Ko mu ta dü ze yi ne ya köy lü
sığ lı ğı, ya da kü çük-bur ju va sı nıf et ki le ri ni ta şı yan ki şi lik ler dam ga -
sı nı vur muş tur. Köy lü lü ğün; dar, ön gö rü den  uzak ve sa va şı sa de ce
pra tik çi lik le ele al ma sı, yi ne kü çük-bur ju va zi nin iş le ri te o rik-la fa -
zan lık la gö tür me ye ça lış ma sı ko mu ta dü ze yi miz de ki yet kin leş me ye
ket vur muş tur. Bu tür ai le, ka bi le, sı nıf ve düş man et ki le ri ni ta şı yan
ki şi lik le rin ko mu ta ka de me le ri ni iş gal et me le ri ve bu özel lik le rin
yan sı ma sı ola rak or ta ya çı kan bi rey sel lik, ağa va ri lik, key fi yet çi lik,
bas tır ma cı lık, her tür lü sağ yak la şım, de ma gog luk, sek ter lik, inanç -
sız lık, kuy ruk çu luk, tak tik gi di şat la oy na ma, as ga ri dü zey ler de bi le
sa va şın ge rek le ri ne uy ma ma, fır sat la rı de ğer len dir me me gi bi tu tum
ve yak la şım lar sa va şı mı mı za önem li za rar lar ver miş tir.

Sa va şın her an de ği şen ka rak te ri göz önü ne ge ti ril me yip, sa vaş la
ala ka sı ol ma yan çok ba sit tarz la ra gi ril miş tir. Tak tik ge liş tir me me
ve bel li ba zı tarz la ra sap lan ma sa vaş ta ol duk ça kay bet tir miş tir. Düş -
man, her dö nem tak ti ği ni de ğiş tir me si ne rağ men, ko mu ta dü ze yi -
miz bu na es ki sü reç le rin tak tik le riy le ce vap ver miş, bu da bir çok
ka yı bı do ğur muş tur. Tak tik ge liş tir me nin dü şün ce ile bağ lan tı lı ol -
du ğu nu be lirt tik. Bu na rağ men ko mu ta dü ze yi dü şün ce yi çok ba sit
so run lar la uğ raş tır mış, sa vaş ve tak tik üze ri ne yo ğun laş ma ve bu
an lam da dü şün ce üre ti mi sağ lan ma mış tır. Eği tim, ken di ni ge liş tir -
mek, ide o lo jik-si ya sal ge liş me yi sağ la mak, par ti çiz gi si ni özüm se -
mek, kök lü bir sa vaş kav ra yı şı na sa hip ol mak an lam sız şey ler ola -

rak ele alın mış tır. Eği tim sa de ce ya pı nın so ru nu ola rak gö rül müş,
“ko mu ta nın eği ti me ih ti ya cı yok tur” an la yı şı ha kim kı lın mış tır.

Ağa va ri, bü rok rat ve  özerk ya şam tar zıy la pra tik üret ken kı lın -
ma dı ğı ve ya pı nın so run la rıy la il gi le nil me di ği gi bi, ka çır tı cı üs lup -
lar ko nuş tu ru la rak bir çok ki şi ka çır tıl mış ya da da ral tıl mış tır. Yi ne
hal ka çiz gi dı şı yak la şı la rak, bir çok ke si min mü ca de le den so ğu tul -
ma sı ve çe te leş ti ril me si ne ne den olun muş tur. Ay rı ca düş man ya ha -
fi fe alın mış, ya çok abar tı la rak ya ür kek li ğe, ya da in ti har va ri çı kış -
la ra gi ril miş tir. Si lah lı mü ca de le ta ri hi miz in ce len di ğin de, ko mu ta
dü ze yin de sağ ve sol sap ma lar, kont ra ve or ta yol cu pra tik ör nek le ri -
nin çok sık ya şan dı ğı, yi ne sa vaş ve or du do ğa sı nın ade ta ne kö le ci
dö nem de, ne de fe o dal dö nem de ka bul et me di ği ya şam dü ze yi ve
tar zın ko mu ta dü ze yi miz de ya şan dı ğı gö rü le cek tir.

Bir ko mu ta nın ya şam da ör nek ol ma sı ge re kir. Fa kat or ta ya çı kan,
ra ha tı na düş kün, ken di ni ya şa tan, bi rey sel tat min le ri ne ce vap bul ma
ol muş tur. Hat ta ye mek  için, ba sit bir si ga ra  için yol daş la rı nı teh li ke li
yer le re gön de re rek, şe hit ol ma la rı na ne den  olan ör nek ler da hi ya şan -
mış tır. Bu an lam da tak ti ği do ğu ra cak ku ral lı ya şam tar zı ser gi len me -
miş tir. Par ti Ön der li ği “Üç- dört ta ne sağ lam ko mu tan çık sa, sa va şın
sey ri şim di çok fark lı bir dü zey de ge li şir di” der ken bir ger çek li ği
açık ça or ta ya koy mak ta dır. Kı sa ca sı is te ni le nin çok ge ri sin de ka lın -
mış tır. Par ti  Önderliği'nin ça ba ve emek le ri ne ce vap ve ri le me miş tir.

Ko mu tan laş ma sa ha sın da ya şa nı lan ye ter siz lik le re, yi ne Par ti
Ön der li ği şöy le vur gu yap mak ta dır: “Ko mu tan lar ye tiş mi yor, ko mu -
tan laş ma ça ba la rı na öz lü yak la şıl mı yor, bu rol üst le nil mi yor ve
özel lik le ri ta kı nıl mı yor. Ge nel lik le ‘biz  adam ol ma yız, biz ön der
ola ma yız’ sö zü en çok da ‘biz den cid di as ke ri ko mu tan lar  çıkamaz'
an la yı şı et ki li olu yor. Ge le nek sel ‘sa vaş çı  Kürt ti pin den’ öte ye gi dil -
mek is ten mi yor. Key fi yet çi ve ama tör köy lü ön der lik ten öte ye gi dil -
mi yor. Pro fes yo nel bir or du in şa et mek mes lek edi nil mi yor.”

b) Gü nü müz sa vaş ger çek li ğin de
ula şıl ma sı ge re ken ko mu ta ki şi li ği 
Ko mu ta dü ze yin de ya şa nan bu olum suz luk lar la ye ni sü re ce ce -

vap ve ri le me ye ce ği çok açık tır. Sa va şı ka zan dı ra cak, kay bet ti re cek
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sağ lık lı bir  halk or du su na ula şıp ula şıl ma ma sı nı be lir le ye cek  olan
ko mu ta dır. Ta rih te bu hep böy le ol muş tur. Bi zim sa va şı mı mız da da
bu böy le ola cak tır.

Bun dan do la yı par ti mi zin ide o lo jik, po li tik, ör güt sel, as ke ri çiz -
gi si ne, sa va şı mı zın ve or du mu zun ulaş tı ğı dü ze ye ce vap ve re cek bir
ko mu ta dü ze yi ve ki şi li ği ne dir? Bu na na sıl ula şı lır? Bu na çok kı sa
bir ce vap ve ri le cek olur sa; po li tik-as ke ri ko mu ta dır. Po li tik-as ke ri
ko mu ta; as ke ri, si ya si çiz gi de ken di si ni yet kin leş tir miş, ide o lo jik-
po li tik ge li şi mi ni ta mam la mış, bu nu ör güt sel an lam da bü tün leş tir -
miş, ken di si ni top lum sal et ki ler den arın dır mış, sa va şı nes nel ko şul -
la ra gö re  sevk ve ida re  eden, her  şart al tın da, sa vaş ta en aza mi so -
nuç la rı le hi ne çe vi re bi len, ce sa ret li, ye te nek li, sar sıl maz ira de gü cü -
ne, coş ku ve gö rüş kes kin li ği ne sa hip yö ne ti ci ki şi lik ler dir. O hal de
bu na na sıl ula şı lır? Si ya si-as ke ri bü tün lü ğü sağ la ya rak; so rum lu luk
ve ka zan ma duy gu su nu ge liş ti re rek; eği ti ci-ör güt le yi ci özel li ği edi -
ne rek; ya pıy la doğ ru iliş ki ler ge liş ti re rek; doğ ru  tarz, tem po, oto ri -
te, üs lup ve hi ta be te ula şa rak; düş ma nı doğ ru de ğer len di re rek; par ti,
or du ve sa vaş de ğer le ri ne doğ ru yak la şa rak, üs tün bir fe da kar lık ve
ce sa ret ser gi le ye rek; sa va şa bi lim sel yak la şım ve us ta lık ser gi le ye -
rek ula şır.

1- Si ya si-as ke ri bü tün lü ğü sağ la ma
Bir ko mu ta nın si ya si-as ke ri ge li şi mi den ge li sağ la ma sı ve si ya si-

as ke ri yet kin leş me ye ulaş ma sı, ko mu tan ola bil me nin te mel şar tı dır.
Si ya si yet kin leş me, ide o lo jik-po li tik, ulu sal ve sos yal ger çek li ği kav -
ra ma te me lin de ol mak zo run da dır. As ke ri ge li şim ise sa vaş ve as ke ri
sa nat ta bel li bir kav ra yı şa ulaş mak ve tak tik te us ta lık gös ter mek tir.
Bi ri nin dış ta lan ma sı di ğe ri nin de ge li şi mi nin en gel len me si dir.

Geç miş ko mu ta dü ze yi miz de, as ke ri-si ya si ge li şi min den ge li bir
bi çim de ge liş ti ri le me di ği ni gö rü yo ruz. Or du ya pı mız ağır lık lı ola -
rak köy lü ve kü çük-bur ju va ya pı ya da yan dı ğın dan, as ke ri-si ya si ge -
li şi me de bu sı nıf la rın an la yış la rı da ya tıl mış tır. Ko mu ta ka de me sin -
de yer  alan ki şi lik ler, so ru nu as ke ri yön de, ya ni si lah, ey lem ve ya
fi zi ki güç lü lük te gö re rek; si ya sal lı ğı, eği ti mi, bi linç len me yi red det -
miş ler dir. Yi ne kü çük-bur ju va kö ken li ki şi lik ler ise sa va şı, as ker li ği

yad sı ya rak pra tik ten yok sun bir te o ri yi, bu an lam da la fa zan lı ğın içi -
ne gir miş ler dir. Oy sa sa vaş, komp le bir olay dır. Dü şün me yi, tak tik
üret me yi, so run la ra çö züm gü cü ol ma yı, ze ka kıv rak lı ğı nı ve dü -
şün dü ğü nü yap ma yı, hız lı lı ğı ge rek ti rir. Te o ri yi ve ya pra ti ği yad sı -
ya rak, dar, ön gö rü süz, sez gi gü cün den yok sun kı lı na rak sa vaş ve
or du fa a li yet le ri ge liş ti ri le mez. Her iki du ru mun da geç miş te ve gü -
nü müz de sağ lık lı ko mu ta dü ze yi ne ulaş ma yı en gel le di ği ve sa va şı -
mı dar bo ğaz la ra sü rük le di ği bi li nen hu sus lar dır. “Ey lem ya pı yo -
rum, faz la sı na ge rek yok” bi çi min de yak la şan la rın, as ke ri ki şi lik
ve ya tak tis yen ol duk la rı söy le ne mez. Çün kü bu tür den an la yış la rın
dar pra tik çi li ği aşa ma dık la rı açık ça or ta da dır.

Gö rül mek te dir ki, si ya set ve as ker lik kav ran mı yor ve bir bi rin den
ko pa rı lı yor, oy sa si ya si amaç lar, he def le ri an la ya rak ve on lar la bü -
tün le şe rek ama ca yö nel mek ge rek ti ği açık tır. 

Ger çek te olay la ra po li tik yak la şıl ma ma sı, dü şün sel ve ru hen dev -
ri min ya şa nıl ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Oy sa bir ko mu ta nın baş ta,
dü şün sel ve ruh sal an lam da, sa vaş ve dev ri mi üret ken bir şe kil de
ya şa ma sı ge rek mek te dir. Fa kat ko mu ta ka de me si ne ba kıl dı ğın da
pra tik te ha mal cı lık, so run la rın için de et ra fı nı gö re me ye cek de re ce -
de bo ğu lan ve dü şün ce den ko puk ol ma söz ko nu su dur. Yi ne sez gi
gü cü nü, dü şün cey le bü tün leş tir mek ol duk ça önem li dir. An cak ko -
mu ta ka de me sin de ger çek leş me yen önem li bir hu sus da bu dur.

Par ti  Önderliği'nin ta li mat la rı şim di ye ka dar sağ lık lı bir bi çim de
özüm se nip uy gu lan ma dı. Ör ne ğin Par ti  Önderliği'nin 1993 yı lın da
yap tı ğı ateş kes çağ rı sı, bir çok ko mu ta dü ze yi miz ta ra fın dan çok
fark lı bir şe kil de an la şıl dı. “Bu bir fır sat tır, ha zır lık la rı nı zı iyi ya -
pın, güç bü yü tün, güç le ri ni zi eği tin” me sa jı kav ra nı la ma dı. Bu an -
lam da sü reç ko mu ta ka de me miz ta ra fın dan doğ ru de ğer len di ri le me -
di. Yi ne 1992 Gü ney Sa va şı ön ce si Par ti  Önderliği'nin ta li mat la rı
uy gu lan say dı, sa va şın sey ri çok fark lı bir bi çim de ge li şir di. Par ti
Önderliği'nin ta li mat ve pers pek tif le ri nin özüm sen me yip uy gu lan -
ma ma sı,  açık ki, si ya si ve as ke ri ge ri lik tir.

Par ti miz 5. Kong re si ye ni sü reç te, geç miş te bu sa ha da or ta ya çı -
kan ye ter siz lik ve sap ma la rı ön le mek ve yet kin bir dü zey le sa va şa
ce vap ver mek  için, ko mu ta yı, bir lik ko mu ta nı ve si ya si ko mi ser bi -
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le şi min den oluş tur mak  için ka ra ra ulaş mış ve bu nu ha ya ta ge çir me -
ye baş la mış tır.  Açık ki, uyum lu, bir bi ri ni ta mam la yı cı, ko lek tif ko -
mu ta dü ze yi ne ulaş mak şart tır. Ak si tak tir de zıt laş ma lar ve tek leş -
me çok yön lü olum suz so nuç la rı do ğu ra cak tır.

1990 ön ce sin de par ti miz ta ra fın dan as ke ri ko mu ta ve si ya si ko -
mi ser lik ör güt len me si uy gu la ma ya ko nul muş tu. Fa kat ye ter siz yak -
la şım lar ne de niy le oluş tu ru lan bu ör güt len me sağ lık lı bir şe kil de iş -
le til me miş ve uy gu la ma bo şa çı ka rıl mış tır. İçi ne gir miş ol du ğu muz
bu sü reç te; sa va şa an cak as ke ri ve si ya si bü tün sel li ği ya ka la mış ko -
mu ta ka de me siy le ce vap ve ri le ce ği açık tır. Bu an lam da as ke ri ko -
mu ta ve si ya si ko mi ser ör güt len me si nin zo run lu lu ğu nun bi lin cin de
ol mak ve bu doğ rul tu da ge nel dev rim çı kar la rı nın de rin so rum lu lu -
ğuy la bu ör güt len me ye yak laş mak ol duk ça önem li dir. Ko mu ta ör -
güt len me sin de te mel il ke uyum lu, ko lek tif ça lış ma, bir bi ri ne des -
tek, yar dım ve güç sun ma ol ma lı dır. Bo şa çı kar ma, uyum suz luk,
yet ki ve ka ri yer hır sı na ka pıl ma, ko mu ta ka de me si ni bo şa çı ka ra ca -
ğı gi bi gü cün tas fi ye si ni ve sa va şın ge liş ti ril me me si ni de be ra be rin -
de ge ti re ce ği gi bi, böy le bir so nu cun ke sin lik le ka bul gör me ye ce ği
de açık ça or ta da dır.

So nuç ola rak, ge rek tek tek ki şi ler ola rak ko mu tan lar dü ze yin de,
ge rek se de bir bi le şim ola rak ko mu ta ka de me sin de, si ya si ve as ke ri
yet kin li ğe ulaş mak, sa va şın ve or du nun bü tün so run la rın da, çö züm
gü cü ol ma nın te me li dir. Ve her ko mu ta nın önün de du ran ön ce lik li
gö rev, bu dü ze ye ulaş mak tır.

2- So rum lu luk ve ka zan ma duy gu su
So rum lu luk ve ka zan ma duy gu su, bir ko mu tan, bir dev rim ci  için

vaz ge çil mez bir ko şul dur. So rum lu luk duy gu su ki şi nin ken di si ni
par ti nin, or du nun, hal kın ve sa va şın bü tün so run la rı ve her tür lü gö -
re vi kar şı sın da her za man, her yer de ve her ko şul al tın da so rum lu
gör me si dir. Dev rim ci ol ma nın, ko mu tan ol ma nın te mel şar tı so rum -
lu luk ve ka zan ma duy gu su dur. Bu,  inanç, ka rar lı lık ve vic da na bağ -
lı bir olay dır.  Halk or du su saf la rı na ka tı lan ve baş ta ko mu tan lar ol -
mak üze re her kes te ol ma sı ge re ken te mel özel lik tir so rum lu luk tur.
Bir ko mu tan  için so rum lu luk duy gu su, baş ta ko mu tan lı ğı nın ve al -

dı ğı gö re vin bi lin cin de ol ma sı ve bu nu ilik le ri ne ka dar ya şa ma sı dır.
Ko mu tan lı ğı; yet ki ve ka ri yer ola rak de ğil, dev ri min gö rev le ri ni ye -
ri ne ge ti re rek, par ti nin ve hal kın bek len ti le ri ne ce vap ve re rek ol ma -
lı dır. Geç miş mü ca de le pra ti ğin de or ta ya çı kan; so rum lu luk duy gu -
su nu ol duk ça çar pık yak la şıl dı ğı dır. Oy sa  halk or du sun da ko mu tan
ol ma nın bi re ye yük le di ği  ağır so rum lu lu ğun de rin bi lin cin de ol mak,
bu an lam da ta rih,  halk ve par ti kar şı sın da ken di ni so rum lu gör mek
ol duk ça önem li dir. An cak ko mu ta dü ze yi miz de en çok aşın dı rı lan
bir hu sus bu nok ta da ol mak ta dır.  İşin yet ki ve ka ri yer yö nü ne ka pıl -
ma, ken di ne sev da la na rak, gö re vi kö tü ye kul lan ma çok ça ya şa nan
bir du rum dur. De rin so rum lu luk bi lin ciy le ha re ket edil me si ge re kir -
ken, ko mu tan olun du mu ikin ci gün ya ağa lı ğı nı, ya da bü rok rat lı ğı -
nı  ilan et me çok ça gö rü len bir du rum dur. En olum suz du rum da ko -
mu ta nın ko mu tan öl çü le ri ne ulaş mak ta ken di si ne kar şı so rum lu
dav ran ma ma sı dır. Bir ko mu ta nın ken di si ni eğit me me si ve ko mu ta
öl çü le ri ne ulaş ma ma sı so rum lu luk duy gu su nun za yıf lı ğın dan ile ri
gel mek te dir. Hal bu ki bir ko mu tan, yet ki ve gö re vi ne de rin bir so -
rum lu luk bi lin ciy le yak la şır.

Çiz gi nin uy gu lan ma sı ve sa va şın ge li şi mi kar şı sın da ken di si ni
so rum lu his se der. Geç miş mü ca de le sü re ci mi ze ba kıl dı ğın da, bu
ko nu da so rum lu dav ra nan la rın çok az ol du ğu gö rül mek te dir. Bir çok
sü reç te par ti ve or du çiz gi miz kat le dil me si ne rağ men, bir çok ko mu -
tan ken di si ni so rum lu gör me yip ses siz kal mış tır. Çiz giy le oy nan dı ğı
gö rü lü yor, fa kat so rum lu dav ra nı lıp mü da ha le edil mi yor. Ki şi sel he -
sap lar çiz gi ye yeğ tu tu lu yor. Ör ne ğin 1989 yı lın da par ti ön cü lü ğü
aşın dı rı lıp, bir çok çiz gi dı şı lık, her ke sin göz le ri önün de ya pıl ma sı na
rağ men, par ti yi bil gi len dir me, Par ti  Önderliği'ne ra por yaz ma so -
rum lu lu ğu da hi gös te ri le me miş tir. Yi ne sa va şın ge ne li kar şı sın da
ken di ni so rum lu gör me me, sa de ce ken di eya le ti, böl ge si ve ya bir li -
ği kar şı sın da so rum lu ol ma, geç miş te ve  hâlâ da ko mu ta ka de me -
miz de ha kim  olan an la yış tır. “Ben ken di mi kur ta ra yım, di ğer le ri ne
ne olur sa ol sun” yak la şı mı söz ko nu su dur. Bu, sa va şın ge ne li ni et -
ki le yen, sa va şın mer ke zi leş me si ni ön le yen bir hu sus ol mak ta dır.

Ay nı şe kil de or ta ya çı kan ye ter siz lik ler kar şı sın da, ken di ni so -
rum lu gör me me, hat ta ye ter siz lik le ri bir baş ka sı nın üze ri ne at ma
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du ru mu da ya şan mak ta dır. Ör ne ğin; bir bö lük içe ri sin de ve ya o bö -
lü ğün pra ti ğin de or ta ya çı kan ye ter siz lik kar şı sın da, bö lük te ki man -
ga dan bö lük ko mu ta nı na ka dar, bir bü tün ola rak her ke sin ken di ni
so rum lu gör me si ge re kir ken, bu nun ye ri ne bir bi ri nin üze ri ne at ma
du rum la rı çok sık ça or ta ya çık mak ta dır. Bu du rum baş ta ko mu tan -
dan kay nak lan mak ta dır. Bu ay nı za man da böl ge ve eya let  için de
ge çer li dir. Bir eya let te ya şa nan olum suz luk kar şı sın da ko or di na tör -
lük ten en alt dü ze ye ka dar her ke sin ken di ni so rum lu gör me si ge re -
kir ken so rum lu dav ra nıl ma mış tır.

Di ğer ta raf tan ta li mat lar ve de ğer ler kar şı sın da da so rum lu dav -
ran ma ma du ru mu bir çok ko mu tan da da ya şan mak ta dır. Ta li mat la rın
doğ ru kav ra nıl ma ma sı, ye ri ne ge ti ril me me si, er te len me si so rum lu -
luk duy gu su nun za yıf lı ğın dan dır. Ör ne ğin yol da şı nın ve ya sa vaş çı -
sı nın so run la rı var ama, ona yar dım et me ge rek si ni mi bi le du yul -
mu yor. Ay nı şe kil de, bir çok mad di de ğer, doğ ru kul la nıl ma ma sı na
ve bu du rum lar gö rül me si ne rağ men mü da ha le edil mi yor. 

So rum lu luk duy gu su nun ge liş ti ril me si ve bir ko mu ta nın de rin
so rum lu luk bi lin ciy le ha re ket et me si, ko mu tan ol ma nın ve ya dev -
rim ci ol ma nın zo run lu bir kıs ta sı dır. Par ti Ön der li ği so rum lu luk
duy gu su nun za yıf ol du ğu nu ve bu du ru mun dev ri mi mi ze ol duk ça
za rar lar ge tir di ği ni önem le vur gu la mak ta dır.

Yi ne ka zan ma az mi bir ko mu tan  için ba şa rı nın ya rı sı dır. Ka zan -
ma az mi ve hır sıy la do lu ol ma yan bir ko mu ta nın ba şa rı lı ol ma sı dü -
şü nü le mez. Ka zan ma az miy le do lu ol ma yan bir ko mu tan, pa sif,
edil gen ve gi riş ken lik ten yok sun dur. Yi ne inanç sız lı ğın ge liş me si
de ka zan ma az mi nin za yıf lı ğın dan kay nak lan mak ta dır. Ör ne ğin gi -
ri şi le cek bir ey le me ka zan ma hır sıy la yak la şıl maz sa, ey lem ba şın -
dan kay be dil miş de mek tir.

Bu an lam da so rum lu luk ve ka zan ma duy gu su nu ken di sin de ha -
kim kı lan her za man ba şa ran dır.

3- Ko mu ta-ya pı iliş ki si
Sa va şa bü yük oran da et ki ya pan ko nu lar dan bi ri de ko mu tan ile

sa vaş çı ara sın da ki iliş ki dir. Bir ko mu ta nın bu na ol duk ça  önem ver -
me si ge re kir. Bi linç len miş ve üs tün bir mo ral gü cüy le do nan mış bir

ya pı an cak güç lü sa va şa bi lir. Bu nu da sağ la ya cak  olan ko mu tan dır.
Ya pı sıy la il gi le nen, onu ko ru yan, eği ten, so run la rı nı çö zen, sa vaş çı -
ya say gı ve sev gi te me lin de yak la şan, ce sa ret ve ren, ru hen ve mo -
ral men her ko şul al tın da sa vaş çı la rıy la bir lik te  olan bir ko mu tan,
ger çek bir ko mu tan dır. Ya pı sıy la il gi len me yen, ya pı sı nı güç len di rip
ge liş tir me yen, ko mu tan va sıf la rı na da sa hip ola maz. Her za man her
tür lü ha zır lı ğı ya pıl ma yan bir ya pı nın sa vaş ma sı ve ya sa vaş ta ba -
şar ma sı dü şü nü le mez. Bu nu da ya pa cak  olan ko mu tan dır.

Geç miş mü ca de le sü re cin de ko mu ta-ya pı iliş ki le rin de çok yön lü
yet mez lik ve yan lış lık lar gö rül müş tür. Par ti ve or du mu zun is te di ği
bir iliş ki dü ze yi tut tu ru la ma mış tır. Ya res mi yet ten yok sun, la u ba li
ve laç ka, ya da sek ter, bas tır ma cı ve ka çır tı cı olun muş tur. Ya pı nın
so run la rıy la sı nır lı il gi le nil miş tir. Ya pı eği til me miş, sü re ce ve sa va -
şa gö re ha zır lan ma mış tır. Ağa va ri, bü rok ra tik vb. yan lış yak la şım -
lar, ka çış la rın ya nı sı ra çok yön lü olum suz luk lar do ğur muş tur. Hat ta
in ti har la ra bi le se be bi yet ver di ği bi lin mek te dir.

Yi ne ko mu ta nın, ya pıy la ken di ki şi li ği doğ rul tu sun da bir iliş ki yi
esas al mış tır. Köy lüy se köy lü kö ken li ar ka daş lar la il gi len miş, ay dın
ke sim dış ta lan mış; ay dın sa köy lü ke si mi dış ta la mış tır. Ya pı ya aşı rı
pra tik çi lik le boğ du rul muş, ya da eği tim adı al tın da sa vaş tan uzak -
laş tı rıl mış tır. So run la rı  olan ar ka daş la ra ka za nım cı yak la şıl ma mış,
ik na nın  esas alın ma sı ge re kir ken, bu nun ye ri ne çok kes tir me ci yön -
tem ler kul la nı la rak, ki şi ler bas tı rıl mış ya da so run lar sü re ce bı ra kıl -
mış tır.

Bu yan lış yak la şım lar dan do la yı or du saf la rın da önem li bir sa yı -
nın şu ve ya bu bi çim de tas fi ye edil di ği ve bir çok ki şi nin düş ma nın
ku ca ğı na itil di ği söz ko nu su dur.

Ge li nen aşa ma da or du saf la rı mı zın önem li bir ka ba rı şı ya şa dı ğı
ve ye ni ka tı lım la rın bir çok so run la bir lik te gel me du ru mu göz
önü ne ge ti ril di ğin de, bü yü yen sa va şa an cak iyi ha zır la nıl mış, yük -
sek bir mo ral gü cü ne ka vuş tu rul muş güç ler le ce vap ve re bi le cek tir.
Bü tün bun lar dik ka te alın dı ğın da, ko mu ta-ya pı iliş ki le ri nin sağ lık -
lı ge liş ti ril me si ve bu hu sus ta ki geç miş yet mez yak la şım la rın te -
ker rür edil me me si ol duk ça önem li dir.  Özel lik le Par ti
Önderliği'nin bu ko nu da ki tar zı, in sa na ve en kü çük bir iliş ki ye
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ver di ği bü yük de ğer in ce len di ğin de, bu ko nu da önem li so nuç la ra
ula şı la ca ğı açık tır.

4- eği ti ci-ör güt le yi ci ola bil mek
Ko mu tan ol ma nın di ğer önem li va sıf la rın dan bi ri de eği ti ci ve

ör güt le yi ci ola bil mek tir. Eği ti ci ve ör güt le yi ci ol mak, sü rek li çev re -
si ni bi linç len dir mek, dev ri min ve sa va şın ge li şi mi ni on la ra ak tar -
mak, çev re si ni dev rim ve sa va şa gö re ör güt le mek, to par la mak ve
çe kim mer ke zi ol mak tır. Bir ko mu ta nın bu nu sağ la ya bil me si  için de
il kin ken di eği ti mi ne  önem ver me si ge re kir. Ken di si ni eğit me yen,
eğit me si ni bil me yen bir ko mu tan, so rum lu lu ğu al tın da ki ya pı yı da
eği te mez, ör güt le ye mez. Bi linç len di ril me miş bir ya pı yı ve ya hal kı
ör güt le mek de çok zor dur. Ör güt lü lü ğün sağ la na bil me si eği til miş
bir ya pıy la müm kün dür. Par ti Ön der li ği bu hu su sa iliş kin şöy le vur -
gu yap mak ta dır: “Yol da şı nı se vip-say ma yan, hal kı nı se vip-say ma -
yan, ör güt len dir me yen, bi linç len dir me yen, ona kur tu luş yo lu nu gös -
ter me yen ve ko ru ma yan, ke ma liz min jan dar ma sı dır ya da ağa la rın
uşa ğı dır, tem sil ci si dir.”

Hal kı eğit me ve ör güt le me ol duk ça önem li bir hu sus tur. Hal ka
eği ti ci yak laş mak, hal ka bi linç ta şır mak, hal ka doğ ru yo lu gös ter -
mek ve bu te mel de hal kı ör güt lü lük içi ne çek mek, dev ri min ba şa rı sı
için zo run lu bir ko şul dur. Geç miş sü reç te hal ka eği ti ci ve ör güt le yi -
ci yak la şıl ma mış tır. Ko mu ta ka de me miz bu nu ken di si ne faz la so run
yap ma mış tır. Bu ya pıl ma dı ğı gi bi, ol duk ça  ters yak la şıl mış ve ço ğu
ke si me za rar lar ve ri le rek mü ca de le den uzak laş tı rıl mış tır. Halk la
iliş ki de olu nan ke sim ler de lo jis tik vb. iş ler le uğ raş tı rıl mış tır.

Di ğer ta raf tan ya pı ya da ben zer tarz da yak la şıl mış tır. Gün cel ge -
liş me le ri ak tar ma, yi ne sa va şın de ği şen ko şul la rı nı ya pıy la tar tış ma -
da za yıf kal mış tır. Ken di si ni çev re si ne sev dir me yen bir ko mu tan
ba şa rı lı ola maz. Bu nun da yo lu eği ti ci, ör güt le yi ci ol mak tır.

5- Düş ma na yak la şım
Ta ri hin en bar bar güç le rin den bi ri  olan fa şist  Türk sö mür ge ci li -

ğiy le bir sa vaş du ru mu nu ya şı yo ruz. Düş ma nı mız, dev ri mi mi zin
ge li şi mi ni en gel le ye bil mek  için, ta rih ten al dı ğı bar bar lık tec rü be si -

ni, gü nü mü zün mo dern tek ni ğiy le bü tün leş ti re rek hal kı mı za sal dır -
mak ta dır. Bu an lam da dev ri mi mi ze en  ufak bir dar be vur mak  için,
bir sa ni ye bi le boş dur ma dı ğı ve fır sat la rı de ğer len dir me ye ça lış tı ğı
bi lin mek te dir.

Sa vaş lar da kar şı da ki has mı doğ ru de ğer len dir mek ol duk ça
önem li dir. Bu açı dan kar şı mız da ki düş ma nın si ya si-as ke ri dü ze yi ni,
güç du ru mu nu, ni te li ği ni, mev zi len me si ni, po li ti ka ve tak tik le ri ni
doğ ru de ğer len dir me miz en önem li hu sus tur. Za yıf lık la rı, ha re ket
tar zı, güç lü yan la rı doğ ru de ğer len dir me den onu alt et mek müm kün
de ğil dir. Bu nun  için bir ko mu ta nın, baş ta düş ma nı nı doğ ru de ğer -
len dir me si zo run lu dur.

Düş ma nı nı ta kip  eden, onu ta nı yan bir ko mu tan ay nı za man da
sa va şa ha kim olan dır. Düş ma nı nı ta nı dık tan son ra, onu na sıl ye nil -
gi ye uğ ra ta ca ğı nı çok ko lay kav ra ya bi lir. Böy le ce ini si ya ti fi eli ne
ge çi rir ve sa va şı ken di si nin ya ra ta ca ğı tak tik ler le yön len di rir. Düş -
ma na na sıl ve han gi tak tik ler le yö ne le ce ği ni iyi he sap lar, dar be si ni
güç lü vu rur ve düş man tak ti ği ni bo şa çı ka rır.

Geç miş te ko mu ta ka de me mi zin düş ma na yak la şı mı na bak tı ğı -
mız da; ol duk ça ken di li ğin den ci dav ra nıl mış ve düş man ya kü çük
gö rül müş ya da abar tıl mış tır. Bu hem si ya si hem de as ke ri sa ha da
gö rül müş tür. Düş man po li ti ka sı ta kip edil me di ğin den, as ke ri sa ha da
da na sıl tak tik ler ge liş ti ri le ce ği gö rü le mez. Oy sa TC bi zi çok iyi ta -
kip et mek te, plan la rı nı bu na gö re yap mak ta ve ha ya ta ge çir mek te -
dir. Hat ta ko mu ta dü ze yi mi zin ki şi lik özel lik le ri ni, tak tik tar zı nı,
ya şam şek li ni ve bü tü nüy le sa va şa yak la şı mı nı iyi göz lem le ye rek
ge rek si ya si, ge rek se as ke ri yö ne lim le ri de bu na gö re yap mak ta dır.
Düş ma nın bu yak la şı mı, ko mu ta ka de me miz ta ra fın dan bi lin ce çı -
ka rıl ma dı ğı gi bi, ob jek tif ola rak bu po li ti ka ya ko lay ca ge li ne bil -
mek te dir.

Şim di ye ka dar düş ma nı doğ ru de ğer len dir me me dev ri mi mi ze
önem li za rar lar ve ol ma ma sı ge re ken bir çok kay bı ver dir miş tir. Ör -
ne ğin ya pı la cak bir ey lem de düş man gü cü, mev zi len me si doğ ru de -
ğer len di ril me den, o ey lem den so nuç alın ma sı im kan sız dır.

Hiç he sap ya pıl ma dan düş ma na yö ne lin miş ve bir çok ka yıp ver -
di ril miş tir. Yi ne bir çok ko mu tan da san ki sa vaş or ta mın da de ğil miş
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gi bi ha re ket ede rek ted bir al ma ge rek si ni mi ni duy ma mış ve düş man
sal dı rı la rı na  açık ka pı bı ra kıl mış tır. Ay rı ca düş ma nın tak tik de ğiş -
ken li ği ta kip edil me ye rek, tak tik de ğiş tir me ye gi dil me miş tir. Ör ne -
ğin çok  uzun sü re den be ri bi li nen, pu su, (ay nı  tarz, ay nı plan la ma,
hat ta za man za man ay nı yer de), yol kes me, pan zer-tan kın önü nü
kes me yön tem le ri sü rek li tek rar lan mış ve bu, ço ğu za man bo şu na
ça ba lar ol du ğu gi bi, bir çok ka yı ba da ne den ol muş tur. Bi raz de ğiş ti -
ri le rek, ya ni bir hen dek ka zı la rak vb. tarz da ge liş ti ri len pu su lar ba -
şa rı lı so nuç lar ver miş tir.

Düş ma nı doğ ru de ğer len dir me, gün lük ola rak ta kip et me ve ona
gö re yö nel me, tak tik ge liş tir me, ted bir al ma ka zan dı ra ca ğı gi bi, yer -
siz ka yıp lar ver me si ni de ön le ye cek tir. 

6- çe sa ret ve fe da kar lık
Bir ko mu tan ay nı za man da üs tün bir ce sa ret ve yük sek bir fe da -

kar lık ser gi le ye bil me li dir. Ce sa ret; bi lin ce da ya lı ira de gü cü ne ka -
vuş mak tır. İra de si ni bağ lı ol du ğu, ama cı doğ rul tu sun da çe lik leş tir -
mek tir. Bu ra da bah se di len kör ce sa ret de ğil dir. Kör ce sa ret; duy gu
ve ni yet le re gö re ha re ket et mek tir. Ko mu ta dü ze yi miz de en çok ya -
şa nan bir du rum da kör ce sa ret tir. Bu nun da ol duk ça za rar ver di ği
ya şa nan bir çok ör nek te gö rül müş tür.

Ulu sal kur tu luş mü ca de le mi zin öne mi ve zor luk la rı göz önün de
bu lun du rul du ğun da,  halk kur tu luş or du mu zun ko mu tan la rı, ay nı za -
man da bi rer ön cü ro lü nü de üst len mek te dir ler. Vah şi düş ma na kar şı
sa vaş mak, ay nı za man da ce sa ret, fe da kar lık ve güç lü ol ma yı ge rek -
tir mek te dir. Ce sa ret ve fe da kar lık, sa va şın ka za nıl ma sın da ol maz sa
ol maz bir ko şul dur. Bun lar ol ma dan sa vaş ta bir  adım at mak da hi
müm kün ol ma dı ğı gi bi, he le ko mu tan hiç olu na maz, hiç bir ey le min
ger çek leş me si söz ko nu su ola maz. De ni le bi lir ki, sa vaş, ey lem eşit -
tir ce sa ret tir. En zor lu ko şul lar da sa va şı  adım  adım ge liş tir mek ise
ce sa ret le fe da kar lı ğın bir leş ti ril miş ha li dir.

Ce sa ret siz  olan bir ko mu tan gü cü nü de as la sa vaş tı ra maz. Çün kü
sal dı rı ru hun dan yok sun dur. Bir ko mu tan zor gün ler de gös ter di ği
fe da kar lı ğıy la ay nı za man da sa vaş çı sı nın mo ra li ni de yük sel tir. Ve
sa vaş çı la rın par ti ye bağ lı lı ğı nı güç len di rir. Par ti ta ri hi miz bu nun

yo ğun ör nek le riy le do lu dur. Bir  Agit yol da şın ce sa re ti ve fe da kar lı -
ğı,  hâlâ  onun sa vaş çı la rı nın di lin den dü şü re me di ği hu sus lar dır. 

Par ti Ön der li ği bu ko nu da şöy le de mek te dir: “Ko mu tan ol mak,
bir si ya se ti ve  onun ön der li ği ni  esas al ma yı ve ne ye mal olur sa ol -
sun her ko şul al tın da bu nu uy gu la ma gü cü nü, ye te ne ği ni ve ce sa re -
ti ni gös te re bil me yi ge rek ti rir.”

7- Par ti ve sa vaş de ğer le ri ne doğ ru yak la şım
Par ti ve sa vaş de ğer le ri miz kan la ve bü yük zor luk lar la, ça ba lar la

ya ra tıl mış tır. Şe hit le ri miz ve yol daş la rı mız en yü ce de ğer le ri miz dir.
Çün kü on la rın dök tük le ri kan lar la ve ya rat tık la rı kah ra man lık lar la
bu gün le re ge tir dik le ri mü ca de le yi da ha da ge liş ti re rek ve sa va şa rak
sa hip çı ka bi li riz. Bu par ti ve or du saf la rın da sa va şan, mü ca de le
eden her yol da şın, her so rum lu luk sa hi bi nin gö re vi dir. Bu na ön cü -
lük ede cek  olan da ko mu tan dır. 

Geç miş pra ti ği miz de de ğer le re doğ ru yak la şım ko nu sun da kong -
re ve kon fe rans lar da ka rar lar alın ma sı na rağ men,  hâlâ yak la şım ko -
nu sun da bir sü rü ye ter siz li ğin ya şan dı ğı gö rül mek te dir. Sa va şın ge -
liş me si nin ca na lı cı hu su su ol du ğu hal de, de ğer le re doğ ru yak la şım -
da geç miş te ve gü nü müz de ya şa nan du yar sız lık,  açık ki bun dan
son ra ka bul edi le mez. Çün kü bu, sa va şın bo şa çı ka rıl ma sı ve ge liş -
me si nin önü ne ge çil me sin den baş ka bir an la ma gel me mek te dir. 

Bu ko nu da ki ye ter siz lik le rin aşıl ma sı önü müz de  acil bir gö rev
ola rak du rur ken, bu ko nu da so rum lu luk baş ta ko mu tan la ra düş mek -
te dir. Bu ko nu da ki ye ter siz li ğin bir sü rü yer siz şa ha de te ve olum suz
so nu ca yol aç tı ğı bi lin mek te dir. Yi ne hal ka so rum suz ve  ucuz yak -
la şım lar so nu cu zor la, bin bir emek le ya ra tı lan iliş ki ler, de ğer ler, ka -
za nım lar bir çır pı da ve çok ucuz ca kay be dil miş tir. 

En bü yük de ğer in san dır, par ti, or du ya pı mız dır, halk tır ve kan la,
emek le ya ra tı lan de ğer ler dir. Geç miş pra tik sü reç te in sa na ye te rin ce
de ğer ve ril me di ği bi lin mek te dir. 

Di ğer ta raf tan dev ri mi mi zin im kan ve fır sat la rı na, ya ni mad di
de ğer le re yak la şım da ay nı dü zey de dir. En kü çük bir mad di de ğe rin
da hi top ra ğın tır nak la ka zı nır ca sı na ya ra tıl dı ğı or ta day ken, bir çok
im kan ve fır sa tın du yar sız ve so rum suz yak la şım lar ne de niy le düş -
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ma na kap tı rıl dı ğı ve ya de po lar da çü rü tül dü ğü bi lin mek te dir. Bü tün
ulu sal kur tu luş sa vaş la rın da dev ri min mad di ya tı nı sağ la mak ta kay -
nak, düş man dır. Fa kat du yar sız, so rum suz, dik kat siz tu tum ve dav -
ra nış lar ne de niy le ade ta düş ma nın kay na ğı biz ol muş du rum da yız.
Ve en kö tü sü de bu ko nu da cid di bi çim de vic da ni ra hat sız lı ğın du -
yul ma ma sı dır. Bir çok si lah, cep ha ne, er zak iyi de po lan ma dı ğın dan
çü rü tül müş, kul la nı la maz du ru ma ge ti ril miş tir. Bu ko nu lar da gö rev -
len di ri len le rin gö rev le ri nin iyi kav ra tıl ma ma sı ve iyi bir de ne tim
sağ lan ma ma sın dan kay nak lan mak ta dır.

İş le rin ba şın da  olan ko mu ta nın, bu ko nu da son de re ce so rum lu -
luk tan  uzak dav ran ma sı, za ma nın da ted bir ler alın ma ma sı, iş le ri iyi
ör güt le me me si, de net le me me si, tam bir umur sa maz lık için de sa vaş -
çı la rın elin de bı rak ma sı, bü tün bu olum suz so nuç la ra yol aç mış tır. 

Par ti Ön der li ği, par ti ve sa vaş de ğer le ri ne doğ ru yak la şıl ma sı ve
doğ ru kul la nıl ma sı üze rin de ıs rar la dur mak ta dır. Par ti  Önderliği'nin
bu ta li ma tı nı ek sik siz ye ri ne ge tir mek le bu ko nu da ko mu tan dü ze -
yi nin so rum lu dav ran ma sı, doğ ru yak la şım öl çü le ri ne ula şıp, mut la -
ka za ma nın da ted bir ler al ma sı ve anı anı na de ğer le rin bek çi si ol ma -
sı,  onun PKK ko mu tan lı ğı na la yık  olup ol ma dı ğı nın gös ter ge si dir. 

8-  Tarz-tem po, oto ri te, üs lup ve hi ta bet
Sa vaş sü rek li li ği, hız lı lı ğı, de ğiş ken li ği, es nek li ği çok yön lü lü ğü

zo run lu kı lar. Bu sa va şın do ğa sı ge re ği böy le dir. Bu sağ lan ma dı
mı, sa va şa ve ge liş me le re hük met mek im kan sız dır. Sa va şın mo tor
gü cü ko mu tan la rın, sa va şı ka za na bil me le ri  için sü rek li li ği, es nek li -
ği, hız lı lı ğı, de ğiş ken li ği ve çok yön lü lü ğü için de ba rın dı ran, doğ ru
bir  tarz ve tem po ya ulaş ma la rı ka çı nıl maz dır. Par ti leş me ve or du -
laş ma mı zın kök lü ve hız lı ge liş me kay det me sin de, Par ti
Önderliği'nin  tarz ve tem po su nun be lir le yi ci ol du ğu açık tır. Par ti
Önderliği'nin ya şa mı nın her sa ni ye si ne ba kıl dı ğın da; bü tün so run -
la rı çö zen ve ka zan dı ran bir  tarz ve sü rek li ge liş me yi ya ra tan yük -
sek bir tem po yu tut tur du ğu bi lin mek te dir. Fa kat ge nel ko mu ta dü -
ze yi ne ba kıl dı ğın da, Par ti  Önderliği'nin  tarz ve tem po su nun çok
uza ğın da ka lın dı ğı gö rül mek te dir. Par ti  Önderliği'nin  tarz ve tem -
po su nu an la ma, kav ra ma, in ce le me ve uy gu la mak ta za yıf lık lar var -

dır. En çok da ge liş me le ri ta kip  eden ve anın da çö züm ge liş ti ren
yük sek bir tem po an la yı şı ve uy gu la ma sı ye ri ne;  ağır, han tal ve
key fi yet çi  tarz ve tem po lar ken di si ni ko nuş tur mak ta dır. Bu nun da
ge liş me le re ne ka dar ket vur du ğu ve ne ka dar za rar ver di ği çok
açık tır. 

Par ti Ön der li ği, “Her za man her sa vaş çı ve her ko mu tan göz
önü ne ge tir me li dir ki, bu ül ke de böy le bir  özel sa va şa kar şı böy le
bir dev rim ci sa va şı, an cak PKK çiz gi si ve böy le bir ön der lik tar zı
yü rü te bi lir ve so nu ca gö tü re bi lir. Bu ön der lik tar zı tek tarz dır ve ta -
rih te de ilk de fa ken di ni ka nıt la yan ve ba şa rı sı nı be lir le yen bir tarz -
dır. Ona aman sız an lam ver mek ten ve ge re ken le ri ni ye ri ne ge tir -
mek ten baş ka alı na bi le cek bir yol yok tur. Bu nu ku la ğı nı za kü pe mi
ya par sı nız, yü re ği ni ze mi ka zır sı nız, ne ya par sa nız ya pın, ama bu
tarz ve tem po yu uy gu la yı nız” di yor.

Di ğer ta raf tan bir ko mu tan, oto ri ter ola bil me li dir. Oto ri te, ko mu -
tan da ol ma sı ge re ken en te mel özel lik ler den dir. Oto ri te ol mak; güç
ol mak, et ki le yi ci ol mak ve bel li bir say gın lı ğı ya rat mak tır. Bu ra da
bah se di len zo ra da ya lı bir oto ri te an la yı şı de ğil dir. Zo ra da ya lı oto -
ri te an la yı şı sö mür ge ci ko mu tan la ra mah sus bir yak la şım dır. On lar
ka ba kuv vet le ken di le ri ni oto ri te du ru mu na ge ti rir ler.  Halk or du la -
rın da ve bi zim or du muz da oto ri te; doğ ru par ti öl çü le ri ne ula şı la rak,
ör nek ta vır ve dav ra nış lar ser gi le ne rek sağ la nır. Zo ra da ya lı oto ri te
düş ma na kar şı uy gu la nır.

Sa vaş çı ya ve hal ka kar şı ise bir ko mu tan an cak sa vaş gö rev le ri ne
doğ ru yak la şı mı, bu gö rev le ri ni ba şa rıy la ye ri ne ge tir me, ya ni sa -
vaş ta, ey lem de üret ken ol ma, bu an lam da de ğer ya rat ma özel lik le -
riy le oto ri te si ni sağ la ya bi lir. Ya pı üze ri ne de ne tim ve yön len dir me
ye te ne ği nin ya nı sı ra, yol daş la rı na ve hal ka kar şı say gı ve sev gi ye
da ya lı ör nek yak la şım lar bu oto ri te yi pe kiş ti rir.

Di ğer ta raf tan, hal ka ve ya pı ya yö ne lik et ki le yi ci bir hi ta bet, ka -
za nım cı bir üs lup la yak la şa rak, on la rı ör güt le ye rek oto ri te olu nur.
Bu ra da hi ta bet ve üs lup da ko mu tan açı sın dan di ğer önem li bir hu -
sus ol mak ta dır. Bir ko mu ta nın çe ki ci, et ki le yi ci ve güç lü bir hi ta be -
ti, ik na yı, ka zan ma yı  esas  alan bir üs lu ba sa hip ol ma sı şart tır. Dış ta -
la yı cı ve ken di ni sev dir me yen bir ko mu ta nın, so nun da ken di ken di -
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si ni dış ta la ma sı, yal nız laş ma sı, ya pı dan yar dım gör me me si ve düş -
me si ade ta  onun  için bir ka der  olur.

9- Sa va şa bi lim sel yak la şım ve us ta lık
Sa va şın do ğa sın da yer  alan sür tün me ola yıy la or ta ya çı kan sa va -

şın be lir siz lik le ri ni iyi he sap la yan, be lir siz lik ler kar şı sın da ini si ya ti -
fi yi tir me yen, sağ du yu, ce sa ret ve so ğuk kan lı lı ğı kay bet me yen; bu
an lam da sa va şa bi lim sel yak la şa rak, us ta lık gös te ren ko mu tan güç -
lü bir ko mu tan dır. Sa vaş ta sür tün mey le or ta ya çı kan be lir siz lik ler;
in san ze ka sı nı plan la ma da he sa ba kat ma dı ğı fa kat sa va şın sey ri içe -
ri sin de or ta ya çı kan en gel ler dir. Plan la ma da ve ya he sa ba ka tıl ma -
yan bir çok şe yin sa vaş ta or ta ya çık ma sı na sa vaş ta sür tün me ka nu nu
de ni lir. Coğ raf ya, ik lim şart la rı ve da ha bir çok de ği şik yön den sür -
tün me ler sa vaş lar da or ta ya çık mak ta dır. Ör ne ğin bir sis ola yı ey -
lem de ge ri çe ki len gü cü fark lı olum suz luk lar la kar şı kar şı ya ge ti re -
bi lir. 

Bu te mel de bir ko mu ta nın, sa va şın do ğa sı ge re ği or ta ya çı kan
be lir siz lik le ri he sa ba kat ma sı ve be lir siz lik ler kar şı sın da us ta lık
gös ter me si zo run lu dur. Bir ko mu tan, sa vaş ta so mut, ke sin bil gi ler
doğ rul tu sun da net plan la ma la ra ula şa bil me li dir. Yi ne ola sı lık la rı
sez gi ve tah min yo luy la çı ka ra bi le ce ği ni gö zar dı et me me li dir. Ay rı -
ca ola sı lık lar la da ha re ket edi le bi lir. Bü tün bun la ra rağ men, or ta ya
be lir siz lik le rin çı ka bi le ce ği ni göz ar dı et me me li dir. Be lir siz lik ler le
kar şı la şıl dı ğın da kor ku ya ka pı lıp ini si ya tif kay be dil me me li dir. Tec -
rü be si ne da ya na rak, so ğuk kan lı dav ra nıp, ze ka ve ko mu ta ye te ne -
ğiy le onu alt ede bil me li dir.

Bu ko nu çok iyi bi lin me si ne rağ men, ko mu tan dü ze yi miz ce en
çok gö zar dı edi len bir hu sus ol mak ta dır. Sa va şın bu ta bi a tı, ya ni bi -
lim sel li ği red de dil mek te dir. Bir keş fe, bir plan la ma ya ve ya bir yü -
rü yü şe ol duk ça düz yak la şıl mak ta, ön ce den be lir siz lik le rin çı ka bi le -
ce ği he sa ba ka tıl ma mak ta dır. Bu da ol ma yın ca, be lir siz lik or ta ya
çık tı ğın da, ye nil gi yi ya şa ma du ru mu ol mak ta dır. Oy sa sa va şın ta bi -
a tı na öz gü hu sus la ra bi lim sel yak laş ma, bu an lam da sür tün me ve
te sa düf le rin yol aça ca ğı ha ta pa yı nı he sa ba kat ma ve ye te nek le riy le
be lir siz lik le re kar şı us ta lık ser gi le ye rek on la rı yen me bir ko mu tan -
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da ke sin ol ma sı ge re ken bir hu sus tur. 
Di ğer yan dan ko mu ta dü ze yi mi zin sa vaş ta bir çok hu su sa bi lim -

sel yak laş ma dı ğı ve us ta lık ser gi le ye me di ği de or ta da dır. Önem li
oran da tek yön lü lük ko mu ta dü ze yi mi ze ha kim dir. Ör ne ğin; bir
köp rü nün or ta ye ri ne TNT yer leş ti ril me si ge re kir ken, bir kö şe si ne
yer leş ti ri li yor ve dö şe nen yük lü  TNT'ye rağ men so nuç alın mı yor.
Sü re ce, tak ti ğe, gü ce, coğ raf ya ya, düş man gü cü nün du ru mu na gö re
he def be lir len me si ge re kir ken, he men kar şı la şı lan ilk he de fe yö ne li -
yor. Bu tek yön lü yak la şım lar so nu cu ol duk ça ka yıp lar ya şan mak ta
ve so nuç alın ma mak ta dır. Çün kü bi lim sel yak la şım dan yok sun luk
söz ko nu su dur.

Di ğer ta raf tan bir ey le me yö ne lir ken, sağ lık lı plan la ma ya ula şıl -
mı yor, ola sı lık lar ol duk ça sı nır lı tu tu lu yor. Bu da ey le min ba şa rı sız
kal ma sı na ne den olu yor. Hiç bir plan la ma yüz de yüz is te ni len dü -
zey de ola maz. Bu an lam da en aza mi dü zey de ola sı lık la rın he sap -
lan ma sı ge re ki yor. Fa kat şim di ye ka dar bun da ol duk ça za yıf ka lın -
mış tır. As lın da bir çok ey le mi miz de ki ba şa rı sız lı ğın ne de ni de bu -
dur. Ör ne ğin; 1992 yı lın da  Başkale'de Pe ri han ka ra ko lu na yö ne lik
ya pı lan bas kın da, düş ma nın sal dı rı ya pa bi le ce ği he sap lan mı yor. Ve
gi den sal dı rı gru bu muz pu su ya dü şüp, on dört ar ka daş şe hit dü şü yor.
Bu na ben zer bir çok ör nek ya şan mış tır. 

Di ğer ta raf tan bir ko mu tan sa vaş ta ze ka sı nı en iyi şe kil de kul la -
na bil me li dir. İn ce ve kıv rak bir ze ka ya sa hip  olan bir ko mu tan, ke -
sin lik le ba şa rı çiz gi sin de yü rür. Kı sa ca sı bir ko mu tan ne yin doğ ru,
ne yin yan lış ol du ğu nun mah ke me si ni ya pa bil me li dir. Ak si tak dir de
rast ge le ve ri le cek bir ka rar, bir çok şe yi bir an da gö tü rür. Bir çok ko -
mu ta nı mı zın rast ge le ka rar ver di ği çok iyi bi lin mek te dir. Bu da sa -
va şı mı mı za ol duk ça za rar ver dir miş tir. 

Bu hu su sa iliş kin ola rak Cla u se witz‘ten ba zı alın tı lar ya pa rak
açık la ma ge tir mek ye rin de ola cak tır. “Hiç bir is tih ba ra ta yüz de yüz
gü ven me di ği miz, hiç bir za man sağ lam bir ze mi ne ba sa ma dı ğı mız,
sü rek li ola rak te sa düf le rin et ki sin de ol du ğu muz  için, sa va şın kah ra -
ma nı ken di si ni dur ma dan um du ğun dan fark lı ger çek le rin kar şı sın -
da bu lur. Bu da is ter is te mez plan la rı nı, hiç de ğil se bu plan lar la il -
gi li fi kir le ri ni al tüst  eder. Bu et ki, ka rar la rı nı bü tü nen kul la nıl maz

ha le ge tir miş se, bun la rı de ğiş tir mek ge re kir. An cak o an da bu nun
için ge rek li ve ri ve bil gi ler bu lun ma ya bi lir, çün kü ha re ket sı ra sın da
ani ka rar lar al mak zo run lu lu ğu var dır. Ve yi ne bir du rum mu ha ke -
me si ne, hat ta  uzun boy lu dü şün me ye bi le va kit bu lun maz.

Umul ma dık hal ler de sü rek li ça lış ma nın için de teh li ke siz ce çık -
mak is ti yor sak, iki ni te li ğe mut la ka ih ti ya cı mız ola cak tır. Ka ran lık
için de bi le ken di si ni ger çe ğe ulaş tı ra cak  olan bir iç ay dın lık tan
yok sun ol ma yan bir ze ka ve bir so luk ışı ğın pe şin de gi de bi le cek bir
ce sa ret. Bi rin ci si ne; bir ba kış ta olay la rı kav ra ma ye te ne ği, ikin ci si -
ne; ka rar lı lık de nir.” (Sa vaş Üze ri ne, Cla u se witz)

Yu ka rı da ki alın tı dan da an la şı la ca ğı gi bi, ani ka rar ver me ye ti si
bir ko mu tan  için ol duk ça önem li dir. Sa vaş ta her an de ği şen du rum -
lar kar şı sın da ka rar ver me, bir an lam da ze ka nın çok in ce ve kıv rak
kul la nıl ma sı dır. Bir ey lem de, bir yü rü yüş te, bir ge ri çe kil me de her
an du rum la rın de ği şe ce ği, bek le nil me yen du rum lar la kar şı la şı la ca ğı
bi lin me li dir. Böy le an lar da, dü şü ne cek bir za ma nın bi le ol ma ma sın -
dan ani ka rar ve ril me si şart tır. Fa kat ani ka rar da hız lı bir mu ha ke me
esas tır. Böy le du rum lar da ka rar sız kal mak ise en kö tü ola nı dır. Çok
sık ça kul la nı lan “en kö tü ka rar, ka rar sız kal mak tan da ha iyi dir” sö -
zü, ya kı cı bir şe kil de bu ger çek li ğin ifa de si dir. Ge li şen ani du rum la -
rın çok kı sa bir za man sü re si ni kap sa ma sı ne de niy le, hız lı ka rar ver -
me ve he men uy gu la ma bir çok şe yi kur ta ra bi lir. Ka rar sız lık da her
şe ye gö tü rür. Ani ka rar lar da, tec rü be, ze ka ve so ğuk kan lı lı ğın yi ti -
ril me me si önem li dir. 

Ko mu ta ka de me miz de ani ka rar ver mek te za yıf ka lın dı ğı  açık bir
ger çek tir. Hat ta ço ğu za man ka rar sız ka lın mak ta dır. Bu an lam da ani
ka rar ye ti si ne ulaş ma, bir ko mu ta nın, ba şa rı lı bir pra tik ser gi le me -
sin de be lir le yi ci dir.

Ko nu bo yun ca sağ lık lı ko mu ta ki şi li ği ve yet kin ko mu ta dü ze yi -
ne ula şıl ma ma sı nın ne den le ri ni ve ye ter siz lik le ri, yi ne as ke ri-si ya si
ko mu ta dü ze yi ve bu na na sıl ula şıl ma sı ge rek ti ği ni ana esas la rıy la
aç ma ya ça lış tık. Ulu sal kur tu luş sa va şı mız ta ri hin de ko nu bo yun ca
açım la ma ya ça lış tı ğı mız, ula şıl ma sı ge re ken ko mu tan lı ğı ken di sin -
de so mut laş tı ran, en üst dü zey de kah ra man lık lar ser gi le yen, sa va şı -
mı mı za önem li iv me ler ka zan dı ran ve bu an lam da ta ri he ve dev ri -
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mi mi ze dam ga sı nı vu ran ki şi lik ler or ta ya çık mış tır. Haki Ka rer,
Ke mal Pir, Mah sum Kork maz, Mus ta fa Yön dem, Ah met Gü ler,
Zey nel yoldaş gi bi da ha bir çok üs tün ko mu ta ki şi lik le ri ve  halk ön -
der le ri mü ca de le ta ri hi miz de yer le ri ni al mış lar dır. On la rın ta kip çi si
ol mak ve ser gi le dik le ri ko mu tan lı ğa ulaş mak, her kes  için te mel
alın ma sı ge re ken il ke ol mak ta dır.

Son ola rak Par ti  Önderliği'nden bir alın tı sıy la, ko nu yu ta mam la -
mak is ti yo ruz. “ PKK'nin en te mel so ru nu ne dir, der se niz, şu an da
te mel mü ca de le bi çi mi ol du ğu  için  'gerilla sa va şı mın da ki ko mu ta
krizidir' de rim. Mev cut du rum da en te mel so ru nu muz, ko mu tan lık
ger çe ği ne, özel lik le on la rın üst dü zey yö ne ti mi ne ha kim  olan an la -
yış lar dır. Mer ke zi ya pı baş ta ol mak üze re, ye ter siz ko mu ta, ya nıl gı lı
ko mu ta ve ço ğun luk la da yan lış lık la rı içe ren bir ko mu ta an la yı şı bi -
zim za fer yü rü yü şü mü zü dur dur du ğu gi bi,  eğer önü ne ge çe mez sek,
ağır ye nil gi le ri de ya şa ma mız ka çı nıl maz dır. Hiç kim se teh li ke yi
baş ka yer den bek le me sin ve ba şa rı  için de hiç kim se baş ka ne den ler
ara ma sın.

Pe ki böy le ko mu tan, mi li tan di ye ge çi nen ki şi lik le rin dü zel me le ri,
ko mu ta kri zi nin çö züm len me si ve ya za fer kad ro su nun ya ra tıl ma sı
müm kün mü dür? El bet te ki, müm kün dür ve müm kün ol ma ma sı bi ze
ya kış ma ya cak bir du rum dur. Yok sa siz ya şa mak, ba şar mak is te mi -
yor mu su nuz? İs ti yor sa nız o hal de ne gü ne du ru yor su nuz. Biz si ze
'bunlar il kel ya ra tık lar dır, as ke ri çiz gi yi uy gu la ma yı, sa va şı de rin -
leş tir me yi bil mez ler, ba ba la rı gi bi on lar da köy lü gel miş köy lü
giderler' di ye bi lir mi yiz? Biz ler ye ni lik is te me den ya şa mı ka za na bi -
lir mi yiz? Bu si ze la yık ola bi lir mi? Ol ma ya ca ğı açık tır, ama o za -
man da ge ri si ni be lir le yen si zin ça ba la rı nız dır.”
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Ge RİL LA SA VA ŞI

İn san lık ta ri hi,  ezen ve ezi len le rin mü ca de le le riy le do lu dur. Ta rih
bo yun ca ezi len halk lar öz gür lük le ri ve ba ğım sız lık la rı  için ege men
güç le re kar şı, çe şit li bi çim ler de sa va şım ver miş ler dir. Bu öz gür lük
ve ba ğım sız lık mü ca de le si gü nü mü ze dek sü re gel miş tir. Halk la rın
ve ya ezi len le rin, ba ğım sız lık ve kur tu luş mü ca de le le rin de te mel de
bi linç li ve ya ya rı-bi linç li, ide o lo jik da ya nak la rı var dır. İn san lı ğın
ulaş tı ğı bu aşa ma da ise,  halk sa vaş la rı mark sist-le ni nist te mel le re
ka vuş ma ya baş la mış, bu doğ rul tu da ulu sal ba ğım sız lık ve öz gür lük
mü ca de le le ri ça ğı mı za dam ga la rı nı vur muş lar dır.

Gü nü müz de ge rek sö mür ge ci lik ko şul la rın da ki ve ge rek se fa şist
dik ta tör lük le rin bas kı sı al tın da ki halk la rın, ça ğı mız da sık ça baş vur -
duk la rı ve  esas ola rak hal kın ge niş ke sim le ri nin ka tıl dı ğı sa vaş bi çi -
mi;  halk sa va şı dır. Bu her yer de so mut ol ma sa bi le, em per ya liz min
gü nü müz de ayak lan ma ti pi ha re ket le ri, ko lay ca  ezip bas tır ma gü cü -
ne ulaş ma sın dan do la yı, ezi len halk lar kı sa so luk lu ayak lan ma lar la
za fe re ulaş ma du ru mun da ol ma dık la rın dan, içi ne gi re cek le ri sa vaş
bi çi mi  halk sa va şı, özel lik le de ge ril la sa va şı dır.

Ge ril la sa va şı; ge nel lik le sı fır dan baş la ya rak bü yü yen ve kü çük
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kuv vet le rin bü yük bir kuv vet ha li ne ge ti ril me si  için, bir yan dan
ken di le ri ni ko ru yup güç len di rir ken, di ğer yan dan da sü rek li ola rak
düş ma nı yıp ra tan ve onu yok et mek  için ve ri len sa vaş bi çi mi dir.

Den ge siz  olan iki ta ra fın; za yıf ola nın sa va şı ola rak or ta ya çı kan
ge ril la sa va şı nın kök le ri, hiç kuş ku suz ta ri hin de rin lik le ri ne ka dar
iner. Ta rih te her za man güç lü bir is ti la cı gü ce kar şı, za yıf bir hal kın
ve ya ezi len bir sı nı fın, zu lüm ve bas kı la ra kar şı ya rı-bi linç li ve ya
iç gü dü sel ola rak halk la rın baş kal dı rı ha re ket le ri var ol muş tur. Ça ğı -
mız da, sö mür ge halk la rın ve ya ezi len sı nıf la rın ege men güç le re kar -
şı ver dik le ri ge ril la sa va şı nı bi linç li bir dü ze ye ulaş tır dık la rı gö rül -
mek te dir. Çağ daş te mel de halk la rın ba ğım sız lık ve öz gür lük uğ ru na
ver miş ol duk la rı  halk sa va şı nın ta rih sel bo yu tu, ilk kez pro le tar ya -
nın bü yük öğ ret men le ri  Marks ve En gels ta ra fın dan in ce len miş tir.
Marks; Na pol yon or du la rı na ye ni le rek da ğı lan İs pan yol or du la rı nın
he men son ra sın da, İs pan yol hal kı nın ge liş tir di ği ge ril la sa va şı na
şöy le de ğin mek te dir: “İs pan yol ha zır kuv vet le ri ye nil gi ye uğ ra sa
bi le her yer de or ta ya çı kı yor lar dı. Yir mi de fa dan faz la da ğıl mış ol -
ma la rı na rağ men, ço ğu za man ye nil gi den son ra ar tan bir kuv vet le,
ye ni den or ta ya çı kı yor lar dı. Bu or du yu yen mek fay da sız dı. Çün kü,
za ra rı ça buk te la fi edi yor lar dı. İn san kay bı ge nel lik le az olu yor du,
ara zi kay bı na ise al dı rış et mi yor lar dı. Dü zen siz ola rak dağ la ra çe -
kil me le ri, ye ni den to par la na rak umul ma dık bir an da ve yer de or ta -
ya çık ma la rı, ye ni tak vi ye ler le güç len me le ri ni sağ lı yor lar dı. Fran -
sız lar; hep  uçup-kay bo lan ve son ra ye ni den or ta ya çı kan, dağ la rı
per de gi bi kul la na rak gö rün mek si zin her yer de ha zır ve na zır  olan
bir düş ma na kar şı, her an si lah bu lun dur ma ya zor lan mış lar dı.
Fran sız la rın gü cü nü tü ke ten sa vaş ve ça tış ma lar de ğil, gö rün mez
düş ma na ara lık sız sal dı rı lar dır ve ani den kay bo lup gi den ler dir.”

Halk la rın ulu sal ba ğım sız lık mü ca de le le ri, ta ri hi sü reç içe ri sin de
mark sist-le ni nist te mel le re ka vuş tu rul muş ve bu an lam da Vi et nam
halk sa va şı, çağ daş bir ulu sal kur tu luş mü ca de le si ola rak gü nü mü ze
dam ga sı nı vur muş tur. Vi et nam ulu sal ba ğım sız lık mü ca de le si nin ta -
rih te ABD em per ya liz mi gi bi, en ge ri ci ve en teh li ke li gü ce kar şı,
sö mür ge ci lik ko şul la rın da tu tu lan her ba kım dan ge ri, yok sul bir ül -
ke de yü rü tü len  halk sa va şıy la ba ğım sız lı ğa ulaş ma sı, bu tür ül ke ler -

de uy gu la na cak  halk sa vaş la rı  için ba şa rı lı ve gör kem li bir ör nek
oluş tur ma sı açı sın dan bü yük  önem ta şır. Ay nı za man da em per ya liz -
min ve iş bir lik çi le ri nin gü nü müz de sö mür ge sta tü sün de bu lun dur -
duk la rı halk la ra uy gu la dık la rı her tür lü ge ri ci-fa şist zo ra kar şı halk -
la rın kur tu luş yo lu nu ve bu nun  için  halk sa va şı nın, özel de ise ge ril -
la sa va şı nın tek kur tu luş ara cı ol du ğu nu gös ter miş ve ka nıt la mış tır.
Bu ko nu da Gi ap şöy le de mek te dir: “Ül ke miz de ve ri len dev rim ci sa -
vaş, bü tün si lah lı  halk gü cü nün, ne ka dar güç lü olur sa ol sun, her
sal dır ga nı ye ne ce ği ni gös ter miş tir. Bi zim as ke ri te o ri mi ze gö re, biz
düş man dan si ya si ola rak, düş man da biz den mad di ola rak üs tün bir
du rum day ken,  halk sa va şın da za fe ri sağ la mak  için, bir ge ril la sa -
va şı nı ge liş tir mek zo run lu dur.” Vietnam'da yü rü tü len  halk sa va şın -
da dün ya nın en güç lü em per ya list gü cü ne ve  onun uşak la rı na kar şı
ge ril la sa va şı ve ri le rek, Vi et nam şah sın da za yıf ve güç süz bir hal kın
ba ğım sız lı ğa ka vuş ma sı ve ABD em per ya liz mi nin ta ri hi bir ye nil gi -
ye uğ ra tıl ma sı an la mın da ol duk ça önem li dir. Vi et nam hal kı nın ba -
ğım sız lı ğı nı ka zan ma sın da ge ril la sa va şı be lir le yi ci bir rol oy na mış -
tır.

Yi ne Kü ba, An go la, Mo zam bik, Gi ne gi bi sö mür ge ül ke ler de
em per ya liz me ve sö mür ge ci-fa şist dik ta tör lük le re kar şı ver dik le ri
halk sa vaş la rıy la ba ğım sız lık la rı na ka vuş muş lar dır. Bu ül ke le rin
hep sin de yü rü tü len,  uzun sü re li ulu sal kur tu luş sa va şı nın ba ğım sız -
lık ve de mok ra siy le so nuç lan ma sın da ge ril la sa va şı mı be lir le yi ci rol
oy na mış tır. Çin  halk sa va şı da, Ja pon em per ya liz mi ne ve iş bir lik çi
güç le re kar şı  uzun sü re li ge ril la sa va şı uy gu la ya rak za fe ri ka zan ma -
sı zen gin de ne yim ler le do lu dur. Çin dev rim ci sa vaş de ne yi, halk la -
rın em per ya lizm den kur tu lu şu nun çe şit li yön tem le ri nin mev cut ol -
du ğu nu ve  eğer halk lar kur tu lu şa ulaş mak is ti yor lar sa, bu  halk sa -
va şı yön tem le ri ni mut la ka kul lan ma la rı ge rek ti ği ni or ta ya ko yar.
Bu nun la bir lik te ça ğı mı za dam ga sı nı vu ran  Ekim Dev ri mi de ulu sal
ve sı nıf sal ba ğım sız lık mü ca de le le ri için de be lir le yi ci bir ta ri hi an -
lam ta şı mak ta dır.  Ekim  Devrimi'nin ba şa rı ya git me sin de ge ril la sa -
va şı önem li bir rol oy na mış tır. Özel lik le 1918-21 yıl la rı ara sı Kı zıl
Or du, ulus la ra ra sı em per ya list güç le re ve Rus  Çarlığı'na kar şı Sov -
yet halk la rı nın öz gür lük, ba ğım sız lık ve sos ya lizm mü ca de le si nin
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ba şa rı ya ulaş ma sın da ta ri hi bir ro lü oy na mış tır.
Bu an lam da yüz yıl lar dan be ri ya ban cı iş gal, is ti la ve sö mür ge ci -

lik uy gu la ma la rı na ma ruz ka lan, kö le ci li ğin, fe o da liz min ve sö mür -
ge ci ka pi ta liz min bir le şik  ağır bas kı sı al tın da ya şa yan, ulu sal ve her
alan da ba ğım sız ge liş me si sö mür ge ci zor uy gu la ma la rıy la en gel len -
miş  olan Kür dis tan hal kı nın bağ rın da ge li şen dev rim ci sa va şın, her
alan da kur tu lu şu nu sağ la mak  için, hal kın yö ne le ce ği  halk sa va şı nın
ro lü nün ve öne mi nin ne ola ca ğı, bu ulu sal ve top lum sal kur tu luş sa -
vaş la rın dan an la şıl mak ta dır. Bu  halk sa va şı nın, bir si lah lı ayak lan -
ma bi çi min de ol ma ya ca ğı, Kür dis tan ta ri hin de ki bir çok ayak lan ma -
nın kı sa sü re de kan la bas tı rıl ma sın dan ve ya yu ka rı da da say dı ğı mız
hal kı mı zın için de bu lun du ğu ko şul lar dan da an la şıl mak ta dır. Kür -
dis tan ko şul la rın da dev rim ci mü ca de le bi çi mi ni, par ti miz ge ril la sa -
va şı ola rak ta nım la mış ve si lah lı mü ca de le ta ri hi miz bu nun hak lı lı -
ğı nı ka nıt la mış tır. Ge ril la sa va şı  Kürdistan'da sa de ce as ke ri den ge -
siz li ği gi der me özel li ği ne sa hip de ğil, bu nun la bir lik te hal kın si ya -
sal ge liş me si ni hız lan dır ma, sağ lam laş tır ma ve ko ru ma özel li ği ne
de sa hip tir. Hat ta, si ya sal ça lış ma lar ağır lık lı ola rak ge ril la mü ca de -
le si te me lin de ge liş mek te dir.

Bu an lam da ulu sal kur tu luş mü ca de le miz de ba ğım sız lı ğa ve öz -
gür lü ğe gi den yol da  halk sa va şı mı zın ulaş mış ol du ğu ik ti dar ve za -
fer yü rü yü şü  Kürdistan'da ge ril la sa va şı mı nın zo run lu lu ğuy la bir -
lik te hak lı lı ğı nı ve ulu sal, top lum sal kur tu lu şun bi ri cik ara cı ve tek
se çe ne ği ol du ğu nu ka nıt la mış tır. Gü nü müz Kür dis tan ko şul la rın da,
ulus la ra ra sı ge ri ci li ğin ve  onun sa dık uşak la rı  olan sö mür ge ci güç -
le re kar şı, par ti mi zin ulu sal ba ğım sız lık çiz gi si doğ rul tu sun da ta rih -
te ilk de fa bir dev rim ci ik ti dar yü rü yü şü nün, öz gür leş miş bir va tan
par ça sı nın, bir den ge aşa ma sı nın ya ka lan ma sı nın te mel ara cı  olan
ge ril la ve ge ril la sa va şı nı, bun dan son ra da her ne ka dar çok da ha
fark lı bo yut la ra git me si nin de te mel ve vaz ge çil mez bir ara cı ol du -
ğu nu kan tı la yan bir ger çek lik tir.

A) Ge ril la sa va şı nın özel lik le ri
Ge ril la sa va şın da; ni hai he de fe ula şın ca ya dek, mev cut ko şul la -

rın öz gün lü ğü ne bağ lı ola rak, çok zen gin ve de ği şik tak tik le rin kul -

la nıl ma sı zo run lu dur. Ge ril la nın da ha az ka yıp la bü yük ka za nım la rı
el de et me si, ken di ne has  olan tak tik ve ku ral la rı ya ra tı cı bir tarz da
uy gu la ma sıy la müm kün dür.

Ulu sal kur tu luş mü ca de le miz de ge li nen aşa ma da hal kın des te ği
tam ka za nıl mış ve  halk sa vaş la bü tün leş miş, mü ca de le miz za fer le
so nuç la na cak yıl la ra gir miş tir. Ül ke nin her ta ra fı na ge ril la ser piş ti -
ril miş ve or du laş ma ça lış ma la rın da önem li me sa fe ler kay de dil miş -
tir. Ar tık gi de rek kı zıl alan lar oluş mak ta, dev rim ci bir  halk ik ti da rı -
na doğ ru adım lar atıl mak ta dır. Bu ge liş me ler, bi zim ge ril la sa vaş
tar zı nı bı rak ma mı zı de ğil, tam ter si ne ge ril las sa va şı nı de rin leş ti rip
bo yut lan dır ma mı zı ge rek li kıl mak ta dır. Ba zı alan lar da ha re ket li sa -
va şa ge çi lir ken, bir çok alan da he nüz bu nun ko şul la rı nın bu lun ma dı -
ğı, ge ril la nın et kin bir tarz da uy gu lan ma sı ger çe ği or ta da dır.

Düş ma nın dü zen li or du ku ral la rı dı şı na çı ka rak ba zı tak tik le re
baş vur ma sı tı kan ma sı nın bir so nu cu dur. Düş man böy le tak tik le re
baş vu ru yor sa, sa yı ve tek nik üs tün lü ğü nü ağır lık lı ola rak kul lan -
mak ta dır ve bu nu so nu na ka dar da kul la na cak tır. Düş ma nın bu
avan ta jı nın bo şa çı ka rıl ma sı an cak ge ril la tar zın da ki sa vaş la ve bu -
nun ted bir le riy le müm kün dür. Ta ri he bak tı ğı mız da bir çok hal kın
mü ca de le si bü yük düş man güç le ri ni ve en mo dern tek ni ği ni bu tarz -
da bo şa çı kar mış ve za fe re ulaş mış tır. Ül ke miz ko şul la rın da so lu du -
ğu muz ha va dan, ek mek ve su dan da ha önem li  olan ge ril la sa vaş sa -
na tı, doğ ru ve ku ral la rıy la uy gu lan ma dı ğı za man çok  ucuz ve an -
lam sız ka yıp la ra yol aç tı ğı, sa vaş pra ti ği miz de ken di si ni ka nıt la yan
acı bir ger çek lik tir. Bu nun  için mü ca de le miz de  halk sa va şı-ge ril la
sa vaş sa na tı nı doğ ru uy gu la mak za fe rin gü ven ce si dir.

1) Ge ril la da ha re ket tar zı
Ge ril la nın en önem li il ke le rin den bi ri de ha re ket li li ği dir. Ge ril la

se ri ha re ket li dir. O güç süz lü ğü nü yen mek  için sa bit yer ler de ça kı lıp
kal maz, sü rek li ha re ket li  olur. Yi ne düş ma nı şa şırt mak açı sın dan,
düş man de ne ti mi nin al tı na gir me me si  için sü rek li ha re ket li li ği  esas
alır.

Ge ril la nın, ken di sin den kat be kat güç ve tek nik üs tün lü ğü ne sa -
hip  olan düş man gü cü ne kar şı ba şa rı lı ola bil me si nin en önem li ko -
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şul la rın dan bi ri de, ge ril la nın düş ma nın ko lay ko lay ula şa ma ya ca ğı
bir ha re ket li li ğe sa hip ol ma sı dır. Ge ril la ken di si ni, düş ma na sa bit
bir he def du ru mu na ge tir mez. Düş man tek nik ve güç üs tün lü ğüy le
çok kı sa sü re de ku şa tıp, im ha ede bi lir. Bu tür du rum lar la kar şı laş -
ma mak  için plan lı, amaç lı ve doğ ru bir ha re ket li lik, düş ma nın im ha
te me lin de yö ne lim le ri ni bo şa çı kar mak ta dır. Ge ril la nın ken di si ni,
uzun sü re ve üret ken bir tarz da ya şa ta bil me si bu na bağ lı dır. Bu bir
pa sif sa vun ma ya ka çış de ğil, tam ter si ne düş ma nı bo şa çı ka ra rak
sal dı rı po zis yo nu na geç mek tir. Dü zen li or du böy le bir ha re ket li lik
kar şı sın da ba şa rı sağ la ya maz. Sal la dı ğı yum ruk lar bo şa gi din ce yıp -
ra nır güç kay be der. Çün kü  ağır ve han tal dır. Bu nu düş man da çok
iyi gör dü ğü  için de ği şik yak la şım ve tak tik ler le ge ril la yı bu ye te ne -
ğin den uzak laş tır ma ya ça lı şır.  Halk sa va şı nın uy gu lan dı ğı ül ke ler,
bu tür ör nek ler le do lu dur ve bu  Kürdistan'da da ha da ya kı cı dır. Ör -
ne ğin; düş man bel li bir sü re ope ras yon la ra ara ve rir, yö ne li mi ni
dur du rur. Sa vaş güç le ri miz bir re ha vet ha va sı içe ri si ne gi re rek  uzun
sü re nok ta de ğiş tir mez ler, ade ta bir köy oluş tu rur lar. Bu du rum da
güç le ri miz gi de rek han tal la şır ve yoz la şır lar. Ya ni ge ril la nın ha re ket
ve ya şam tar zın dan uzak la şır lar. Düş ma nın böy le bir nok ta nın is tih -
ba ra tı nı al ma sı zor ol ma mak ta dır. Çün kü  uzun sü re kul la nı lan nok -
ta lar de şif re ol mak ta dır lar. Za ten düş man bu nun la uz laş ma tak ti ği ni
uy gu la ya rak, güç le ri mi zi kont rol al tın da bu lun du ra rak, gü nü gel di -
ğin de plan lı bir tarz da ku şat ma ya ala rak im ha ya yö ne lir. Top lu ka -
yıp la rı mı zın en bü yük ne den le rin den bi ri de bu dur.  Amed, Gar zan,
Ser hat ve Er zu rum gi bi sa vaş sa ha la rı mız da ya şa nan top lu ka yıp lar
bu key fi yak la şım ve an la yı şın so nu cu dur. Pra tik sa ha da bü tün ül -
ke de ki sa vaş güç le ri miz de ya şa nan bu tak tik yak la şım son ola rak
Amed  Eyaleti'nde el li al tı yol da şın şa ha de tin de ken di ni gös ter miş tir.
Ya şa nan şa ha det ler bu an la yış ve yak la şı mın zir ve sel tem si li dir.
Düş ma nın bu ra da ki yak la şı mı tak tik tir. Ala na gi re me di ği  için de ğil,
bi zim za yıf lık la rı mız dan ya rar lan mak  için uz laş ma tak ti ği ne baş vu -
rur. Düş man bu tar zıy la, si lah lı güç le ri mi zi de ne tim al tı na ala rak,
uy gun ko şul lar oluş tu ğun da güç le ri mi zin bu lun du ğu alan la rı ku şa -
ta rak so nuç al ma ya ça lı şır. Bu nun la bir lik te ha re ket li li ği doğ ru bir
tarz da ele al ma yan ge ril la bir lik le ri miz so nuç alı cı bir vu ruş ve ça -

lış ma tar zın dan uzak la şa rak, sa vaş so run la rı nı bir ta ra fa bı ra ka rak
ken di iç so run la rı içe ri sin de bo ğul muş lar dır.

Bir çok alan da bu ya nıl gı dan do la yı hiç de ye rin de ol ma yan ka -
yıp lar ger çek leş ti. Tak tik sa ha da şu açık lı ğa ka vuş muş tur; doğ ru bir
ha re ket li lik içi ne gi ril di mi ge liş me ler ya ra tıl mış, bu nun doğ ru uy -
gu lan ma dı ğı alan lar da ise ya şa nan tam an la mıy la bir tas fi ye ol muş -
tur. Bu nun  için ge ril la nın ha re ket li ol ma sı onu düş ma nın dan ko rur.
Ha re ket li lik, ay nı za man da ge ril la nın ça lış ma tar zıy la bü tün leş me li -
dir. Boş, so nuç suz, ba şa rı yı sağ la ma yan bir ha re ket li lik ol ma ma lı -
dır. Sü rek li ola rak ay nı nok ta lar, yol hat la rı, ge çiş ler, ge rek li ol ma -
dık ça sı ğı nak lar kul la nıl ma ma lı dır.  Plan ve prog ram da hi lin de bir
ha re ket li lik ol ma lı dır. Bu ra da düş ma nı ya nılt mak esas tır. Öz gün ko -
şul lar, du rum lar bu nu be lir ler. Ya nıl tı lan düş man, boş ye re güç, tek -
nik tü ket miş  olur. Ay nı za man da ge ril la açı sın dan düş ma na dar be
vur ma im ka nı do ğar. Düş ma nın plan la rı bo şa çık mış  olur. Ge ril la,
üze rin de bu lun du ğu ze mi ni en iyi şe kil de de ğer len di re rek, bu na gö -
re adı mı nı at mak zo run da dır. Rast ge le ha re ket et mez, gü cü nü bo şa
tü ket mez. Her şe yi ni tak ti ğe uy gun ve te mel ama ca hiz met ede cek
tarz da dü zen ler. Tak tik sa ha da ya şa nan asi-ava re ve so nuç suz ha re -
ket li lik bir çok alan da güç le ri mi zi bi rer yı ğın ol mak tan kur ta ra ma -
mış ve yıp ran ma la rı na yol aç mış tır. Oy sa ge ril la; ha re ket li li ği ne an -
lam ve güç ve rir. Ara zi nin ve düş ma nın du ru mu nu, fa a li yet le ri nin
kap sa mı nı ken di si be lir ler. Kür dis tan ger çek li ği, coğ raf ya nın du ru -
mu na gö re, ha re ket ede cek ge ril la grup la rı nın en ve rim li sa yı sı nın
bu gün bir ta kım ola bi le ce ği pra tik te gö rül müş tür. Öz gün uy gu la ma
ve ör güt le me bi çim le ri fark lı ol sa da te mel ha re ket tar zı ta kım şek -
lin de dü zen le nir.

2- Ge ril la da üs len me ve gü cün mev zi len di ril me si
Kürdistan'da ge ril la nın te mel üs sa ha la rı dağ lar dır. Ge ril la, ken -

di ni dağ lar da ör güt le ye rek ge liş tir miş tir.  Kürdistan'da dağ lar bir ya -
şam ala nı dır. Bir ge ril la bir li ği, Par ti  Önderliğin'in de sık ça vur gu la -
dı ğı gi bi, her şey den ön ce doğ ru bir coğ raf ya de ğer len dir me si ni en
iyi ya pan dır. Ne re de-na sıl ha re ket ede ce ği ni, ne re de-na sıl üs le ne ce -
ği ni, ne re de, na sıl ve han gi ha re ket tar zıy la düş ma nı vu ra ca ğı nı,
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düş ma nın ha re ket tar zı nı da dik ka te ala rak, çok iyi plan la ya rak ha -
re ket  eder. Doğ ru bir dağ de ğer len dir me si ni, doğ ru bir üs len me tar -
zı nı yap ma yan bir ge ril la bir li ği nin ha re ket li li ği sü rek li im ha ya ve
tas fi ye ye açık tır. Sa vaş pra ti ği bu nu çok iyi ka nıt la mış tır. Coğ raf ya -
ya ha kim ol du ğu muz oran da doğ ru bir ha re ket, üs len me ve vu ruş
tar zı nı ge liş ti re bi li riz. Sa vaş pra ti ği miz bu ko nu da ol duk ça acı ger -
çek ler le do lu dur. Coğ raf ya nın-dağ la rın de rin lik le ri ne, zir ve le ri ne
ya yı la rak doğ ru bir üs an la yı şı na ka vuş ma ye ri ne bir çok sa vaş sa ha -
sın da uy gun ol ma yan coğ raf ya da, dağ la rın etek le rin de düş ma nın
im ha sı na  açık bir tarz da, yer le şim yer le ri ne, köy le re ya kın üs len me
an la yı şı bü yük ka yıp la ra yol aç mış tır. Uy gun coğ raf ya ve sağ lam üs
alan la rı bu lun ma sı na kar şın bu tür alan lar da üs len me nin al tın da ya -
tan te mel ger çek lik; düş ma nın da yat mış ol du ğu ge le nek sel ya şam
tar zın dan,  ucuz ya şam alış kan lık la rın dan doğ ru bir ko pu şu ger çek -
leş ti re me yen, Par ti  Önderliği'nin de vur gu la dı ğı gi bi “Bir da ğa bak -
tı ğın da on da ki gü zel lik le ri, onu na sıl de ğer len di re ce ği ni bil me yen,
tut ku suz, mo ral siz,  ucuz ya şam gü dü le ri doğ rul tu sun da dağ la bağ -
lan tı sı nı ko pa ran an la yı şın ürü nü dür.” Ge ril la sa vaş pra ti ği bu an -
lam da acı ama bir o ka dar bü yük ka yıp lar la do lu dur.

Ge ril la ken di ni hem ça tış ma ya, hem de ma nev ra ya uy gun bir
tarz da ara zi nin stra te jik nok ta la rı ve de rin lik le ri ne üs len me yi  esas
alır. Bu nun  için ön ce lik le ko num lan dı ğı nok ta da düş ma nın her tür lü
sal dı rı la rı na kar şı ted bi ri ni ge liş ti rir, ara zi nin ya pı sı na gö re mev zi -
ler ge liş ti rir, sı ğı nak lar ya par, ka muf la ja dik kat  eder. Bu nun  için
giz li li ği çok sı kı uy gu lar. Ön der lik üs len me hak kın da şu önem li be -
lir le me yi yap mak ta dır, “Üs len me yok, ben bu ge ril la yı hiç an la mı -
yo rum. Ge ril la üs le rin den ko lay ko lay in mez, ama siz her gün bir
yer den bir ye re gi di yor su nuz. Bir hay va na, bir kap la na, bir as la na,
bir kur da ba kın. Ko lay ko lay inin den çı kar mı? Çık tı ğı za man da ne
ka dar ted bir li dir, ne ka dar hey bet li dir, bir hay va nın tar zı dan da mı
so nuç çı kar ma ya cak sı nız? Siz de hiç mi ni zam, an la yış di ye bir şey
yok, hiç mi sağ du yu ile do ğa ya, hay van lar ale mi ne, kuş lar ale mi ne
yak la şım yok? İl kel bi ri bi le bu du rum la ra düş mez.” Yi ne, bir baş ka
de ğer len dir me sin de, “An la yın tak ti ği! Kö ye te nez zül et me ye cek ka -
dar da ğın do ru ğu nun yü ce ol du ğu nu, kö ye da ha faz la ter cih edi le -

ce ği ne gü cü nü coş kuy la inan dı ra cak sın. İkin ci si: Köy lü nün lo jis ti -
ği dir er za ğı dır, iş te bil mem ne si dir te nez zül et me ye cek sin, tam ter si -
ne sen ba zı yi ye cek mal ze me le ri ni da ğın de ği şik do ruk la rın da top -
la ya cak sın ki göz le rin dağ lar da ol sun.”

Bu nun ya nı sı ra ge ril la güç le ri ara zi üze rin de mev zi len di ri lir ken
coğ raf ya bil gi si ol duk ça önem li dir. Bu lu nu lan ala nın va di le ri nin de -
rin li ği ni, te pe le ri ni, ka ya lık la rı nı, dağ la rın yük sek li ği ni, bit ki ör tü -
sü nü, yol la rı, ola sı düş man sal dı rı la rın da kul la nı lan hat la rı, köp rü le -
ri, su la rı çok iyi ta nı mak, kı sa ca coğ raf ya yı bil mek önem li dir. Düş -
ma nın kap sam lı ara zi ha re ket le ri kar şı sın da güç le rin coğ raf ya ya ha -
ki mi ye ti bir bi ri ni sa vu na cak tarz da ve düş ma nı anın da vu ra bi le cek
bir bi çim de ko num lan ma la rı dik kat edil me si ge re ken önem li hu sus -
lar ol mak ta dır. Uy gun mev zi len di ril me yen, ara zi yi ta nı ma yan, sü -
rek li sal dı rı ya ha zır bir tarz da mev zi len di ril me yen güç ler bir çok
alan da gö rül dü ğü gi bi çü rür ler, düş man ope ras yon la rı nı kar şı la ya -
maz ve vu rul mak tan kur tu la maz lar.

Bu nun la bir lik te coğ raf ya nın stra te jik ko nu mu, na sıl yak la şıl ma -
sı ge rek ti ği, öz gün du rum la ra gö re han gi tak tik le rin ve ne ka dar gü -
cün uy gu la nıp yer leş ti ril me si ge rek ti ği, düş man yö ne lim le ri ne gö re
ne re le rin tu tu la ca ğı, na sıl-ne re de vu ru la ca ğı, kı şın coğ raf ya na sıl
kul la nı lır, ya zın na sıl kul la nı lır gi bi hu sus lar çö zü me ka vuş tu rul ma -
lı dır. Ma nev ra ya uy gun güç dü zen le me si, güç mev zi len me si ya pıl -
ma lı dır. Uy gu la na cak yay gın ge ril la tak tik le ri ni, kal dı ra bi le cek coğ -
raf ya da güç ler kap sam lı ola rak mev zi len di ri le bi lir.

Ge ril la nın bir özel li ği de ara zi ye uy gun bir tarz da mev zi le ne rek,
coğ raf ya yı düş ma na kar şı bir si lah ola rak kul lan ma sı dır. Sa va şa ür -
kek yak la şım sa hip le ri coğ raf ya yı uy gun de ğer len dir mez, ne re ye
gi der se git sin sa vaş güç le ri mi ze sü rek li “bu coğ raf ya ça tış ma ya, üs -
len me ye, pu su ya, bir bü tün ola rak sa va şa uy gun de ğil” bi çi min de ki
yak la şım lar, ba zı alan lar da sa va şın ge liş ti ril me me si ne hiz met et miş -
tir. Her ala nın öz gül ko şul la rı na tak tik ya ra tı cı lık la ve man tık lı uy -
gu la ma lar la güç doğ ru mev zi len di ri le bi lir. Coğ raf ya da, düş ma nın
du ru mu de ğer len di ri le rek doğ ru bir güç mev zi len di ril me si ne gi dil -
me li dir. Pra tik te ya şa nan ya nıl gı lar dan bi ri de düş man sal dı rı la rı na
kar şı güç mev zi len dir me adı al tın da gü cün be lir li nok ta lar da sa bit
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tu tul ma sı, ha re ket siz kı lın ma sı dır. Bu da gü cün çü rü me ye  terk edil -
me si, mev zi sa va şı mı na ya tı rıl ma sı gi bi olum suz so nuç la rı be ra be -
rin de ge tir miş tir. Bu ge ril la cı lık de ğil, köy lü sa vaş çı lı ğı dır. Güç le ri
üst üs te yığ mak, im ha ya  terk et mek tir.

So nuç ola rak, ge ril la güç le ri nin ara zi de mev zi len di ril me si ve üs -
len me si; ka ra dan, ha va dan, her yön den ge li şe bi le cek sal dı rı la ra kar -
şı sa vun ma ted bir le riy le bir lik te sü rek li sal dı rı ya ha zır bu lun mak ta -
dır.

3- Ge ril la da giz li lik
Giz li lik il ke si ge ril la sa va şı mı nın te mel ku ral la rın dan bi ri dir. Sa -

vaş ta bu il ke nin uy gu lan ma ma sı ol duk ça ge liş miş ve bir çok ge ril la
bir li ği mi zin im ha sın da bu il ke nin ih lal edil me si önem li rol oy na -
mış tır. Sa vaş ta bu il ke nin ih lal edil me si, yi ne düş ma nın im ha sı na
açık bir tarz da ser best ha re ket edil me si so nu cu gün lük ola rak bir çok
sa vaş bi ri mi mi zin ça lış ma la rı nın ve ha re ket tar zı nın düş man de ne ti -
min de ol ma sı na ve yo ğun ka yıp la rın ya şan ma sı na ne den ol muş tur.
Bu yak la şım tar zı; key fi yet çi, ken di li ğin den ci, im ha ya her an  açık
bir tarz dır. Ken di ni bir kö ye, sı ra dan bir iliş ki ye bağ la yan,  uzun sü -
re de şif re ol muş nok ta lar da ha re ket siz ka lan,  açık ha re ket  eden yak -
la şım lar so nu cu bir çok ge ril la bir li ği miz im ha ol muş tur. Bu nun la sı -
nır lı kal ma yıp giz li lik il ke si nin sa va şa tam an la mıy la uy gu lan ma -
ma sı so nu cu; ha re ket li li ği düş man kont ro lü ne gi ren güç le ri miz bir -
çok sa ha da düş man pu su la rı na düş müş, düş ma nın nok ta bas kın la rı -
na uğ ra mış, uzak tan yo ğun sal dı rı lar ve top atış la rı so nu cu vu ru la -
rak ka yıp lar ver miş ler dir. Özel lik le Ser hat Eya le ti 1993-1994 sü re -
cin de bü tü nüy le bir tas fi ye sü re ci ya şa mış tır. Yi ne  Amed, Gar zan,
Bo tan, Beh di nan, Mar din gi bi te mel sa vaş sa ha la rın da da ya şa nan
top lu ka yıp lar giz li lik il ke si nin ih lal edil me siy le sı kı bağ lan tı lı dır.

4- Ge ril la da vu ruş tar zı
Ge ril la düş man la  açık bir sa va şa gir mez. Ya ni düş ma nın da yat tı -

ğı, uy gun bul du ğu ze min ve za man da düş man la çar pış mak tan ka çı -
nır. Çün kü kar şı da ki düş ma nın sa yı ve tek nik üs tün lü ğü ge ril la dan
kat be kat üs tün dür. Ge ril la ise kü çük bir güç tür. Ta şı ya bi le ce ği ka -

dar tek nik kul la nır. Ara da ki den ge siz lik ge ril la nın aley hi ne ol mak -
ta dır. Do la yı sıy la düş man la, açık ça sa va şa gir di ğin de kı sa sü re de
im ha  olur. Za ten düş ma nın da yat tı ğı tak tik de bu dur. Ge ril la yı is te -
di ği ze min de, is te di ği bi çim de kıs tı ra rak im ha et mek ve so nuç al -
mak tır.

Ge ril la; düş ma nı hiç bek le me di ği bir an da bek le me di ği bir yer de,
en za yıf hal ka sın dan vu rup so nuç al mak tır. Ya ni bir ge ril la bir li ği
düş ma nın is te di ği za man da, bek le di ği yer de ça tış ma ya gir mez.  Uzun
sü ren ve ge ril la nın ken di do ğa sı na ay kı rı mev zi sa va şı mı na gir mez.
Bü tün bu hu sus lar ge ril la sa vaş pra ti ği miz de en faz la ih lal edi len hu -
sus lar ol mak ta dır. Düş ma nın is te di ği yer ler de, bü tün ko şul la rın  onun
için uy gun ol du ğu za man lar da-alan lar da da yat tı ğı bir tak ti ğe na sıl
dü şül dü ğü ve bu nun ne le re mal ol du ğu ya şa nan bü yük,  ucuz ve bir o
ka dar da  ağır be del ler le, pra tik sü reç bu nu ka nıt la mış tır.

Ge ril la sa va şın da te mel ve so nuç alı cı tak tik vur-kaç tır.  Halk
sa va şı nı so nuç lan dır ma ama cı nı gü den ge ril la, bu tak ti ği iyi uy gu -
la dı ğı oran da düş ma nı dar be ler. Bu sal dı rı ne re de, ne za man, ne
ka dar güç le ola ca ğı bi lin me yen bir tarz da  olup, düş ma nın en za yıf
anı nı, en za yıf hal ka sı nı he def ler. Bu an la mıy la, ge ril la gö rün me -
yen güç le rin sa va şı mı dır. Hiç bek len me dik bir an da ve yer de an sı -
zın or ta ya çı ka rak düş ma na can alı cı dar be yi vu rur ve so nuç ala -
rak hız la kay bo lur. Vur-kaç tak ti ği nin uy gu lan ma bi çi min de ini si -
ya tif, hız, giz li lik ol duk ça önem li hu sus lar dır. He def le nen sa vaş
tak ti ği nin ama cı na ulaş ma sı  için çok aman sız bir bi çim de baş ta
düş ma nı cid di ye ala rak, çok iyi iz le ye rek, çok iyi dü şü ne rek, dü -
şün ce de so nuç lan dı ra rak, so nuç la rı nı ha ya ta ge çi re rek ve bun la rı
çok iyi de ğer len di re rek bir sa vaş tar zı nın or ta ya çı ka rıl ma sı ge re -
kir. Par ti Ön der li ği bu ko nu da; “Dü şü nür ken yap mak, ya par ken
dü şün mek” demektedir. Ge ril la sa va şın da çok iyi dü şü nül me miş,
dü şün ce de net leş me miş, çö zü me ve ba şa rı ya ula şıl ma ma sı so nu cu
sa vaş pra ti ği miz de olum suz so nuç la ra ve yo ğun güç tas fi ye le ri ne
ne den ol muş tur. PKK sa vaş çiz gi sin de vu ruş tar zı so nuç alı cı dır.
Tak tik sa ha da ise, vu ruş tar zın da ta ci zi aş ma yan, düş ma nı güç lü
bir tarz da dar be le mek ten  uzak, ko pa rı cı ol ma yan, çok za yıf, sı ra -
dan bir vu ruş tar zı uy gu lan mış tır. Vur-kaç tak ti ği vu rup ko par ma -
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yı  esas al ma sı ge re kir ken sa vaş pra ti ğin de ise ken di ne gö re bir vu -
ruş ve vur-kaç tak ti ği adı na bir ka çış ya şan mış tır. Bu vu ruş tar zı
sa vaş ta id di a sı, tut ku su, coş ku su, us ta lı ğı, hır sı za yıf  olan tar zın
pra tik ifa de si dir.

5- Ge ril la da ma nev ra ka bi li ye ti
Vu ruş tar zıy la bağ lan tı lı  olan önem li bir hu sus da ma nev ra ka -

bi li ye ti dir. Ge ril la, do ğa sı ge re ği se ri ve hız lı bir ma nev ra ye te -
ne ği ne sa hip tir. Bu il ke ba şa rıy la uy gu lan dı ğı oran da, düş ma nın
her tür lü yö ne lim ve plan la rı nı bo şa çı ka ra ca ğı gi bi, düş ma nın
bü tün plan la rı nı al tüst  eder. Ge ril la, ma nev ra ka bi li ye ti ni vu ruş
tar zıy la bağ lan tı lı ola rak hız lı, se ri, plan lı, prog ram lı ve sa vaş ta
bü tün ola sı lık la rı en in ce ay rın tı la rı na ka dar he sap la ya rak, güç lü
bir vu ruş tar zı nın uy gu lan ma sın dan son ra hız la alan dan uzak laş -
ma yı  esas  alır. Ey lem son ra sı sağ lık lı bir yol yü rü yü şün den tu ta -
lım hız la ey lem ya pı lan alan dan uzak laş ma ya, bu nun çok iyi za -
man la ma sı na ka dar, ma nev ra ola yın da bir çok hu su sa dik kat edi -
lir. Bu il ke nin ih la li bü tün sa vaş sa ha la rı mız da çar pış ma la ra ve -
ya ey lem son ra la rı bü yük ka yıp la ra yol aç mış tır. Ör ne ğin 1994'te
Çiyayê  Reşkê ola yın da kırk do kuz yol da şın şa ha de ti or du laş ma
ger çe ği miz de ya şa nan çiz gi dı şı lık la rın ve ge ril la da ma nev ra ka -
a bi li ye ti nin doğ ru uy gu la na ma ma sı nın bir so nu cu dur. So run yal -
nız ca  Çiyayê  Reşkê ola yı de ğil dir.  Çiyayê  Reşkê ola yı şah sın da
ya şa nan ka yıp lar ge ril la güç le ri nin doğ ru bir ma nev ra yı da hi
ger çek leş ti re me me le ri nin va ra ca ğı nok ta yı ve ma nev ra ka bi li ye -
ti nin yi ti ril me si ni gös te rir. Ma nev ra ka bi li ye ti nin yi ti ril me si ge -
ril la  için ölüm dür. Ya şa nan di ğer bir ya nıl gı lı yak la şım ise, ken -
di si ni ça tış ma ve ey lem son ra sın da ki za fer sar hoş lu ğu na ka pıl -
mak ta gös ter mek te dir. Ma nev ra sı ra sın da da ğı nık lık, du yar sız lık
ve plan sız lık  ağır ka yıp la rın ol ma sı na yol aç mış tır. Ni yet ne
olur sa ol sun bu nun al tın da sa vaş çiz gi si ne da ya tı lan bir tas fi ye
yat mak ta dır.

So nuç ola rak, ma nev ra özel li ği nin yi ti ril me si de mek, bir an lam -
da düş ma nın im ha stra te ji si nin yön len dir me si al tı na gir mek, ona
bo yu neğ mek tir.

b) Ge ril la da ey lem tak tik le ri
1- bas kın
Ge ril la sa va şı nın en önem li ve te mel tak tik le rin den bi ri  olan bas -

kın, düş ma nın hiç bek le me di ği, ha zır lık lı ol ma dı ğı yer ve za man da,
düş ma nın sa bit ve ha re ket li bir lik le ri ne öl dü rü cü dar be vur mak  için
dü zen le nen sal dı rı bi çi mi dir. Bas kın ey le min de ki  amaç; düş ma nın
gü cü nü tü ket mek, düş ma na ait si lah ve cep ha ne ye el koy mak tır.

Ge li nen aşa ma da düş man ne ka dar güç le ri ni mer ke zi leş tir miş ve
her tür lü ted bi ri al mış sa da, ya pı la cak iyi bir plan la may la bir çok sa -
bit he de fe yö ne lim ger çek leş ti ri le bi lir. Bu ra da ge rek li  olan iyi bir
ke şif ve is tih ba rat la düş ma nın sa bit ya da ha re ket li bir lik le ri ne, eko -
no mik, as ke ri ve si ya si he def le ri ne bas kın dü zen le mek te dir. Özel -
lik le bu ey lem ler de, bir çok ka ra kol, şe hir ve köy bas kın la rı iyi plan -
la nıp ör güt len di ril di ğin de, düş ma na ve iş bir lik çi güç le re bü yük dar -
be ler vu ru la bi lir.

Bas kın; şim şek gi bi ça kıp, düş ma na dar be yi vur mak tır. Plan la ma
çok güç lü ya pı lır, he def ani vu ru lur, hız la ge ri çe ki lir. Bun lar te mel
hu sus lar dır. Te mel sa vaş sa ha la rı mız da bas kı nın uy gu lan ma bi çi mi
ise ço ğun luk la ça tış ma ya dö nü şen, ama cı na ulaş ma yan, ka yıp lar
ya şa tan bir bi çim de ger çek leş mek te dir. Bas kın la rın ba şa rı lı ve
amaç la rı na ulaş ma ma sı, ge nel de ta ci zi aş ma yan bi çim ler de ger çek -
leş me si sık ça ya şa nan bir  tarz ha li ne dö nüş tü rül müş tür. Hal bu ki
bas kın, düş man üze rin de im ha yı he def ler.

Ön ce lik le bas kın da amaç la nan so nuç çok iyi tes pit edil me li dir.
Onun  için bas kın ger çek leş ti ri le cek düş man he de fi ne tam bir im ha
mı, yok sa iyi bir dar be nin vu rul ma sı bi çim de mi ola ca ğı ön ce den
tes pit edil me li dir. Bu nun so nu cun da ama ca ulaş ma, doğ ru bir tarz da
ger çek le şir.

Bas kın lar da ya şa dı ğı mız ka yıp lar bir de ey lem es na sın da, düş -
man ya ra lı la rı nı ele ge çir me sı ra sın da ya şan mak ta dır. Sa va şın bu
aşa ma sın da düş man da yo ğun sa vun ma ted bir le ri ni ge liş tir mek te dir
(sı ğı nak, tü nel vs.). Ço ğu bas kın lar da he def le rin bü yük oran da im ha
edil me sin den son ra ken di ni yi ti ren, za fer sar hoş lu ğu na ka pı lan güç -
le ri mi zin düş ma nın ya ra lı güç le ri ta ra fın dan vu rul du ğu bi lin mek te -
dir. Yi ne sı ğı nak, tü nel gi bi giz li nok ta lar da mev zi le nen düş man gü -
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cü nün ani ta ra ma sı-vur ma sı so nu cu çok sa yı da güç kay bı ya şan mış -
tır. Bu nun  için bas kı nın uy gu lan ma es na sın da ko mu ta nın so ğuk kan -
lı ve di ra yet li ol ma sı, vu ru lan düş man he def le ri üze ri ne ge li şi gü zel-
rast ge le gi dil me me si, si lah kal dır ma nın, he def üze ri ne yü rü me nin
ön ce den be lir len miş, se çil miş grup lar ta ra fın dan di sip lin li ve so -
ğuk kan lı ya pıl ma sı, giz li düş man mev zi le ri nin, sı ğı nak la rı nın tek -
nik le vu rul ma sı, he de fin bu tarz da im ha edil me si ve üze ri ne gi dil -
me si, yo ğun ka yıp la ra yol aça cak sa, ge re kir se bu tür yer le re gi dil -
me me si ol duk ça önem li dir. Yi ne, bas kın da giz li lik de ol duk ça
önem li dir. Ge rek he de fe gi der ken, ge rek se ey lem es na sın da uy gun
iler le me hat la rın da çok giz li, ses siz bir tarz da he de fe ula şıp vur mak
önem li dir. Sa vaş pra ti ği miz bu il ke nin doğ ru uy gu lan dı ğı yer de ba -
şa rı, ih lal edil di ği nok ta da güç le ri mi ze ol duk ça pa ha lı ya mal ol du -
ğu nu gös ter miş tir. Bu nun la bir lik te he de fe yak laş tık tan son ra  açık
ve ya giz li bir bi çim de sal dı rı ya ge çi lir. Bir bas kın da giz li lik ih lal
edil miş, düş man far kı na var mış sa ve ya ön ce den is tih ba rat  alıp ken -
di ted bir le ri ni sı kı sı kı ya al mış sa ge ri çe kil me si ge re kir ken, bir çok
alan da tu tu cu ko mu ta tar zı “bir şey ol maz, ge ri ye na sıl ol sa dö ne -
riz” tu tum la rıy la gü cü he de fin üze ri ne sür me si bir çok ka yıp la ra yol
aç mış tır.

Yi ne bas kın da tek ni ğin kul la nıl ma sı önem li dir. Güç lü düş man
he def le ri ne kar şı tak tik ya ra tı cı lık, güç yo ğun laş ma sı ve bu nun ya -
nın da tek ni ğin et kin kul la nıl ma sı so nuç al ma da önem li rol oy nar.
Bas kın da düş ma nın ya nılt ma la rı na, sah te mev zi le ri ne, kor ku luk tar -
zın da ki tak tik le ri ne kar şı dik kat li olun ma lı dır. Sa vaş sa ha la rın da
ya şa nan ise düş ma nın bu ted bir le ri ne kar şı ya ge ri dö nül müş, ya da
şaş kın lı ğa-ya nıl gı ya dü şül müş, bu nun so nu cun da ise bas kın ba şa rı -
ya ula şa ma mış tır. Ör ne ğin bir çok bas kın ey le min de gün düz ke şif te
düş man bu lun ma sı na kar şın, ge ce gi dil di ğin de bo şa çı ka bil miş tir.
Bas kın da güç dü zen le me si es nek ol ma lı dır. Ör ne ğin düş ma nın gün -
düz tu tup ge ce bı rak tı ğı he def le re yö ne len güç bo şa çık ma sı na kar -
şın; ay nı an da di ğer bir he de fe yö ne len güç le ri miz zor lan mış, ka -
yıp lar ya şan mış tır. Hal bu ki, es nek bir dü zen le mey le güç ler bir bi ri ni
hız lı ve se ri bir tarz da bes le ye bil me li dir. Bu nok ta da plan la ma es -
nek ol ma lı dır.

Yi ne bas kın lar da düş ma nın ma yın tar la la rı na dik kat et mek ol -
duk ça önem li dir. Ge rek ey le me gi der ken, ge rek ey lem anın da, ge -
rek se ge ri çe kil me anın da düş man gi diş ve ge liş hat la rı na ma yın dö -
şe ye bi li yor. Ör ne ğin düş man bu lun du ğu nok ta la ra, mev zi le ri ne
uzak tan ku man da ile im ha yı ger çek leş ti re bi le ce ği ma yın lar yer leş -
tir miş ve he de fin et ra fın da  uzun sü re bu lu nan güç le ri mi ze ka yıp lar
ver dir miş tir. Bu ra da düş man he def le ri ele ge çi ril dik ten son ra  uzun
sü re ay nı nok ta da bek le me mek ge re ki yor. Bu nun la bir lik te düş man;
yö ne le bi le ce ği miz ola sı nok ta lar da  ağır si lah lar la güç lü sa vun ma
ted bir le ri ni ge liş tir miş tir. Bu nun  için yö ne li ne cek he def le re bu te -
mel de dik kat et mek önem li dir. Ör ne ğin köy bas kın la rı nın plan lan -
ma sı ol duk ça has sas ol ma lı dır. He def da ğı nık ol du ğun dan ey le me
ha ki mi yet ol duk ça önem li dir. Bir çok çe te kö yü bas kı nın da he def
güç lü vu ru la ma dı ğı gi bi bir çok yol da şı mız ey lem es na sın da çı kan
ka rı şık lık so nu cu vu rul muş ve  asıl vu rul ma sı ge re ken he def ler den
çok, ikin ci plan da ki he def ler vu rul muş ve bas kın lar so nu ca tam ula -
şa ma mış lar dır. Kü çük grup lar la vur ma, su i kas te da ya lı bas kın ya da
plan la ma ya, he de fe gö re ye ter li güç ler le bas kı nı ger çek leş tir mek,
bu nun la bir lik te top vb.  ağır si lah lar la im ha et mek im ka nı nın bu lun -
du ğu alan lar da bu tür si lah la rı da kul lan mak önem li dir. Özel lik le
düş man bas kın la rı na kar şı ted bir siz lik te di ret me miz çok yer siz ka -
yıp la rın ya şan ma sı na yol aç mış tır. Bas kın so nuç alı cı ve le hi mi ze
ger çek le şe cek se ya pı lır. Mev zi ele ge çir me den tu ta lım güç dü zen -
len me si ne, ge ri çe kil me le re ka dar düş ma nın du ru mu, he de fin du ru -
mu na gö re ya pı lır.

2- Pu su
Pu su; düş ma nın ha re ket li güç le ri ne kar şı ge liş ti ri len bir ey lem

bi çi mi dir. Pu su, giz le ni len bir mev zi den ha re ket ha lin de ki bir düş -
man gü cü ne kar şı ya pı lan ani ve kı sa sü re li bir sal dı rı tak ti ği dir.
Düş ma nın ni ce lik üs tün lü ğü ne kar şı pu su yo luy la ba şa rı lı so nuç lar
el de et mek her za man müm kün dür.

Ge ril la sa va şın da pu su, Kür dis tan gi bi düş ma nın sa yı ca üs tün ol -
du ğu ve sa vun ma mev zi le ri ni ol duk ça güç len dir di ği bu dö nem de en
çok baş vu ru lan bir yön tem dir. Pu su nun ama cı; pu su ya dü şü rü len
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düş man gü cü nü im ha et mek, ele ge çir mek ve dar be le mek ol du ğu
ka dar, düş ma nın ma nev ra alan la rı nı da ral ta rak ha re ket ser best li ği ni
kı sıt la mak ve ini si ya ti fi ge ril la nın le hi ne dö nüş tür mek tir. İçin de bu -
lu nu lan aşa ma da düş man bir çok ula şım yol la rı na, ope ras yon da kul -
lan dı ğı hat la rı na, ha re ket li  özel or du bir lik le ri ne, lo jis tik-cep ha ne
ve as ke ri kon voy la rı na kar şı coğ raf ya iyi de ğer len di ri le rek, kap -
sam lı pu su lar atı la rak düş ma na et ki li dar be ler vu rul ma lı dır. Yi ne
pu su nun ba şa rı ya ulaş ma sı  için giz li li ğe dik kat et mek ge re kir. Bas -
kın içe rik li bir pu su  için di sip lin şart tır. Ay rı ca ko or di ne nin yi ti ril -
me si du rum la rın da so ğuk kan lı lık el den bı ra kıl ma ma lı dır.

Tak tik sa ha da pu su tar zı nın uy gu lan ma bi çi mi ise bu ta nım la ma -
lar la çe liş mek te dir. Pu su, kı sa sü re li, hız lı, uy gun bir güç le düş ma nı
dar be le me yi amaç la ma lı dır. Bu tak ti ğin bir çok ala nı mız da uy gu la -
ma bi çi mi kı sa sü re li de ğil,  uzun sü re li ça tış ma la ra dö nüş tü rül müş
ve bu nun so nu cun da pu su ba şa rı ya ulaş ma dı ğı gi bi ka yıp lar da ya -
şa na bil miş tir. Bu nun la bir lik te sa va şa ür kek yak la şım so nu cu pu su -
ya ya tıl mış, bir kaç kur şun sı kı lıp ka çı şı ya şa yan bir ko mu ta tar zı da
or ta ya çık mış tır. Pu su da sal dı rı öğe si önem li dir. He def iyi ce vu ru -
lup çö ker til dik ten son ra he de fin üs tü ne hız la gi dip im ha et mek ve
so nuç al mak ge re ki yor. Bu nun ya nı sı ra pu su ey le min de ya şa nan ya -
nıl gı lar dan bi ri de si lah kal dır ma ya  olan çar pık yak la şım dır. Pu su
ey le min de si lah kal dır ma ya gö zü ka ra yak la şıl ma ma lı dır. Pu su anın -
da si lah al ma im ka nı yok sa alın ma ma lı dır. Ço ğu za man uy gun ol -
ma yan da yat ma lar la pu su anın da sa vaş güç le ri mi zin he def üze ri ne
yol la nıl ma sı yo ğun ka yıp la ra yol aç mış tır. Ay rı ca pu su da ye dek güç
bu lun du rul ma lı dır. Ola sı ka yıp la rı te la fi et mek ve ya sal dı rı bi ri mi
bi çi min de ha zır güç ler bu lun du rul ma lı dır.

Yi ne pu su da me sa fe ayar la ma sı ol duk ça önem li dir. Pra tik te ya şa -
nan ise ta ci zi aş ma yan, pu su ile bağ daş ma yan bir  tarz ya ra tıl mış tır.
Pu su ya kın me sa fe den atı lır. Bu da ara zi nin ya pı sı na uy gun ol mak
zo run da dır. Düş man ya kın me sa fe den çok et ki li vu ru lur. Fa kat ya -
kın me sa fe den vur mak adı na hiç uy gun ol ma yan yer ler de sa vaş
güç le ri mi zin im ha ya  açık yer ler de mev zi ye ya tı rıl ma sı da doğ ru ol -
maz. Bu nun la bir lik te ara zi yi iyi de ğer len di rip ya kın dan atı lan pu -
su lar ise so nuç alı cı ol muş lar dır.

Pu su ara zi nin ya pı sı na gö re L, C, çiz gi (-) vb. bi çim ler de uy gu la -
nır. Ara zi nin ya pı sı na uy gun ol ma yan pu su lar bir çok mev zi nin-si la -
hın iş lev siz kal ma sı na, kop ma la ra, ka yıp la ra yol aç mış tır.

Pu su son ra sı ge ri çe kil me çok önem li dir. Özel lik le iyi plan lan -
ma mış ge ri çe kil me ler de düş man ku şat ma la rı na, düş man çem ber le -
ri ne gi ril miş, bu da, is te nil me yen ka yıp la ra yol aç mış tır. Bu hu sus
ha re ket li sa vaş  için ol ma sa da, dar ge ril la grup la rın da ol duk ça
önem li dir.

Özel lik le 1993-94 sü re cin de uy gu la nan ba zı pu su lar ol duk ça so -
nuç alı cı ol muş tur. Tam da bu nok ta da bu ey lem bi çi mi ni çok yay -
gın bir bi çim de önü müz de ki sü reç te de uy gu la mak ba şa rı  için
önem li bir hu sus tur.

3- Sa bo taj
Sa bo taj; ge ril la sa va şı sür dü ren bir çok ül ke de çok ça baş vu ru lan

ve ulu sal kur tu luş mü ca de le miz de öne mi bü yük ol ma sı na kar şın za -
yıf ka lan bir ey lem bi çi mi dir. Düş ma nın as ke ri, eko no mik, sos yal,
si ya sal, kül tü rel ku rum ve ku ru luş la rı na yö ne lik tah rip ey lem ler dir.

Bu ey lem bi çi mi düş ma na in san gü cün den çok, tek nik gü cüy le
dar be yi vur du ğu  için güç kay bı nı ön ler, düş ma nın özel lik le eko no -
mik an lam da bü yük dar be ler al ma sı nı sağ lar. Sa bo taj ey lem le ri
özel lik le şe hir ler de, ova lık alan lar da, ge ril la güç le ri nin gi re me ye -
cek le ri alan lar da bir kaç ki şi den olu şan bi rim ler ta ra fın dan ya pı lır.
Bir çok alan da bu ey lem bi çi mi nin iyi plan lan ma ma sı so nu cu çok
sa yı da bi ri mi mi zin im ha ol ma sı na ne den ol muş tur. Bu nun la bir lik te
doğ ru se çil me yen ba zı si vil he def le re yö ne lim ler de olum suz so -
nuç la ra yol aç mış, hal kın tep ki le ri ni ka zan mış tır. Bu tak ti ğin bir çok
sa vaş sa ha mız da aşı rı uy gu lan ma sı ( okul yak ma, elekt rik ve te le fon
hat la rı nı kes me gi bi ey lem ler) gün dem leş ti ril me si, as lın da par ti nin
tak tik çiz gi si nin in ce bir tarz da bo şa çı ka rıl ma sı ol muş tur. Bu sa va -
şa  ucuz bir yak la şı mın so nu cu dur. Özel lik le bu ey lem bi çi mi nin
met ro pol le re ta şı rıl ma sı gü nü müz de ya kı cı bir so run dur.

4- Su i kast
Ge ril la sa va şın da  özel bir ey lem bi çi mi  olan su i kast, he de fi vur -
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ma da, ni şan da, si lah ha ki mi yet te uz man laş mış bir-iki ki şi den olu -
şan ve tek tek he def le re yö ne len bir ey lem bi çi mi dir. Su i kast, dar -
be nin ki min ta ra fın dan ve ne re den gel di ği bi lin me me si  için uy gu la -
nan, giz li li ğe dik kat edi le rek, vur-kaç te me lin de sa bit ve ya ha re ket li
düş man he def le ri ne kar şı ya pı lır. Su i kast ey le mi nin uy gu lan ma sın -
da  asıl  amaç; düş ma nın ka rar ve uy gu la ma gü cü nü za yıf lat mak, ini -
si ya ti fi ele ge çir mek tir. Yi ne düş ma nın hal ka uy gu la dı ğı bas kı ve
vah şe ti azalt mak, ka mu o yu oluş tur mak, düş ma nın kit le ler üze rin de
ya rat mış ol du ğu pro vo kas yon ve ölü ses siz li ği ni kır mak, ör güt le me -
ye çek mek ama cıy la sö mür ge ci li ğin üst ku rum ve ku ru luş la rın da
bu lu nan la ra (su bay, ge ne ral, bü rok rat, MİT ve kont rge ril la üye le ri)
kar şı uy gu lan dı ğı gi bi te mel de ise, düş ma nın kap sam lı ha re kat la rı -
na kar şı düş man gü cü nün mo ral men ve psi ko lo jik men çö ker til me si
he def le nir. Sa vaş için de bu ey lem bi çi mi nin uy gu lan ma sı mo ral ve
ini si ya tif an la mın da ge ril la yı güç len di re ce ği gi bi, düş ma nı da ka rar -
sız lı ğa, mo ral siz li ğe, te dir gin li ğe ve kor ku ya  iter.

Bir çok sa vaş sa ha mız da özel lik le 1994 sü re cin de su i kast tak ti ği -
ne çok  ucuz yak la şıl mış, bir çok bir li ği miz bu tak ti ği sık ça uy gu la -
ya rak sa va şa ya naş ma mış, sa vaş tan kaç ma nın bir ze mi ni ola rak bu
tak ti ğe baş vu ru la rak par ti nin sa vaş tak ti ği bo şa çı ka rıl mış tır. Bu an -
lam da bu tak tik di ğer ey lem tak tik le riy le bir lik te sa vaş ta yer li ye -
rin de uy gu lan ma lı dır.

5- Ma yın la ma
Düş ma nın ha re ket sa ha sı nı da ralt mak, sü rek li ken di alan la rın da

sı nır lan dır mak, uy gu la ma ve sa vaş gü cü nü za yıf lat mak  için ge ril la
sa va şın da yo ğun ca baş vu ru lan bir di ğer ey lem bi çi mi dir. Özel lik le
düş ma nın sü rek li kul lan dı ğı alan lar, yol lar, ope ras yon lar da kul lan -
dı ğı hat lar, ko num lan dı ğı ola sı nok ta lar, pa ti ka ve ana yol lar ve
kap sam lı ope ras yon lar da içi ne gi re ce ği coğ ra fik alan lar ma yın la nır.
Ma yın la ma nın doğ ru uy gu lan ma sı hem düş ma nın ra hat ha re ket et -
me me si ni, hem de ken di için de bü yük bir ka rar sız lı ğı, çö züm süz lü -
ğü, yıp ran mış lı ğı ge ti rir. Bu nun la bir lik te, ma yın la ma da gü ven lik
ted bir le ri ni ge liş tir mek, çok du yar lı, çok bü yük bir us ta lık ve in ce -
lik le ma yın la ma yı yap mak ge re ki yor. Yi ne hal kın kul lan dı ğı yol lar -

da ma yın la ma yap ma mak, ma yın la ma ya pıl sa bi le bu nun ted bir le ri -
ni al mak ge re ki yor. Bu nun  için ge rek li ted bir le ri ve bü yük bir du -
yar lı lı ğı ge liş tir mek önem li dir. Us ta lık la ger çek leş ti ril me yen ma -
yın la ma lar so nu cu çok sa yı da yol daş  ufak bir ha ta so nu cu şa ha de te
ulaş mış tır. Bu nun ya nın da özel lik le Bo tan-Beh di nan ol mak üze re
bir çok sa vaş alan la rın da, düş ma nın ma yın la ma sis te mi ni ge liş tir me -
si güç le ri mi zin du yar sız lı ğı, ko mu ta ya pı sı nın so rum lu ve dik kat li
dav ran ma ma sı so nu cu çok sa yı da ar ka da şı mız bu ma yın la ra ba sa -
rak ya şe hit düş müş, ya da sa vaş dı şı kal mış lar dır.

Bu nun  için ma yın la ma ko nu sun da uz man laş ma yı ge liş tir mek zo -
run lu dur. Yi ne şu il ke as la unu tul ma ma lı dır: “İlk ha ta son ha ta dır.”
Bu il ke den de ha re ket le ma yın la ma ya pı lır ken ma yı nın ba şın da yal -
nız ca bir ar ka da şın bu lun ma sı ge re kir.

ç) Ge ril la da he def se çi mi
Ge ril la he def se çi mi ya par ken, düş ma nın güç lü ya nı nı de ğil, en

za yıf nok ta sı nı se çer. Çün kü ge ril la düş ma nın güç lü ya nı nı yı ka bi -
le cek güç yo ğun laş ma sı nı sağ la mış de ğil dir. An cak düş ma nın güç lü
ya nı na sal dır mak stra te jik sal dı rı dö ne min de ger çek leş ti ri le bi lir.

Yi ne ge ril la da her he def sa de ce as ke ri bir ba kış açı sıy la de ğer -
len di ri le mez. Po li tik yön te mel alın mak zo run da dır. Vu ru la cak her
he de fin as ke ri, si ya sal an lam da so nuç la rı nı par ti mi ze, si lah lı sa va -
şım çiz gi si ne, hal ka ya rar mı za rar mı sağ la ya ca ğı il ke si unu tul ma -
ma lı dır. Üs tün as ke ri ba şa rı lar ya nın da bi rin ci de re ce de  önem teş kil
eden, he de fin ya ra ta ca ğı si ya sal so nuç lar dır. Bu nun  için he def se çi -
min de si ya sal so nuç la rı he sap la mak la bir lik te ay nı za man da ey le -
min as ke ri yö nü de he sap lan mak, iki si ni bir lik te ele al mak zo run lu -
dur.

Ge ril la, he def se çi min de es nek bir özel li ğe sa hip tir. Mev cut du -
ru ma gö re sa va şın de ğiş ken lik sey ri iz le di ği dik ka te alı na rak he def -
ler de de sü rek li bir de ği şik lik ya pa bi lir. Di ğer yan dan he def ler de
çe şit li li ği  esas al mak önem li dir. Sa de ce as ke ri ba şa rı sağ la mak  için
düş ma nın as ke ri güç le ri ni vur mak la sı nır lı ka lın maz, düş ma nın as -
ke ri güç le ri ni bes le yen, onu ayak ta tu tan ne ka dar si ya sal, eko no -
mik, kül tü rel kay nak la rı var sa hep si he def le nir. An cak tak tik sa ha -
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da; düş ma nın bu lun du ğu alan lar da hiç bir he def yok muş, sa de ce ka -
ra kol ve ya sa de ce bir kaç  ajan ve çe te kö yü var mış gi bi bir sap ma ya
dü şül müş, düş ma nın di ğer he def le ri unu tul muş tur. He def le ri dar
gör me, dar tut ma ade ta bir an la yış dü ze yi ne çı ka rıl mış tır. Ço ğu si -
lah lı güç le ri mi ze he def so rul du ğun da; bi li nen kla sik he def ler gös te -
ril miş, düş ma nın o alan da ki di ğer bir çok ku rum ve ku ru luş la rı na
yö ne lim ol ma mış tır, ol muş sa da sı nır lı kal mış tır. Ör ne ğin, düş ma -
nın bir köp rü sü, bir fab ri ka sı, iş bir lik çi le rin ku rum la rı, si ya sal par ti -
ler vb. ey lem he def le ri dir. Ge ril la sa va şın da ey lem he def le ri ni zen -
gin tut mak esas tır. Bir ey lem de düş ma nın bir ka ra ko lu vu ru lur ken,
di ğer bir ey lem de bir iş let me si ha va ya uçu rul ma lı, bir di ğer ey lem -
de bir kon vo ya pu su ku ru la bil me li, ya da iş bir lik çi li ğe ve çe te ya pı -
sı na yö ne le bi lir. He def le rin sa de ce ka ra kol,  ajan-iş bir lik çi lik dü ze -
yin de gö rül me si ge ril la bir lik le ri mi zin  atıl kal ma sı na yol aç mış tır.

An cak bel li bir dö nem son ra düş man hız la ön lem ala rak yö nel di -
ği miz he def le ri he def ol mak tan çı kar ma ya ça lış mış tır. Bu nun so nu -
cun da ya ka ra kol la rı nı güç lü bir sa vun ma mev zi le ri ne ka vuş tur muş,
ya da de ği şik yön tem ler le ge liş tir miş tir. İş te böy le bir du rum da ba zı
ge ril la güç le ri mi zin ola ya ba kı şın da ki dar lık ade ta o ka ra ko lun kal -
dı rıl ma sı ve ya ka le ha li ne dö nüş tü rül me siy le “ar tık vu ra ca ğı mız he -
def kal ma mış tır” gi bi, bü yük ka yıp la ra yol aça cak bu he de fe ye ni -
den yö nel me plan la rı na gi ril miş, ya da ye ni bir he de fi na sıl bu lup
tes pit ede cek le ri ko nu sun da bir şaş kın lık içi ne gi ril miş tir. Bü tün
bun lar ge ril la güç le ri mi zin önem li güç ve za man ka yıp la rı na yol aç -
mış tır. Düş ma nın he def le ri çok de ği şik bir bi çim de da ğı nık ve ya
top lu ola rak ken di si ni ko num lan dır mış bu lun mak ta dır. İş te önem li
olan bun la rı gö re bil mek, bu nun  için he def or ta ya çı kar ma ya ve sü -
rek li he def ler se çe ne ği ni eli miz de bu lun dur ma ya  özen gös ter mek,
ge ril la sa va şın da ve ül ke miz ko şul la rın da ol duk ça önem li dir. Or du -
laş ma ça lış ma la rı mız da ve ge nel ola rak ge ril la sa va şı mın da, he def -
le re yö nel mek te en teh li ke li an la yış bu ko nu da ki tu tu cu luk tur.

He def le rin se çi min de ve sa vaş ta bir di ğer teh li ke de, düş ma nın
ve ken di gü cü mü zü doğ ru de ğer len di ril me me si ne da ya nan he def le -
re yö ne lim, sa vaş güç le ri mi ze pa ha lı ya mal ol muş tur. Sa vaş ta düş -
ma nı kü çüm se mek, ha zır lık sız ya ka lan ma sı na ve hat ta bek len me -
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yen dar be ler al ma sı na yol  açar. Yi ne he def se çi min de düş man gü cü -
nün ol duk ça bü yü tül me si ür kek li ğe, tas fi ye ye ve ge ril la atı lı mı nın
en gel len me si ne gö tü rür. Ba zı alan lar da uy gun he def ler se çil me si ne
rağ men, güç lü yö nel me me ve ya so nuç al ma ma du ru mu sal dı rı ru -
hun dan  uzak ol ma nın bir so nu cu dur. Bu nun la bir lik te ge ril la sa va şı -
mı bu gün  Kürdistan'daki he def ler le sı nır-lan dı rıl ma ma lı dır. Sö mür -
ge ci li ğe hiz met  eden bü tün ku rum, ku ru luş lar ve ki şi ler ne re de
olur sa ol sun he def tir ler.

D) Ge ril la da ini si ya tif
Sa vaş ta en güç lü si lah ini si ya tif tir. İni si ya ti fi el de tu tan ta raf sa -

va şa ege men ta raf tır. İni si ya tif, düş ma nın de ne tim sa ha sı dı şın da ol -
mak tır.  Eğer bir ge ril la bir li ği düş ma nın de ne ti mi ne gir miş, ha re ket
ser bes ti si ni yi tir miş se, sa vaş ta ini si ya ti fi ni bü yük oran da yi tir miş
de mek tir. Ge ril la her an sal dı rı ya ha zır po zis yo nu nu ko ru mak zo -
run da dır.  Eğer düş man de ne ti mi ne gir miş se sal dı rı ye te ne ği ni bü -
yük oran da kay be der, gi de rek pa sif le şir, yoz la şır ve çü rür.

Her or du da ol du ğu gi bi ge ril la da da bir lik ler ini si ya tif li kı lı nır.
Bu ta li mat lar çer çe ve sin de ha yat bu lur. Sa va şı ge liş tir mek, ta li mat -
la rı pra ti ğe uy gu la mak  için plan la ma lar doğ rul tu sun da ya ra tı cı ey -
lem ler ge liş tir mek ve ini si ya tif li ol mak şart tır. İni si ya ti fi çiz gi doğ -
rul tu sun da, be lir ti len bu hu sus lar te me lin de kul lan mak zo run lu luk -
tur. Hiç kim se, hiç bir ko mu tan bir as ke ri bi ri mi-ge ril la bir li ği ni da -
ğıt ma, sa vaş tır ma ma,  esas olan dan ta li ye kay dır ma ini si ya ti fi ne sa -
hip de ğil dir. İni si ya tif; sa vaş sa ha la rı mız da sık ça ya şa nıl dı ğı gi bi
gö rev le ri er te le mek, ya rı ya rı ya ve ya ye ter siz ye ri ne ge tir mek de ğil -
dir. İni si ya tif li ol ma nın pra tik te ki ifa de si; bir çok ge ril la bir li ği miz -
de ken di ni ya şa ma, ku ral lar la oy na ma, sa va şa key fi yet çi ve ya in ti -
har va ri yak la şım ol muş tur. Hat ta ini si ya tif adı al tın da bir çok kont -
ra va ri ey lem le rin ge liş ti ril me si, hal ka za rar ve ril me si ya da o sa vaş
bir li ği nin tüm den im ha sı ol muş tur. İni si ya tif adı na bir çok bir lik ko -
mu ta nı par ti tar zı ye ri ne, bi rey sel tarz la rı nı uy gu la ya rak  ağır tah ri -
bat lar ya rat mış tır. Son tah lil de şu çok iyi an la şıl mış tır ki; or ta ya çı -
kan ini si ya ti fin bu pra tik ifa de si ve ya şa nan bi çi mi, par ti ye-hal ka
de ğil, düş ma na hiz met et miş tir.  Uzun sü re düş man ini si ya ti fin de

bu lu nan bir çok bir li ği miz ge ril la nın te mel il ke le riy le oy na dık la rı,
ku ral la rı uy gu la ma dık la rı  için, özel lik le 1993-1994 sa vaş sü re cin de
sık ça ya şa nan düş man ku şat ma la rı ve sal dı rı la rı so nu cu im ha ol -
mak tan kur tu la ma mış lar dır.  Onun  için ini si ya tif; ser best ha re ket et -
mek, is te di ği tar zı uy gu la mak de ğil dir. Sa va şın, dö ne min tak ti ği ve
ey le mi ne gö re ya ra tı cı lık gös ter mek ve ce vap ol mak tır. Dev rim ci
ini si ya tif, bü yük bir ka rar lı lık la, bü yük bir ya ra tı cı lık la, düş man en -
ge li ni aşa rak sa va şa uy gu lan dı ğı oran da ba şa rı yı ke sin leş ti rir. İni si -
ya ti fi doğ ru uy gu la ma ma so nu cu, bir çok ey lem de ba zı bi rim ler ya
za ma nın da ye ri ne ulaş ma mış, ya er ken dav ran mış, ya da mev zi le ri -
ni yap ma mış, bü tün bun lar, ey lem le rin bo şa çık ma sı na ve ba şa rı sız -
lı ğa ne den ol muş tur. Bir ge ril la bir li ği ne da ha faz la ha re ket et me
ini si ya ti fi nin ta nın ma sı, sa va şın ve or du nun he nüz bir üst aşa ma ya
gö re ken di si ni ör güt le ye me me sin den, ko or di ne nin ye te rin ce sağ la -
na ma ma sın dan ve tek ni ğin ye ter siz li ğin den kay nak la nı yor. Ko or di -
ne ve mu ha be re ge liş tik çe ve mer ke zi de ne tim sağ lan dık ça ge ril la
bir lik le ri gi de rek bir bi ri ne ya kın ko num la nır lar ve böy le ce ini si ya tif
gi de rek mer ke zi le şir.

İni si ya ti fi yi ti ren bir ge ril la bir li ği düş ma na dar be vur mak tan çok
ken di si bü yük dar be ye me ye açık tır ve so nuç ta da ğıl ma ya mah -
kum dur. Bu du rum dan kur tu luş da an cak sa va şın ku ral la rı nı ve di -
sip li ni ni çok sı kı uy gu la mak, düş man kont ro lün den uzak laş mak
için öz gü ce da ya lı doğ ru bir yü rü yü şün sa hi bi ol mak la sağ la na bi lir.
Düş man bil gi si da hi li ne gi ril miş se, sü rek li yer de ğiş ti ri lir. Ha re ket -
li lik giz li ge liş ti ri lir ve üs nok ta sı giz li kul la nı lır. He def çe şit li li ği,
renk li li ği, ha re ket li lik, giz li lik vb. sa vaş ta ip le ri el de tut mak, ini si -
ya tif li ol ma nın bir ge re ği dir. İni si ya tif tam da bu dur. Ge ril la es nek
olur, ya ni bir tar za sap la nıp kal maz. Bir çok tak ti ği sa vaş için de iç
içe uy gu la ma sı nı bi lir. Ge ril la ini si ya tif li ol mak  için es nek ol mak
zo run da dır. Bu, tak ti ğe çok ya ra tı cı bir tarz da yak laş mak de mek tir.
Bü tün bun lar la bir lik te ça lış ma la rın sü rün ce me de bı ra kıl ma ma sı,
her fa a li ye tin ge cik ti ril me den za ma nın da ya pıl ma sı bü yük öne me
sa hip tir. Za ma nın da ye ri ne ge ti ril me yen gö rev ler, ge liş me le ri tı kat -
tı ğı gi bi düş ma na da ini si ya tif ta nır. Her ko nu da hız lı lık ge rek li dir.
Bu ey lem  için, lo jis tik ha zır lı ğı  için, üs len me ve ör güt len me de  olur.

202 203



Za ma nın da ya pı lan ha zır lık lar ge liş me yi ya ra tır. Ter si du rum lar da
ise, ça lış ma lar sek te ye uğ rar. İni si ya ti fi el de tut mak  için hız lı bir
tem po ya sa hip ol mak zo run lu dur. Ta li mat la ra ka lıp çı bir tarz da yak -
la şıl ma ma lı, özü ne  ters düş me ye cek bir şe kil de, pra ti ğe uy gu lan ma -
sı  için ya ra tı cı yak la şım ini si ya ti fi ne sa hip olun ma lı dır. Bu nun  için,
ön ce lik le ta li mat la rı çok iyi kav ra mak, bi lin ce çı kar mak zo run lu dur.
İyi kav ra nıl ma yan, bi lin ce çı ka rıl ma yan ve tüm sa vaş gü cü ne
özüm se til me yen bir ta li ma tın, pra ti ğe doğ ru uy gu la na ma ya ca ğı da
açık tır. Bir çok pra ti ğin iyi ni ye te rağ men par ti nin hiz me tin de ol ma -
yı şı, ta li mat la rın de rin li ği ne kav ra na ma ma sın dan kay nak lan mak ta -
dır. Hiç bir bir li ğin, hiç bir ko mu ta ya pı sı nın ta li mat la rı ye ri ne ge tir -
me me, özün den bo şal ta rak an lam sız laş tır ma, ya ra tı cı lık adı al tın da,
hal ka-dev ri me za rar ve ri ci de ği şik bir tarz da uy gu la ma ini si ya ti fi -
nin bu lun ma dı ğı bi lin me li dir.

Bu nun la bir lik te düş ma nı iz le me, iyi ta kip et me, ola sı sal dı rı la rı
ve yö ne lim le ri çok iyi he sap la ya rak, çok hız lı bir tarz da ha zır lık
yap mak ol duk ça önem li dir. Biz de bir çok alan da ya şa nan ise, düş -
ma nı iz le me yen, sa vaş so run la rıy la uğ raş ma yan, il gi siz, so rum lu luk
duy gu su za yıf yak la şım tar zı dır. Düş ma nın yö ne lim le ri kar şı sın da
ga fil, ha zır lık sız ya ka la nan bir ya şam, sa vaş tar zı ge liş miş tir. Sa va -
şa du yar sız, il gi siz, düş ma nı cid di ye al ma yan, düş ma nı nı iz le me -
yen, sa vaş so run la rı üze rin de yo ğun laş ma yan, sa vaş dı şı, tak tik dı şı,
çiz gi dı şı ki şi li ğin ini si ya tif li ol ma sı ve sa vaş ta ba şar ma sı söz ko nu -
su ola maz.

e) Ge ril la da plan la ma
Sa vaş içe ri sin de tak ti ğin ba şa rıy la uy gu la na bil me si; her şey den

ön ce ya şa mın çiz gi doğ rul tu sun da plan lan ma sı ka dar doğ ru bir ey -
lem plan lan ma sı na da sı kı sı kı ya bağ lı dır.  Halk sa vaş la rın da, sa vaş
baş la ma dan ka za nı lır. İyi plan lan mış, çok güç lü ha zır lan mış bir sa -
vaş gü cü, ge ril la tak ti ği ni ba şa rıy la uy gu la ya bi lir. Ba şa rı lı ola bil -
mek  için, düş man hak kın da de tay lı, doğ ru bil gi le rin bu lun ma sı ve
bu bil gi le rin doğ ru bir plan la ma ya ka vuş tu rul ma sı zo run lu luk tur.
Düş ma na esas lı ve so nuç alı cı dar be yi in dir mek  için, ko num lan dı ğı
alan dan tu ta lım sa yı sı, kul lan dı ğı tek nik, mev zi len me si, ha re ket tar -

zı gi bi hu sus lar hak kın da iyi bir bil gi nin bu lun ma sı ge rek li dir. Sağ -
lık lı bir ke şif ve is tih ba rat tan son ra ya pı la cak  olan; mev cut bil gi le re
da ya na rak güç lü bir plan la ma ya ulaş mak tır. Ey le min, bir bü tün ola -
rak sa va şın ba şa rıl ma sın da plan la ma nın be lir le yi ci ro lü var dır.

Or du-sa vaş pra ti ği miz de or ta ya çı kan çok önem li ye ter siz lik ler -
den bi ri de plan la ma ya yü zey sel yak la şım ol muş tur. Bu nun so nu -
cun da gi ri şi len ey lem ler ba şa rı sız ol muş ve kay ba yol aç mış, güç le -
ri miz sa vaş ta zor du ru ma düş müş ler dir.

Bir plan la ma na sıl ol ma lı dır? Bir plan la ma nın il ke le ri ne ler ol -
ma lı dır? Bu hu sus lar as lın da bir çok alan da ih lal edi len ve ya uy gu la -
ma so run la rı ya ra tan hu sus lar dır.

Plan la ma, her şey den ön ce sağ lık lı bir ke şif ve is tih ba ra ta da ya -
nır. Ke şif-is tih ba rat ça lış ma la rı düş ma nın en  ufak bir mev zi sin den
tu ta lım bü tün he de fi hak kın da en in ce ay rın tı sı na ka dar ge rek li bil -
gi le rin tes pit edil me si dir.

Plan la ma ya pı lır ken, ola sı du rum lar, ey lem anın da ol sun, ma nev -
ra anın da ol sun, bir mev zi ye da ha iyi yö ne lim de ol sun bü tün ola sı -
lık lar, çı ka bi le cek olum suz du rum lar çok iyi he sap la na rak kar şı ted -
bir ler ge liş ti ril me li dir.

Bir plan la ma nın ba şa rı sı  için gü cün bü tü nü ne plan la ma, bü yük
bir in ce lik ve us ta lık la çok iyi özüm se til me li dir. Ey lem anın da, ge ri
çe kil me de pu su ya düş me ve ya bek len me yen bir düş man mü da ha le -
si gi bi çı ka bi le cek bü tün olum suz du rum lar da na sıl ha re ket edi le ce -
ği gü ce çok iyi kav ra tıl ma lı dır.

Plan la ma da coğ raf ya nın da çok iyi bi lin me si bir zo run lu luk tur.
Za man la ma da çok önem li dir. Pla nın ne za man uy gu la ma ya ko nu la -
ca ğı, ne za man bi te ce ği, tek tek he def le re yö ne le cek güç le rin ne za -
man ha re ke te ge çe cek le ri, ne za man vu ra cak la rı gi bi hu sus lar net -
leş ti ril me li dir. Düş ma nın gü cü-tek ni ği kar şı sın da ge ril la gü cü mü -
zün du ru mu, ne ka dar so nuç ala bi le ce ği miz gi bi hu sus lar da net leş -
ti ril me li dir. Bu an lam da bir plan la ma amaç lı ol ma lı, mut lak so nuç
al ma yı he def le me li, muğ lak de ğil net ol ma lı dır.

Pla nın ba şa rı sı ko mu ta ya pı sın dan tu ta lım sa vaş çı ya pı sı na ka dar,
bir bü tün ola rak gü cün ru hen, mo ral men ve tek nik ola rak iyi bir şe -
kil de ha zır lan ma sı na bağ lı dır. Plan la ma da ani, hız lı ve kı sa sü re li
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so nuç al ma tar zı  esas alın ma lı dır. So nuç alı cı lı ğı,  onun ya ra ta ca ğı
si ya sal, as ke ri et ki siy le bağ lan tı lı dır. Plan la ma ya pı lır ken dü zen le -
ne cek ge ril la ha re ka tı nın uy gun ha va ko şul la rın da, düş ma nın alı şık
ol ma dı ğı, bek le me di ği ko şul lar da ya pıl ma sı ge re kir. Bek len me dik
du rum lar kar şı sın da de ğiş ken lik il ke si nin unu tul ma ma sı ve bu te -
mel de plan la ma nın es nek ol ma sı, ye dek plan la rın bu lun du rul ma sı
ge rek li dir.

So nuç ola rak; ge ril la nın hiç bir adı mı plan sız de ğil dir, tam ter si ne
ge ril la, plan lı ya şa mın ve ör güt lü lü ğün zir ve si dir. Bu nun bir ge re ği
ola rak ge ril la nın yir mi dört sa a ti nin plan lı ol ma sın dan ey lem he def -
le ri nin plan lan ma sı na ka dar, tak ti ğin ve ey le min iyi ör güt len me si
ge re kir. Bu an lam da dö nem sel plan la ma lar, kış sü re cin de ba har ha -
zır lık la rı, ba har plan la ma la rı nın ya pıl ma sı zo run lu dur. Bu nun ya nı -
sı ra sa va şın yü rü tül dü ğü alan lar da yıl lık plan la ma lar ya pıl ma lı,
mer ke zi plan la ma lar doğ rul tu sun da her mın tı ka, her  alan, her ta kım
yıl lık plan la ma la ra ulaş ma lı ve bu bi çim de sü re ce yö nel me li dir.

Sa vaş ta ka zan mak  için, sa va şa gir me den ka zan mak il ke si  esas
alın ma lı dır. Ya ni plan lı, ku ral lı bir ya şam la bir lik te, plan lı bir sa vaş
tar zı ge ril la sa va şı nın te mel il ke si dir. Bu il ke uy gu lan dı ğı oran da
ba şa rı sağ la nı lır.

F) Ge ril la da ça tış ma
Ge ril la sa va şı, bir mu ha re be sa va şı de ğil dir. Çün kü ça tış ma ge ril -

la nın do ğa sıy la çe li şir.  Halk sa vaş la rı iki ay nı gü cün sa vaş tar zı de -
ğil, za yı fın güç lü ye kar şı ver miş ol du ğu  uzun sü re li sa vaş lar dır.

Halk sa va şın da ve özel lik le ge ril la sa va şı mın da stra te jik sa vun -
ma dö ne min de ça tış ma la ra gir mek, düş ma nın ini si ya ti fin de, düş ma -
nın im ha sı na  açık sa vaş mak de mek tir. Ge ril la sa va şı ça tış ma la rı de -
ğil, sü rek li sal dı rı yı  esas  alır. Bu an lam da ça tış ma, bi zim açı mız dan
bir sa vun ma po zis yo nu na gir mek de mek tir. Ça tış ma; güç lü nün güç -
süz üze ri ne git me si ol du ğu na gö re düş ma nın bu tak ti ği ne gel mek
de mek, ini si ya ti fin düş man da ol ma sı, ge ril la nın ise dar be ye me ye
açık ol ma sı an la mı nı ta şır.

Ge ril la sa va şı bir üst aşa ma ya gel di ği za man ba zı ça tış ma lar dü -
zen le ne bi lir. Fa kat bu ça tış ma lar düş ma nın ini si ya ti fin de de ğil, bi -

zim sal dı rı mız la baş la yıp, düş ma nın sa vun ma ko nu mu na so kul ma sı
ve çok iyi vu rul ma sıy la so nuç la nan ça tış ma lar ola cak tır. 

Sa vaş pra ti ği miz de sık ça ya şa nan köy lü sa va şı na ve ya mev zi sa -
va şı na gir me ge ril la tar zın dan uzak laş ma nın bir so nu cu dur. Düş ma -
nın kap sam lı ope ras yon la rı na kar şı, coğ raf ya nın de rin lik le ri ne ya yı -
la rak, yay gın ve giz li ge ril la sa vaş tar zıy la düş ma nı yıp rat mak ge re -
kir ken; bir çok alan da,  alan-ara zi sa vun ma sı adı al tın da yü rü tü len
sa vaş bi çi mi, mev zi ye ça kı lıp ka lın mış, ini si ya ti fin düş man da bu -
lun du ğu  uzun sü re li ça tış ma la ra gi ril miş tir. Özel lik le Gü ney
Savaşı'nda ve 1994 sü re cin de bu tarz dan do la yı baş ta Bo tan-Beh di -
nan ol mak üze re bir çok sa vaş sa ha mız da bü yük güç tas fi ye le ri ne
yol aç mış tır. Yi ne 1994 ba har ope ras yon la rın da mev zi sa va şın da ıs -
rar edil miş tir. Bir çok sa vaş ala nı mız da bu bi çi miy le mev zi ye ça kı -
lıp ka lın mış, aleyh te ça tış ma la ra gi ril miş tir. Bu, ge le nek sel köy lü
is yan cı lı ğı nın sa vaş tar zı  olan cep he sa va şı mın da ıs rar et me nin so -
nu cu dur. Düş man la kar şı kar şı ya bu ha ta ya düş mek tak tik bir sap -
ma dır. Sa vaş içe ri sin de bel ki dö nem dö nem ge ril la nın ira de si dı şın -
da ça tış ma lar ge li şe bi lir ama, ke sin lik le  uzun bir sü re ye ya yıl ma -
ma lı dır. Ge le nek sel köy lü sa vaş tar zı nı, ya ni mev zi sa va şı na gir -
mek; düş ma nın bi zi en faz la çek mek is te di ği sa vaş tar zı na yat mak
de mek tir.  Kürdistan'da ge ril la nın ama cı düş ma nın sa vaş tar zı na yat -
mak de ğil, ken di sa vaş tar zı nı düş ma na da yat mak tır.

Par ti Ön der li ği bu ko nu da: “…Cep he ya rat tın mı, ki düş man onu
şim di ya rat mak is ti yor, ge ril la da ğın ya ma cın da, dü zen li or du güç -
le ri şu cep he de, ona kim ya sal si lah da kul la nır, aman sız tu zak sal -
dı rı la rı,  tank atış la rı da ya par ve bu cep he sa va şı du ru mu na dö nü -
şür ve bu tar za da ke sin lik le da ya na ma yız, kay be de riz. Zor be la bu
du ru ma düş mek ten alı koy mak is ti yo ruz ar ka daş la rı. Ne re dey se bir
tak tik di ren me ol maz sa dü şe cek ler. Gü ney  Savaşı'nda bu na dü şül dü,
ül ke de bir çok yer de düş me teh li ke si var. Bu bi rim ler, mev zi sa va şın -
da sa va şı kay be di yor lar ve im ha olu yor lar” de mek te dir.

G) Ge ril la da tek nik
Ge ril la sa va şı mın da tek nik be lir le yi ci ol ma sa da, tek nik siz bir

ge ril la sa va şı mı da dü şü nü le mez. En azın dan ge ril la nın as ga ri öl çü -
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ler de bir tek nik do na nı ma sa hip ol ma sı ge re kir. Ge ril la nın tek nik
do na nı mı düş ma nın tek nik do na nı mıy la kı yas lan dı ğın da çok ba sit
kal mak ta dır. Ama ge ril la nın elin de ki si lah  onun ha re ket ve vu ruş
tar zı  için ye ter li dir.

Düş man dü zen li or du ge re ği  ağır si lah la ra sa hip tir. Ge ril la nın bu -
na faz la ge rek si ni mi yok tur. Kı zıl üs ler ve kur ta rıl mış alan lar ya rat -
ma ya baş la dı ğı mız bu dö nem de ha re ket li sa vaş la bir lik te bu si lah lar
ge rek li dir.

Yi ne tek ni ği bi rin cil plan da tut mak, tak tik bir sap ma dır. Çün kü
ge ril la da bi rin cil  olan sa vaş tak ti ği ni ya ra tı cı ve ba şa rı lı bir tarz da
uy gu la mak tır. Tak tik ya ra tı cı lık, tek ni ğin doğ ru ve ba şa rı lı kul la nıl -
ma sı nı sağ lar.

H) Yay gın ge ril la
Yay gın ge ril la; ni cel ola rak ge niş ge ril la güç le riy le, da ha ge niş

bir alan da ve sa ha da düş ma nı yıp rat mak tır. Hat ta düş man he def le ri -
nin be lir li oran da im ha sı nın ger çek leş ti ği ni tel ve ni cel ola rak yo -
ğun laş mış ge ril la sa vaş tar zı dır. Yay gın ge ril la da öz gün ha re ket tar -
zı bi raz da ha ge liş miş tir. Güç bü yü me si ger çek leş miş tir. Hat ta be lir -
li alan lar da de ne ti mi ku ra bi le cek bir aşa ma ya ka lan mış tır.

Yay gın ge ril la sa va şın da top lan ma-da ğıl ma il ke si bel li bir ama ca
gö re uy gun ya pı lır.  Onun  için bü tün top lan ma lar bir  amaç ve  plan
çer çe ve sin de ol ma lı dır. Top lan ma, özel lik le bel li bir düş man he de -
fi ne yö nel mek ama cıy la (alan da bu lu nan sa vaş gü cü müz yet mi yor -
sa) baş ka güç le rin bir ara ya ge lip he de fe yö ne li mi ger çek leş tir me si
için ya pı lır. Düş man gü cü ne kar şı, güç üs tün lü ğü ve ba şa rı sağ la -
mak  için güç le ri bir leş tir mek ge re ke bi lir. Yay gın ge ril la aşa ma sın da
bu lu nan bir çok sa vaş alan la rı mız da, düş man güç le ri ni mer ke zi leş -
tir miş tir. Ge ril la bir lik le ri miz ve ya bir  alan gü cü müz ken di için de
eğer bir he de fe ba şa rıy la ve güç lü bir ey lem tar zı ge liş tir mi yor sa,
bir kaç  alan gü cü müz bir le şe rek bu he de fe yö ne le bi lir. Bü tün ko şul -
lar gü cün top lan ma sı na el ve riş li ol ma lı (alt ya pı, ke şif-is tih ba rat,
plan la ma vb.) bü tün ha zır lık lar ya pıl ma lı dır. Güç le rin da ğıl ma sı da
iki  amaç te me lin de ol ma lı dır. Bi rin ci si; vu ru la bi le cek bir çok düş -
man he de fi ni vu ra rak düş ma nı yıp rat mak, ikin ci si; düş ma nın kap -

sam lı sal dı rı la rı kar şı sın da güç le ri ko ru mak ve bu sal dı rı la rı nı bo şa
çı ka ra rak düş ma nı dar be le mek  için güç ler da ğı tı lır.

Güç le rin da ğı tıl ma sı il ke sin de de dik kat edil me si ge re ken hu sus -
lar var dır. Bu hu sus lar; her da ğı lan güç ve bir lik ne amaç la da ğıl dı -
ğı nı bil me li ve ön le ri ne ko nu lan gö rev iyi kav ra tıl ma lı dır. Ay rı ca
da ğı tı lan güç ler, gi de cek le ri alan la rı ta nı ma lı ve  alan ha ki mi ye ti nin
ko mu ta ya pı sın da bu lun ma sı na  özen gös te ril me li dir. Bu nun la bir -
lik te ne za man, ne re de, na sıl top la na cak la rı baş ta ko mu ta ya pı sı ol -
mak üze re ya pı ya çok iyi kav ra tıl ma lı dır. Bu nun  için da ğı tı lan güç -
ler le gün lük iliş ki kur mak zo run lu dur.

Ge ril la güç le ri miz, hem da ğıl ma yı, hem top lan ma yı uy gu lar ken
ay nı za man da ko mu ta ya pı sı nın doğ ru bir ini si ya ti fe ka vuş tu rul ma sı
unu tul ma ma sı ge re ken bir hu sus ol mak ta dır. 

Yay gın ge ril la da da ğıl ma-top lan ma il ke si ni ba şa rıy la uy gu la mak
için “es nek lik” ol duk ça önem li dir. Par ti Ön der li ği bu ko nu da;
“Özel lik le  Botan'da,  Amed'de,  Dersim'de ve  Garzan'da, ya ni bir çok
alan da bu tar zı uy gu la say dık düş man çok kay be der di. Bu tar zı he -
nüz tam uy gu la ya ma dı ğı mız  için, düş man  hâlâ bi zi zor la mak ta dır.
Ken di si bi raz ha re ket li li ği da ya ta rak bi zi sök me ye ya da ya cep he
tar zı na, ya da böy le et ki siz leş ti ril miş ge ril la ar tık la rı na dö nüş tür -
mek is ti yor. Biz ken di ki şi li ği mi zi zor la ya bi lir dik. Her tür lü ni cel,
ni tel im kan lar eli miz de var. Yay gın ge ril la yı hem çok es nek ve yay -
gın kul lan mak, hem de hız lı dö nüş tür mek, bir leş tir mek le düş ma nı
dar be le ye bi li riz. Özel lik le bu yaz ham le le ri ni, güz ham le le ri ni böy le
dü zen le ye bi li riz. Bu nun  için kur may ol ma yı bil mek ge re ki yor. Bir
plan gü cü ola cak sın, bir ira de gü cü ola cak sın, ko lek tif ola cak sın.
Ge ce-gün düz bu sa vaş bi çim le ri üze ri ne ka fa pat la ta cak sın. Düş -
man aman sız. Ken di güç le ri ni sü rek li göz den ge çir me si ni, gün lük
ola rak dü zen de ği şik li ği ni, hız la bir leş tir me ve da ğıt ma yı bi le cek -
sin. Bu nu ace le, yo ğun, tem po su yük sek ya pa cak sın. Sa vaş so run la -
rı nı tar tı şır ken bir de bu te mel yak la şım lar üze rin de du rul ma lı dır”
de mek te dir.

Te mel sa vaş sa ha la rı mız da bu sa vaş bi çi mi ne ya nıl gı lı yak la şıl -
mış tır. Bir çok kez güç ler ha re ke te ge çi ril me si ne rağ men düş man
he def le ri vu ru la ma mış, bir çok gü cü müz sa vaş dı şı ka la rak düş man
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sal dı rı la rı kar şı sın da ken di ni sa vu na ma mış tır. Tas fi ye ler ya şan mış -
tır. Ço ğu kez de düş ma nın kap sam lı ope ras yon la rı kar şı sın da za ma -
nın da güç le rin ha re ke te ge çi ri le me me si so nu cu sa vaş güç le ri miz üst
üs te yığ dı rıl dı ğın dan mev zi ye ça kı lıp ka lın mış ve bu da be ra be rin de
an lam sız güç tas fi ye le ri ni ya rat mış tır. 1994 sü re cin de yay gın ge ril -
la cı lı ğın ve ri le bi le ce ği ko şul lar bü tün yön le riy le el ve riş liy ken, bu
tak tik sıç ra ma uy gu la na ma mış tır. Bü tün ko şul lar le hi mi ze ol ma sı na
rağ men, düş man ope ras yon la rı na ve  alan tut ma tak ti ği ne kar şı bu
tak tik uy gu la na ma dı ğı gi bi, bu güç le rin içi ne düş tük le ri du rum;
düş ma nın bu çı kış la rı nı kar şı la ya ma ma ve düş ma nın da yat tı ğı tak ti -
ğe düş me ol muş tur. Bu du rum bir çok gü cü mü zün düş ma nın sal dı rı -
sı kar şı sın da ya mev zi sa va şı na ya da sa va şa ür kek yak la şa rak sa vaş
alan la rı nın bo şal tıl ma sı na yol aç mış tır. Oy sa, düş ma nın  alan tut ma
tak ti ği ne kar şı uy gu lan ma sı ge re ken yay gın ge ril la tak ti ğiy le coğ -
raf ya nın de rin lik le ri ne gü cü uy gun ve plan lı bir tarz da da ğı ta rak,
sü rek li bir bi çim de düş ma nı yıp rat mak ve ca na lı cı dar be ler in dir -
mek  için bü tün ko şul lar bu lun mak tay dı. Yay gın ge ril la nın uy gu lan -
ma sı ge re kir ken, bir çok alan da mev zi sa va şı na dü şül me si ni ön der -
lik şöy le de ğer len dir mek te dir: “Her za man söy le dik. Ge çen yıl lar -
dan be ri gü cü nü bi raz iyi göz den ge çir, gü cü nü bi raz ni tel ve ni cel
yö nüy le de ğer len dir. On dan son ra da ğı de ğer len dir ve ona gö re bi -
le şim kur. Ne re ye ne ka dar güç ge re kir tes bit et, ona gö re bir sa vaş
sü re si ni ta yin et, ona gö re do na nı mı nı hal let. Ve da ha son ra sı nın
ola sı so nuç la rı nı ve tar zı nı belirle ve gir. Düş ma na yal nız bir böl ge -
miz bi le bin ler ce ka yıp ver dir mek müm kün dür. Ama bu na gi ril me di.
Bi raz de ni yor lar, di yor;  'bak so nuç ve ri yor bu  tarz.' O da te sa dü fen,
çok plan lı, sis tem li ol ma ma sı na rağ men so nuç alı nı yor. Düş man
şim di bu tak ti ği mü kem mel kul la nı yor. Bi zim uy gu la ma mız ge re ken
bi çi mi şu an da düş man mü kem mel uy gu la ma ya ça lı şı yor. Ta bii dü -
zen li or du man tı ğın da bu faz la müm kün de ğil, do ğa sı na ay kı rı dır.
Sı nır lı uy gu la ya bi lir. Ge ril la nın vur-kaç lı ğı yok, ge ril la nın bas kı nı
ve ya pu su su he nüz yok. Gir dik le rin de di yor ‘gün bo yu ça tış ma ya
dö nü şü yor’ ben bin de fa uyar dım, ge ril la gün bo yu ça tış ma ya gir -
mez. Ne den gi ri yor? Çün kü pla nı yok, çün kü sis te mi yok. Ge ril la en
çok on beş da ki ka ça tış ma yı ka bul  eder. On beş da ki ka lık bas kın, ye ri

ele ge çir mek tir. Pu su yi ne dü şür mek tir, bi tir mek tir. On dan son ra or -
ta dan kay bo lur. Gün bo yu sür dü rü yor lar. İkin ci gün ‘bu ka dar kı rıl -
dık, ele geç tik’ di yor lar. Ne den bu nu aşa mı yor lar. Çün kü, ona gö re
üs len me miş, ona gö re tar zı yok, ona gö re ha zır lı ğı yok. Ken di li ğin -
den gi ri şil miş tir ve kur ta ra mı yor. De di ğim gi bi ay lar ca do la şıp du -
ru yor, ava re-asi gru bu dur, yö ne le mi yor. Bu iki uç nok ta sı şu an da
pra ti ği mi ze dam ga sı nı vu ran  tarz ol muş tur. İkin ci adı mın ey lem bi -
çi min de ki tak tik le atıl ma sı, bu uç ke sim le ri nin aşıl ma sı na bağ lı dır.
Aşıl dı ğı an da bu sa vaş tak ti ği ni ba şa rıy la uy gu la ya bi lir sin.”

Yay gın ge ril la aşa ma sın da plan la ma ko nu su ol duk ça kar ma şık ve
bir o ka dar has sa si yet, in ce lik is ter. Bu an lam da plan la ma önem li
bir so run ola rak kar şı mı za çık mak ta dır. Ço ğu kez he de fe yö ne lim
es na sın da plan la ma dı şı or ta ya çı kan olum suz du rum lar he sap lan -
ma dı ğı  için sa vaş gü cü müz yan lış bir yak la şım la düş man mev zi le ri -
nin üze ri ne sü rül müş, bu nun so nu cun da ka yıp lar ya şan mış tır. Bir -
çok ka ra kol bas kın la rın da Par ti  Önderliği'nin “don ki şot va ri” de di ği
tarz da ıs rar edil me si, sa vaş ya pı mı zın ka le ha li ne dö nüş tü rü len ka -
ra kol la rın, ta bur la rın üze ri ne sü rül me si; özün de tak tik an lam da bir
sap ma nın ya şan ma sı dır. Bu ra da par ti nin sa vaş çiz gi si ne kar şı uy gu -
la nan bir çiz gi sa va şı mı var dır. Bu nun tak ti ğe yan sı ma bi çi mi de
bü yük bir plan sız lık ol mak ta dır.

Par ti  Önderliği'nin ge ril la sa va şın da plan la ma ya yak la şı mı ise
çok fark lı dır; “Siz dü şün ce de bir şe ma ku ru yor su nuz, bu na  plan di -
yor su nuz. Ta mam ye nil di ve ya ona hiç ge rek si nim duy mu yor su nuz.
Ken di li ğin den bir şey yap tıy sa nız, ta mam, ha yır şu an da, sa vaş ta
böy le ken di li ğin den bir-iki ey lem yap mak ve te sa dü fen ya şam, du -
ru mu ke sin lik le kur tar maz. Evi re çe vi re, azim de, ira de de, dü şün ce -
de yen mek ka dar  kırk de fa öl çe bi çe pra tik  adım at. Pra tik ile yü rü -
me ye gel di mi öl çe rek bi çe rek. Ben bu nu da bü yük bir özen le yü rüt -
mek ge rek ti ği ni söy le dim.  Plan, ta sa rı, şe ma dır. On dan son ra da lı -
yor lar bir ye re, ka ra ko la, bir ala na ‘bi çil dik’ di yor lar. Ha yır, yap -
ma! Sen ölç me den  adım at tın, aca ba ne ka dar öl çü süz adım la rı nız
so nu cun da bu ka dar ka yıp ver dik. Pra ti ği ölç-biç de dik. Yüz me yi
bil mi yor su nuz, sa vaş da bir yüz me dir. Al dey ne ği ölç-biç, bo ğu la ca -
ğın ye re ne den ku laç atı yor sun? Sa vaş de ni len  olay böy le has sas,
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ateş le uğ raş ma sa na tı,  ufak bir ha ta ya kar. Bü tün bu has sa si yet ler le
yü rür se niz da ha faz la ka za nı la ca ğı  açık. Dü şün ce gü cü ka dar, pra -
tik ça lış ma gü cü is ti yor. Kim se baş ka tür lü sa va şa yak laş ma ma lı.
Dü şün ce de, ta sa rı da hal le de me di ği ni, po li ti ka da na sıl hal le de cek -
sin? Ken di li ğin den  olur, te sa dü fen, bir işi ka fan da bin de fa  evir-çe -
vir ve ka fan da yen me işi ni hal let me dik ten son ra ve bir de az mi ni bi -
le me dik ten son ra pra tik te ba şa ra ca ğı nı san ma ve ya te o ri de yen di -
ğin za man, dü şün ce de yen di ğin za man, pra tik te yen dim de me, bu
da ikin ci ha ta  olur. Dü şün ce de önem li dir. Ama ye ter li de ğil dir. Bu
sa de ce bir ta sa rı dır. Bir  plan ba şa rı sı dır. Yen gi si dir, pra tik apay rı.”

Ge ril la yı sü rek li leş ti re rek sa de ce dar bir sa ha da de ğil, çok ge niş
sa ha la ra ya ya rak, düş man güç le ri ni böl me yi amaç la ma da bu il ke
doğ rul tu sun da uy gu la nır. Za yıf ge ril la bir lik le ri ni dar bir sa ha ya ka -
pat mak, düş man gü cü nün bu sı kış mış bi rim le ri ku şa tıp im ha et me -
si ne yol aça bi lir. Bu nun la bir lik te ge ril la bi rim le ri ni ge niş bir sa ha -
ya yer leş tir mek,  onun ge liş me si ni,  onun güç ola rak yo ğun laş ma sı nı,
sa va şı bir cep he de de ğil, bir çok cep he de uy gu la mak  için, hal kın tü -
mü nü ör güt lü lü ğe çek mek  için yay gın ge ril la aşa ma sı zo run lu bir
tak tik aşa ma dır. Sa vaş bir çok cep he de ge liş ti ril di ği oran da, düş ma -
nın güç le ri ni mer ke zi leş tir me si da ğı tı lır. An cak bu tak tik uy gu la na -
rak yo ğun la şan düş man gü cü dar be le ne bi lir. Gi ap: “Bi zim as ke ri te -
o ri mi ze gö re, biz düş man dan si ya si ola rak, düş man da mad di ola -
rak üs tün du rum day ken,  halk sa va şın da za fe ri sağ la mak  için yay gın
bir ge ril la sa va şı mı nı ge liş tir mek ge re kir. Ge ril la düş man güç lü ol -
du ğu za man onun la kar şı laş mak tan ka çı nır. Za yıf ol du ğu za man
sal dı rır. Bir an ge lir et ra fa da ğı lır, bir an ge lir, düş ma na sal dı rıp
yok  eder. Her yer de düş man la sa vaş ma ya ka rar lı dır, düş man ne re ye
gi der se git sin ken di si ne dar be yi vu ran, ma ne vi ya tı nı bo zup kuv vet -
le ri ni tü ke ten, si lah lı bir  halk ta ra fın dan ku şa tıl mış tır. Ge ril la sa va -
şı nın gö re vi, düş ma nın ye dek le ri ni yıp rat mak ve yok et mek tir” de -
mek te dir.

Yay gın ge ril la da sa de ce yay gın lık de ğil, sü rek li lik de ol duk ça
önem li dir. Sü rek li lik sağ lan ma dı mı dö nem sel sa vaş tar zı, düş ma na
ne fes al dır ma an la mı na ge lir. Hal bu ki yay gın ge ril la sa va şı, düş ma -
nı boğ ma, ne fes ala maz du ru ma ge tir me sa na tı dır. Sü rek li leş ti ril me -

yen sa vaş tar zı, bir çok sa vaş sa ha mız da tı ka nık lı ğın, tu tu cu lu ğun,
es ki tarz da ıs rar et me nin so nu cu dur. Ve bu ko puk luk düş ma nın ken -
di ni ye ni le me si, gü cü nü to par la yıp sal dı rı ya geç me si ni sağ la mak ta -
dır. Ör ne ğin 1991 Ma van ey le mi yay gın ge ril la ya ge çiş an la mın da
ey lem çiz gi sin de bir çı kış ol ma sı na kar şın, bu  tarz ey lem li lik ler sü -
rek li leş ti ri le me di ği  için, 1992 sü re ciy le bir lik te düş man güç lü bir
tarz da yö ne le rek so nuç al ma ya ça lış tı.

Sa vaş ta, bir bü tün sel lik için de bir çok tak tik iç içe zen gin ce uy gu -
la na rak ge liş ti ril di ğin de, ba şar ma mak  için hiç bir ne den ola maz.
Yay gın ge ril la aşa ma sın da güç le rin ko or di ne si ol duk ça önem li dir.
Bir ko or di ne nin yön len dir me si al tın da güç ler ha re ke te ge çi ri lir. Yö -
ne le cek ana he de fin dı şın da bir çok yer de, pu su lar la düş man vu ru -
lur ken, ki mi yer ler de ya nılt ma ama cıy la ta ciz ya pı lır ken, uy gun
yol lar ma yın la nır. He de fe böy le zen gin ey lem bi çim le riy le yö ne len
bir ge ril la bir li ği, he def vu rul duk tan son ra hız la ge ri çe ki lir. Tam da
bu nok ta da ge ri çe kil me anı nın ol duk ça ko or di ne li ve sis tem li ol -
ma sı zo run lu dur. Ko or di ne nin ha ki mi ye ti ka dar, ey lem bi rim so -
rum lu la rı nın ini si ya tif li ve so ğuk kan lı ol ma la rı da ol duk ça önem li -
dir.
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HA Re KeT Lİ SA VAŞ

İdeolojik-po li tik araş tır ma sü re ci, par ti ila nı ve si lah lı mü ca de le -
yi baş lat ma ha zır lık la rı ile on yı lı aş kın sü re dir de vam  eden ulu sal
kur tu luş mü ca de le si bu gün önem li mev zi le re ka vuş muş tur. Mev cut
ge liş me ler ve ka za nım lar, bir üst aşa ma ya, ya ni stra te jik açı dan
den ge, as ke ri açı dan da ha re ket li sa vaş aşa ma sı na ge çi şi do ğur muş -
tur. Za fe re ya kın  olan böy le bir aşa ma da, or ta ya çı kan ko şul la rı
doğ ru de ğer len di rip, tak tik ham le ler le sa va şı sü rek li leş ti rip, ta mam -
la mak dev ri mi miz  için ya şam sal dır.

Her bir ye ni aşa ma ya ge çiş te, onu ba şa rı lı kıl mak çok yön lü zor -
luk la rı ve so run la rı da bir lik te ge ti rir. Fa kat bu zor luk ve so run la rın;
or ta ya çı kan ola nak lar ve ula şı lan ge liş me dü ze yi kar şı sın da faz la
an lam ifa de et me ye ce ği de açık tır. Önem li  olan or ta ya çı kan has sas
ko şul la rı ve ka za nım la rı doğ ru de ğer len dir mek tir. Bu sağ lan dı ğı
oran da zor luk lar gö ğüs le nir, ya ka la nan ka za nım lar ko ru nur, yü rü tü -
len ça ba ve emek le re, dö kü len kan la ra bağ lı ka lı nır.

Ge li nen aşa ma da Kür dis tan dev ri min de ha re ket li sa vaş ne ka -
dar ye ni bir tak tik ev re ol sa da, yo ğun tec rü be ler ve par ti mi zin
ulaş tı ğı ge li şim dü ze yi doğ ru de ğer len di ril di ğin de bu tak tik aşa -
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ma ya, ba şa rı te me lin de ce vap ol mak hiç de zor ol ma ya cak tır. Bu
açı dan ha re ket li sa va şı bü tün öz gün lük ve in ce lik le riy le or ta ya
ko yup bi lin ce çı kar mak ol duk ça önem li dir. Bu ko nu da bir çok
araş tır ma ya pıl mak ta dır. Hat ta ya pı lan ve ya pı la cak  olan ha re ket -
li sa vaş de ne me le riy le, ha re ket li sa va şın ül ke miz ve dev ri mi miz
açı sın dan so mut bi çi mi or ta ya çı ka cak tır. Kuş ku suz tar tış ma ge li -
şe cek, ar dın dan pra tik ge li şe cek ve ül ke mi ze öz gü doğ ru bi çim
bu te mel de or ta ya çı ka cak tır. Her şey de ol du ğu gi bi, bu ko nu da
da pra tik te sa va şa sa va şa, doğ ru ve ka zan dı ran tar za, bi çi me ula -
şı la cak tır.

Ko nu ya ha re ket li sa vaş ne dir so ru suy la baş la mak ye rin de ola cak -
tır.

Ha re ket li sa vaş ne dir?
Hareketli sa vaş ta nı mı na doğ ru bir yak la şım gös ter mek; so ru nun

kav ra nıl ma sı ve doğ ru uy gu lan ma sı açı sın dan ol duk ça önem li dir.
Çün kü ha re ket li sa vaş kav ra mı nı doğ ru bir bi çim de ele al mak ta ye -
ter siz lik ler gö rül mek te dir. Doğ ru bir ha re ket li sa vaş ko nu sun da bir -
çok çö züm le me ve de ğer len dir me ya pıl ma sı na rağ men, pra tik te ha -
re ket li sa va şı tüm yön le riy le an la ma ve bi çi me ka vuş tur ma da ye ter -
siz lik le rin ve bir kar ma şa nın ya şan dı ğı  açık bir şe kil de or ta da dır.
Ba zen bir kaç gün lük kap sam lı bir ça tış ma, ba zen kap sam lı bir bas -
kın ya da mev zi de ğiş ti re rek, oy nak bir ça tış ma ha re ket li sa vaş ola -
rak de ğer len di ril mek te dir. Kuş ku suz, bun lar önem li de ne yim ve
tec rü be ler dir. Ve ol duk ça da an lam lı dır. An cak ulu sal kur tu luş sa va -
şı mı zın gel di ği dü zey ve or ta ya çı kan has sas du rum, so ru na çok
cid di eğil me yi da yat mak ta dır.

Ön ce lik le, ulu sal kur tu luş sa va şı ve ren halk la rın tec rü be ve de -
ne yim le ri ni, yi ne ev ren sel sa vaş te o ri si ni in ce le yip ya rar lan mak ol -
duk ça önem li dir. Ama ül ke miz ve dev ri mi mi zin öz gün lü ğü göz
önü ne alın dı ğın da so ru na ya ra tı cı  yak laş mak ka çı nıl maz bir ger -
çek lik tir. Her şey den ön ce Çin, Vi et nam vb. halk la rın ya şa dı ğı tec -
rü be ler öğ re ti ci dir. Fa kat bu, halk la rın ya şa dı ğı tec rü be ler ol du ğu
gi bi alı nıp, ül ke miz ko şul la rı na uy gu la na maz. On yı lı aş kın ol duk -
ça kap sam lı ve ders ler le do lu bir sa vaş tec rü be miz var. Ve Par ti

Ön der li ği’nin bu ko nu da or ta ya koy du ğu te mel hu sus lar ol duk ça
açık tır. Tüm bu hu sus la rı ya ra tı cı lık la bir leş tir di ği miz de, güç lü bir
ha re ket li sa vaş bi çi mi ni Kür dis tan’da or ta ya çı kar mak o ka dar zor
de ğil dir.

Ha re ket li sa vaş; ge niş bir ara zi üze rin de yü rü tü len, hü cum ve sa -
vun ma tar zı nı içe ren, ini si ya tif, di na mizm, ha re ket li lik ba kı mın dan
ge ril la nın te mel ka rak te ri ni ta şı yan, dü zen li ve ya rı-dü zen li or du sa -
va şı dır. Kap sa dı ğı ara zi, güç le rin bü yük lü ğü, ko or di ne ve za man
açı sın dan dü zen li or du sa va şı na ya kın ken, sa bit bir cep he nin ol ma -
ma sı, oy nak sa vaş bi çi mi, hü cum ye te ne ğin de ki kes kin lik ve ani
ko num de ğiş tir mek le, kay gan bir cep he yi oluş tur ma sı ba kı mın dan
da ge ril la sa va şı nın ka rak te ri ni ta şır.

Ha re ket li sa va şın sal dı rı ve sa vun ma il ke le rin de  esas ola rak ini si -
ya tif ege men dir. İni si ya tif ola yı bu an lam da de ği şik bir bo yut ka za -
nır. Sal dı rı da ve sa vun ma da düş ma nı im ha et mek esas tır. Bu sa vaş
tar zın da bi li nen “sal dı rı ini si ya tif tir” be lir le me si ne “sa vun ma ini si -
ya tif siz lik de ğil dir” ek le nir. Bu, ha re ket li sa vaş ta iki ana tak tik üze -
rin de ku rul muş tur: Ku şat ma-ez me ve üs tü ne çek me-im ha et me.
Doğ ru bir ku şat ma-ez me sal dı rı dır. O za man ini si ya tif ka za nıl mış
ve ha ki mi yet biz de de mek tir. Çün kü düş ma nı im ha ama cı or ta da dır
ve biz ama cı mız doğ rul tu sun da ha re ket edi yo ruz.

Üs tü ne çek me-im ha et me tak ti ğin de, as lın da üze ri mi ze ge len
düş man dır, ya ni o da sal dı rı da dır. Bu na gö re ini si ya ti fin düş ma nın
elin de ol ma sı ge re kir. Ama “sa vaş” bi zim kur du ğu muz pla na gö re
ve tak tik le ri miz doğ rul tu sun da yü rü dü ğün den, yi ne mu ha re be bi zim
ta yin et ti ği miz sa ha da ger çek leş ti ğin den, düş man is te di ği ka dar sal -
dı rı da da ol sa, yi ne ini si ya tif biz de dir.  Açık ki, bu nun  için doğ ru bir
tak tik için de ol mak ve tak tik ten ama ca doğ ru iler le mek şart tır.

Bu ger çek ler den ha re ket le geç miş de ne yim le ri mi ze bak tı ğı mız -
da; bir ge ri li ği ya şa dı ğı mız açık tır. Gi ri şim ler, ça ba lar ve har ca nan
emek le rin so nu ca ulaş ma ma sı nın ta rih sel, top lum sal ve gün cel ne -
den le ri var dır. Fa kat bun la rı ar tık or ta dan kal dır ma nın, doğ ru bir
çö zü me ulaş ma nın ka çı nıl maz lı ğı da or ta da dır. So ru na eğil me de
doğ ru bir yak la şım için de bu lun mak, ba şa rı mı zın te mel il ke si ola -
cak tır.
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ûlu sal kur tu luş mü ca de le miz de
ha re ket li sa va şı do ğu ran ko şul lar
Halk sa va şın da sa vun ma dö ne min den den ge dö ne mi ne doğ ru ge -

lin di ğin de, ge ril la, ni ce lik ve ni te lik ola rak bü yür. Bö lük ve ta bur
dü ze yi ne çı kan güç ör güt len me le ri ve ya şa nan yay gın ge ril la ey -
lem li li ği ile düş man önem li oran da zor la nır ve ara zi üze rin de ki de -
ne ti mi kı rı lır. Kü çük he def ler top la tı lıp ta bur,  alay ve gar ni zon lar
ku rul ma ya baş la nır. Yi ne düş ma nın sal dı rı ope ras yon la rın da da ha
bir sis tem li lik ve bü yük çap lı lık var dır. Sa va şın her yer de şid de ti ni
his set tir me si, ge ril la nın gö rün me yen cep he si gi de rek gö rün me ye
baş lar. Düş ma nın de ne ti min den ko pa rıl mış ve ya ağır lık lı ola rak
halk or du su güç le ri nin de ne ti min de  olan alan lar olu şur.

İş te bu ger çek lik 1990’lı yıl lar dan son ra biz de de ya şan ma ya
baş la dı. Bu açı dan 1993 dö ne mi ulu sal kur tu luş sa va şı mız açı sın dan
ol duk ça önem li dir. 1993 yı lı ba ha rı ile baş la yan ve yaz or ta la rın da
iv me ka za nan tak tik sal dı rı mız kar şı sın da düş man sa vun ma ya geç ti.
Bu sa vun ma, düş man açı sın dan hem zo run luy du, hem de bu nu bi -
linç li yap tı. Çün kü 1992 yı lı im ha pla nı bo şa çık mış tı. Hal bu ki bu
plan stra te jik bir plan dı. Do la yı sıy la ye ni bir  plan çiz mek zo run day -
dı. Bu zo run lu luk tu. Bi linç li yap ma sı ise bi zim tak tik ve mev zi len -
me bi çi mi mi zi tam an la mak için di. Bu nu ya par ken he def ola rak bir -
çok kü çük mer kez le ri ni top la dı ve ta bur,  alay, gar ni zon şek lin de
güç mev zi len me le ri ne git ti. Ara zi de ne ti mi, özel lik le Bo tan’da
%60-70 ora nın da ge ril la güç le ri nin de ne ti mi ne geç ti. Bu önem li bir
du rum dur. As ke ri ola rak stra te jik den ge ye ge çi şin ilk ba sa mak la rıy -
dı. Bu dö nem de “Os yan ku şat ma sı” biçiminde ge li şen bir ha re ket -
li sa vaş de ne me si ol du. İçin de ye ter siz lik ler ta şı ma sı na rağ men, de -
ne me açı sın dan önem li bir ye re sa hip tir.

Düş man ise 1993 yı lı nın bü tü nü nü ve 1993-1994 kı şı nı  esas ola -
rak kar şı sal dı rı ya ha zır lık bi çi min de de ğer len dir di. 1994 ba ha rı ile
bir lik te, düş man ül ke bü tü nü nü kap sa yan, ama par ça par ça baş la yan
kap sam lı sal dı rı la rı nı ger çek leş tir di. 1994 yı lın da cid di ka yıp lar ya -
şa ma dıy sak da, düş man dan ya na bir ini si ya tif du ru mu var dı. Ve ya
sa vaş or ta da kal dı. Ge nel ola rak sa va şı mı zın ulaş tı ğı dü zey, bu gün
bir dö nüm nok ta sı na ge lip ulaş mış tır.

Düş man ken di si nin önem li bir du rum la kar şı kar şı ya ol du ğu nu
gör mek te, do la yı sıy la or du su nu ge nel sa vaş dü ze ni ne gö re te yak ku -
za ge çir mek te ve geç miş ten çok fark lı ola rak, Kür dis tan’da bir or du
sa va şı mı ver me ye git mek te dir. Mü ca de le nin ulus la ra ra sı bo yu tu,
top lum sal-si ya sal bo yu tu bir ya na, as ke ri an lam da bun lar ya şa nır -
ken, bi zim açı mız dan du ru mun cid di ye ti da ha üst bo yut ta dır.

Şim di ye ka dar ya şa nan ye ter siz lik ler, tak tik dı şı lık lar, de ği şik bi -
çim ler de özel lik le Par ti Ön der li ği ta ra fın dan te la fi edil di ve bu gü ne,
de yim ye rin dey se dü şe-kal ka ge lin di. Ama bun dan son ra sı nın çok
has sas ola ca ğı, en ba sit ha ta nın ve ya nıl gı nın bi le çok şe yi gö tü re -
ce ği açık ça or ta da dır. Stra te jik sa vun ma dö ne mi ni ka pa tıp, den ge ye
ge çi yo ruz. Den ge dö ne mi nin ba şa rıy la aşıl ma sı za fe re; ba şa rı sız lık -
la kar şı lan ma sı (ye nil gi ol maz sa bi le)  uzun sü re dev ri mi uğ raş tı ra -
cak ve ge ri le te cek bir ko nu ma gir me ye ne den ola cak tır. Bu nun ön -
len me nin ve za fe rin şar tı ise ge liş ti ri le cek as ke ri ba şa rı la ra bağ lı dır.

Bu hu sus lar dan ha re ket le; geç miş pra tik de ne yim ler us ta bir tarz -
da gü nü müz de bü yü yen sa vaş la bü tün leş ti ri lir ve de ğer len di ri lir se,
mev cut du rum dan en iyi bi çim de ya rar la nı la cak ko şul lar ha zır dır.
Düş ma nın bu dö nem de içi ne gir di ği as ke ri du rum as lın da bir çok şe -
yi  izah et mek te dir. Düş man stra te jik bir ye nil gi ye uğ ra tıl ma sa bi le,
dö nem sel ye nil gi ler ya şat ma, bu nu sü rek li leş tir me ve onu stra te jik
ye nil gi ye doğ ru gö tür me nin ko şul la rı var dır. Bu nu sağ la mak  için de
sa va şı, hem kap sam, hem bo yut ola rak üst bir se vi ye ye tır man dır -
mak ge re ki yor.

Düş ma nın içi ne gir di ği mev zi len me ve tak tik bi çim, ar tık  salt ge -
ril lay la so nuç al ma yı sı nır lı yor. Böy le de vam et me si du ru mun da ye -
rin de sa yan bir sa vaş ger çek li ği or ta ya çı ka cak tır. Ge rek ara zi de ve
ge rek se düş man mer kez le ri ne yö ne lik sa vaş bi çi min de özel lik le üst
bo yu tun ge liş ti ril me si ve ha re ket li sa vaş la so nu ca gi dil me si ka çı nıl -
maz dır. Özel lik le Bo tan-Beh di nan alan la rın da bu nun ola nak ve fır -
sat la rı  açık ola rak or ta ya çık mış tır. Ta bii bun la rı be lir tir ken şu nu
göz den ka çır ma mak ge re kir: Yay gın ge ril la ve ge ril la sa va şı de vam
ede cek tir. Fa kat dö ne min te mel tak ti ği ha re ket li sa vaş ola cak tır.
Do la yı sıy la yay gın ge ril la ve ha re ket li ge ril la, sa va şın des tek le yi ci -
si ola cak tır.
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Tak tik te bun lar ken di si ni da ya tır ken, sa va şın mer ke zi leş ti ril me si,
ge ril la nın ko or di ne li ve bü tün sel lik gös te ren bir sa va şım bi çi mi içi -
ne gir me si, di ğer bir ya nı oluş tur mak ta dır. Sis tem li or du sa va şı na
kar şı da ğı nık, bir bi rin den ko puk, tak tik te ye ter siz bir ge ril la sa va -
şıy la düş ma na ce vap ve ri le me ye ce ği gi bi  uzun va de de ye nil gi den
kur tu la ma ya ca ğı açık tır. Bu an lam da ba şa rı nın sağ lan ma sı, dü şü nü -
len tak ti ğin uy gu lan ma sı  için, sa vaş ta mer ke zi leş me, or du laş ma, sa -
va şın alt ya pı sı nın  uzun va de ye da ya lı ola rak ha zır lan ma sı hu sus la -
rı nın pra tik te ha yat bul ma sı ge rek mek te dir.

HA Re KeT Lİ SA VA ŞIn nİ Te Lİ Ğİ 
Sal dı rı ve sa vun ma
Ha re ketli sa vaş ta, sal dı rı ve sa vun ma öz gün bir ko num ar ze der.

Ge nel sa vaş il ke sin de sal dı rı ve sa vun ma ara sın da ki bağ şöy le dir:
Her sa vun ma, sal dı rı ya ha zır lık tır ve sal dı rı ise ko par mak tır. Bu il -
ke ler ha re ket li sa vaş  için de ge çer li dir. An cak ha re ket li sa vaş ta öne
çı kan ve dü zen li or du sa vaş la rın dan fark lı ola rak be li ren yan, sal dı -
rı nın da, sa vun ma nın da im ha amaç lı ol ma sı dır. Do la yı sıy la ha re -
ket li sa vaş ta sal dı rı ve sa vun ma iç içe ge li şir; hat ta öy le bir du ru ma
ge lir ki, ara la rın da ki far kı gör mek bi le zor la şır. Yi ne bu na bağ lı ola -
rak ku şat ma-ez me tak ti ği ne baş vur mak sal dı rı da ol mak de mek tir.
Do la yı sıy la ini si ya tif biz de dir. An cak ilk ba kış ta üs tü ne çek me ve
im ha et me tak ti ğin de düş ma nın sal dı rı da ol du ğu, do la yı sıy la ini si -
ya ti fin düş man da ol du ğu zan ne di lir. As lın da hiç de öy le de ğil dir.
Amaç lı ve plan lı ola rak ge liş ti ri len üs tü ne çek me ve im ha et me tak -
ti ğin de sa va şın ini si ya ti fi do ğal ola rak ge ril la nın elin de ola cak tır.
Ama bek le me di ği miz ve ya amaç lı ola rak düş ma nı üze ri mi ze çek me
tak ti ğin den fark lı ola rak or ta ya çı kan düş man yö ne li mi sı ra sın da
ge li şe cek du rum da,  olay baş ka bir bo yut ka za nır.  Eğer  güç le rin ör -
güt len me si ve mev zi len di ril me si her an do ğa bi le cek bir sal dı rı yı
ha re ket li sa va şın bu tak tik yak la şı mı tar zın da kar şı la ya cak sa du rum
de ğiş mez. İs te nil di ği ka dar düş man sal dı rı yı baş lat sın, ini si ya ti fin
her an le hi mi ze çev ril me si müm kün  olur. Bu nun sağ la na bil me sin de
ha re ket li sa vaş ve re cek bir lik le rin ola sı do ğa bi le cek böy le si bek len -
me yen sal dı rı la ra her an ha zır du rum da ol ma sı ve do ğal bir tar zın

oluş ma sı be lir le yi ci dir. Za ten ha re ket li sa va şı ver mek te ya şa dı ğı mız
zor luk la rın önem li bir kıs mı da bu hu sus tan kay nak lan mak ta dır.
Gö rü len di ğer bir ger çek de şu dur: Düş man ge lip da yan dı ğın da ha -
re ke te ge çi yo ruz. Ön ce den du rum de ğer len dir me si yap mak ta ve
ken di mi zi bir çok ola sı lı ğa ha zır ha le ge tir mek te önem li bir ye ter siz -
li ği ya şı yo ruz. Bun dan do la yı da is te ni len so nuç la ra ula şa mı yo ruz.

Kı sa ca sı ha re ket li sa vaş ta sal dı rı ve sa vun ma iç içe dir. Ya ni dö -
ne me, za ma na ya yıl ma sı yok tur. Za ten ha re ket li sa va şın en te mel
özel lik le rin den bi ri si de, sal dı rı ve sa vun ma da ki bu sı kı bağ ve iç
içe lik tir. Ör ne ğin bir üs tü ne çek me-im ha et me nin ken di sin de ku şat -
ma-ez me var dır.

İni si ya tif
Hareketli sa va şın sal dı rı ve sa vun ma esas la rın da da ini si ya ti fin

ol du ğu nu, ha re ket li sa va şın, ge ril la sa vaş tar zı nın özü nü ta şı dı ğı nı,
do la yı sıy la ge ril la nın ini si ya tif il ke si nin ha re ket li sa vaş ta da ha kap -
sam lı ve bo yut lu ola rak or ta ya çık tı ğı nı ve vaz ge çil mez bir il ke ol -
du ğu nu bi li yo ruz.

Dü zen li or du ya kar şı, ha re ket li sa va şı önem li oran da et kin kı lan
da bu ini si ya tif il ke si dir. Bel li bir tar za sap lan mak tan çok, sü rek li
de ğiş ken lik le, ge liş me ye hep hük me den, ken di ni zor du rum da bı -
rak ma dan sa va şı yü rü ten tar zın kay na ğı ini si ya tif li lik tir.

İni si ya tif ola yı na ha re ket li sa vaş bağ la mın da böy le bir ta nım la ma
ge tir mek ye rin de ola cak tır.  Eğer  plan iş le ni yor sa, amaç la nan doğ -
rul tu da yü rü yor sak, is ter ge ril la sa vun ma da ol sun, is ter düş man sal -
dı rı da ol sun ini si ya tif li  olan ge ril la dır. Çün kü ha re ket li sa vaş ta de -
ğiş ken lik; za man za man iler le me, za man za man ge ri çe kil me, yer
de ğiş tir me, ma nev ra yap ma sık ça ge li şen olay lar ol du ğun dan bir -
çok şe ye anın da an lam ver mek müm kün de ğil dir. Her şey pla nın
ba şa rı ya ulaş ma sı doğ rul tu sun da, ge ri çe kil me ile he men ar dın dan
ge li şen şid det li bir hü cum la iç içe dir ve her iki si bir bi ri ni ta mam lar.
Do la yı sıy la ge ri çe kil me de ini si ya tif siz lik ola maz. Bun la rın ya nın -
da bir de,  eğer plan la nan lar ha ta lıy sa, ya nıl gı lar var sa ve ha ki mi yet -
te ye ter siz lik ler mev cut sa, o za man ini si ya tif ola yı el de ğiş ti rir.
Çün kü böy le du rum lar da bü yük zor luk lar ya şa nır, hat ta teh li ke li sü -
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reç ler bi le olu şa bi lir. Böy le du rum lar da gös te ri le cek ini si ya tif, güç -
le ri ve du ru mu kur tar mak  olur. Fa kat sa va şın bi zim yö nü müz de ge -
liş me si zor dur. Bun lar dan ha re ket le or ta ya çı kan so nuç şu dur:  Plan
ve tak tik olu şu mu na gi di lir ken; tüm ola sı lık la rı he sap la yan, sa va şın
bi lin me yen, gö rül me yen yö nü nün ted bir le ri ni  alan bir yak la şım ini -
si ya tif li li ği ge liş ti rir. An cak bu ye ter li de ğil dir. Çün kü düş man cep -
he sin de do ğa bi le cek de ğiş ken lik ler di rekt ola rak bi zi et ki le ye ce ğin -
den, ini si ya ti fe çok faz la pay ta nı mak, bu ko nu da ko mu ta yı yet kin
kıl mak çok önem li dir.

Ha re ket li sa vaş tan ge ril la ya dö nüş,
ge ril la dan ha re ket li sa va şa ge çiş
Ha re ket li sa vaş ta de ğiş ken lik, bel li bir tar za sap lan ma ma, hü -

cum da ve sa vun ma da içi ne gi ri le cek ko num, top lan ma-da ğıl ma tak -
ti ğin de odak la şır. Ha re ket li sa vaş dü ze ni ne ye ni ye ni gi rer ken, bu
hu su sun doğ ru ele alın ma sı ba şa rı lı bir sa vaş tar zı nın or ta ya çık ma -
sın da be lir le yi ci dir. Çün kü ha re ket li sa va şa ge çi şin ilk dö nem le rin -
de ge rek ge ril la yö ne lim le rin de, ge rek se de düş man yö ne lim le rin de
tam üs tün lük sağ la na ma ya ca ğın dan, bel li bir sü re ini si ya tif el de ğiş -
ti re bi lir. Ya ni ço ğu za man düş ma nın kap sam lı sal dı rı la rı na kar şı ha -
re ket li sa vaş bi çi min den yay gın ge ril la ya ge çiş ya şa na bi lir. Çün kü
sü rek li ay nı sa vaş bi çi miy le sa vaş mak, (he le stra te jik den ge dö ne -
min dey sek) teh li ke li dir,  halk sa va şı nın do ğa sı na  ters dü şer.

Düş ma nın dü zen li güç le ri iler ler ken, ge rek sis tem ve ge rek se hü -
cum gü cü nü ar tı ran, mo to ri ze ( tank, ka ri yer) ve top çu ile ha va des -
te ği dik ka te alın dı ğın da, ara zi üze rin de bir sü pür me ha re ke ti tar zın -
da yü rü yüş ger çek li ği var dır. Yi ne düş man ye dek le ri nin ko nu mu ve
im kan la rı nı göz önü ne ge tir di ği miz de söz ko nu su ger çek lik da ha da
net an la şı lır.

Bir düş man tu ga yı nın ara zi üze rin de ki ha re ke ti ni in ce le di ği miz -
de ne re de, na sıl ve han gi tarz da bir da ğıl ma-top lan ma yı iz le ye ce ği -
miz or ta ya çı kar. Çün kü düş ma nın ara zi üze rin de ki iler le me tar zın -
da, top lan dı ğı mız da mev zi ye ça kıl ma mı zı; da ğıl dı ğı mız da ko or di ne
bo zuk lu ğu ve da ğı nık lı ğı ya şa ma mı zı do ğu ran et ken ler var dır. Bi -
zim ye ter siz lik le ri miz, ör güt len me ve ko or di ne de ki za yıf lık la rı mız

bir ya na, düş ma nın ha re ket tar zın dan kay nak la nan yö nü nü de gör -
mek ye rin de dir.

Düş man tu ga yı nın ara zi üze rin de ki iler le yi şi,  esas ola rak dü zen li
ör güt len me si nin ge rek tir di ği bir iler le yiş tir. Her man ga ta kı mın, ta -
kım bö lü ğün, bö lük ta bu run, ta bur ala yın ve  alay tu gay ko mu ta
mer ke zi nin ta li mat la rı na gö re ha re ket  eder.  Eğer ara zi ge niş li ği bir
tu ga yın tü mü nün iler le yi şi ne mü sa it ise, o za man bu bir lik ler, bir bi -
ri ni sa vu nan, stra te jik te pe, va di ve düz lük alan da bir bi ri ni ko ru yan
ve ta mam la yan bir sis tem le yü rür ler. Her han gi bir ka na da yö ne lik
kar şı hü cu mu he sap la yan ve ona gö re ara zi ya pı sı nı de ğer len di ren
bu iler le me tar zı, ala nı iş gal et me bi çi min de ge li şir. Bir lik ler, kol lar
ara sın da sı kı bir bağ ve sa vun ma ko or di ne si ol du ğun dan, bir man -
ga nın iler le me si bü tün ta bu run ha re ke ti ni et ki ler. Bu nu ope ras yon
tar zın da gör mek müm kün dür. Za man za man ya nılt ma ve uğ raş tır ma
ama cıy la ha va dan in dir me ve ya bir ko lun da ki bir ti mi öne sür me
ola bi lir, an cak  esas iler le me dü ze ni de vam  eder. Tıp kı bir ma ki na -
nın bir bi ri ni ta mam la yan bü tün par ça la rı gi bi. Ala nın her han gi bir
ye rin de ki stra te jik bir te pe nin de net le ye bi le ce ği tüm alan da güç le ri -
ni ra hat sü rer fa kat, ha ki mi yet kay bol du ğu an da dur du rur, ta ki ikin -
ci bir stra te jik nok ta yı ele ge çi re ne ka dar. 

İler le me sis te mi bu ol ma sı na rağ men, ta bii ki bun dan düş ma nın
hiç za yıf nok ta sı yok tur an la mı çı ka rı la maz. Ak si ne ara zi ya pı sı nın
bir çok ye rin de bu sis te mi mü kem mel ge liş tir mek ten alı ko yan hu -
sus lar var dır.

Bu sis tem li ve plan lı yü rü yüş-iler le me kar şı sın da doğ ru bir top -
lan ma-da ğıl ma uy gu la dı ğı mız da, özel lik le ba zı ka nat lar da ha ta ve
ye ter siz lik le ri iyi de ğer len di re rek kar şı-hü cu ma geç mek ve so nuç
al mak faz la zor de ğil dir. Bu nu ya pa bil mek  için, güç ör güt len me sin -
de özel lik le alt ko mu ta yı sağ lam laş tır ma yo luy la mü kem mel ol ma -
sa bi le ba şa rı lı bir top lan ma-da ğıl ma yı uy gu la ya bil me miz ge rek ti ği
açık tır.  Eğer güç le ri miz  alay-ta bur ör güt len me si ne gö rey se, düş man
iler le me si kar şı sın da da ğıl ma ya cak, bo zul ma ya cak bir sis tem li-ko -
or di ne li da ğıl ma yı ger çek leş tir mek  için ta kım ve bö lük ko mu ta dü -
ze yi nin sağ lam ol ma sı ge re ki yor. Çün kü, da ğıl ma sı ra sın da ken di
baş la rı na kal ma ger çe ği var dır. Ha re ket li sa vaş tan, yay gın ge ril la ya
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dö nüş, ge ril la dan ha re ket li sa va şa ge çiş te güç ör güt len me si ve ko -
mu ta nın doğ ru da ğı lı mı bu ka dar önem liy ken, ko or di nas yo nun ve
ha re ka tın için de yer  alan güç le rin sı kı de ne ti mi, ha re ket le ri nin iz -
len me si ise di ğer önem li bir yan ol mak ta dır. Düş ma nın sis tem li
iler le me si kar şı sın da ya mev zi ye ça kıl ma mız, ya da dar ma da ğın ol -
ma mız ön le ne bi lir.

Ara zi sa vaş la rın da, düş man sal dı rı day ken onu yıp rat mak, bel li
bir sü re uğ raş tı rıp yor gun dü şür mek  için yay gın ge ril la tar zın da bir
yıp rat ma sa va şı ver mek zo run lu dur. Bu, ay nı za man da üs tü ne çek -
me ve im ha et me de bi rin ci aşa ma dır. Bi rin ci aşa ma yı, ya ni yıp rat -
ma ev re si ni bi tir dik ten son ra, hız la top la nıp, düş ma nın uy gun  olan
ko lu na ve ya ka na dı na sal dır mak ve tas fi ye et me ye ça lış mak  için sü -
rat li bir de ğiş ken li ği sağ la ya bi le cek ör güt len me, alt ya pı ve ko mu ta
dü ze yi nin ol ma sı ge re kir.

İler le me ve ge ri çe kil me
Hareketli sa vaş ta güç le rin ara zi üze rin de ki iler le me ve ge ri çe kil -

me tar zı, düş man ko num lan ma sı, mev zi len me si ha re ket tar zı na gö re
ayar la nır. Düş ma nı ya nılt mak, sa vun ma ko nu mun da tut mak, ko num
de ğiş tir me ye zor la mak gi bi he def ler içe re rek ge liş ti ri lir. Ba zen bir
iler le me sal dı rı gi bi gö zü kür, an cak esas ta sal dı rı de ğil dir, bir ma -
nev ra gös te ri si ola rak düş ma nı ko num de ğiş tir me ye zor la mak için -
dir. Ge ri çe kil me  için de ay nı şey ge çer li dir. Ba zen bir ge ri çe kil me,
düş ma nı ya nılt mak ama cıy la, onu sa vun ma sis te min den çı kar ma -
mız ve bi zim yön de ğiş ti re rek baş ka bir ka nat tan sal dır ma mız  için
ya pı lır. Ta bii ba zen de ger çek te iler le me bir sal dı rı dır. Ve ge ri çe kil -
me de ger çek bir ge ri çe kil me dir.

İler le me ve ge ri çe kil me amaç lı-plan lı ya pıl dı ğı oran da (ki bu ör -
güt lü lük le, sağ lam bir ko or di ne ve ara zi üze rin de güç le nip, doğ ru
ha re ket et mek le  olur) an lam lı dır. Za ten ha re ket li sa va şın te mel
özel li ği bu dur. Her şe yin, en ba sit bir ha re ke tin bi le plan lı ve amaç lı
ola rak ya pıl ma sı dır.

İler le me ve ge ri çe kil me; ini si ya tif, de ğiş ken lik ye te ne ği ve sa -
vun ma lı ola rak ge liş ti ril me bağ la mın da da has sa si yet ta şı mak ta dır.
Ör ne ğin sa vun ma lı ve de ğiş ken li ğe  açık ol ma yan bir iler le me fe la -

ket le so nuç la na bi lir. Ay nı şey ge ri çe kil mek  için de ge çer li dir.
İler le me ve ge ri çe kil me yi di ğer bir an lam da şöy le de ta nım la ya -

bi li riz: Çe tin ça tış ma ve ha re ket or ta mın da ko num de ğiş tir mek ve
düş ma nı da ko num de ğiş tir me ye zor la mak. O hal de, her iki du rum -
da da sal dı rı ve ya ini si ya ti fi ele ge çir me ama cı var dır.

Ani du rum la ra kar şı ko num de ğiş tir mek,
ta vır be lir le mek ve di na mizm
Ha reketli sa vaş ta bek len me yen ani du rum la ra kar şı ko num de ğiş -

tir mek, ta vır be lir le mek ve di na mizm ka bi li ye ti, ha re ket li sa vaş
güç le ri nin her za man ve do ğal laş mış bir tarz da sa va şın ge li şi mi ne
adap te ol ma sı, ola sı ge liş me le ri her an he sa ba ka tan bir mev zi len -
me, ör güt len me ve ha re ket dü ze ni ne sa hip ol ma sın dan ge lir. En ba -
si tin den gün lük bir ko num lan ma, is tih ba rat amaç lı bir mev zi len me
da hi ken di si ni sal dı rı ya ve sa vun ma ya ha zır tu tan bir ha re ket ger -
çek li ği ne sa hip tir. Bu, ola sı düş man yö ne lim le ri ne kar şı ge li şen bir
du ru mu  izah  eder.

Ça tış ma anın da ol sun, kap sam lı bir sal dı rı-im ha ha re ke tin de ol -
sun, do ğa bi le cek olum lu ve olum suz du rum la ra kar şı ta vır gös ter -
mek, güç le rin ko mu ta dü ze yi nin söz ko nu su yön de ha zır lan ma sı ve
ha re ke te ge çi ril me si ne bağ lı dır. Böy le sü rek li lik ka za nan bir ta vır da
ol mak te yak kuz, di na mizm dir. Ta bii bu nun sağ lan ma sı  için, lo jis tik -
ten cep ha ne ye, mu ha re be den sağ lı ğa, si lah la rın et kin kul la nı mın dan
güç lü bir ko mu ta bey ni ne ve ce sa re ti ne ka dar ge rek li fak tör le re sa -
hip ol mak vaz ge çil mez bir hu sus tur.

Ma nev ra ye te ne ği
Gerillanın ma nev ra ye te ne ği, ha re ket li sa vaş ta de vam et mek te dir.

Da ha ön ce ha re ket li sa vaş ta kay gan bir cep he tar zı nın ol du ğu söy -
len miş ti. İş te bu, ak tif ma nev ra ye te ne ğiy le olu şan bir du rum dur.
Ge ril la da ger çek le şen ma nev ra; kay bol mak, he def ol ma mak bi çi -
min de olur ken; ha re ket li sa vaş ta ma nev ra, oy nak mev zi sa va şı ve ya
ani ko num de ğiş tir me ye te ne ğin de so mut la şan bir hal  alır. Ge rek
top lan ma-da ğıl ma, ge rek hü cum, ge ri çe kil me ve ge rek se ani yer
de ğiş tir me de ma nev ra ye te ne ği ne ulaş ma yan bir gü cün ha re ket li sa -
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va şı ver me si dü şü nü le mez. Ya mev zi ye ça kıl ma  olur, ya da tak tik
ör güt le me ge re ği nin dı şı na çık mış bir ge ri çe kil me, da ğıl ma  olur ki,
iki si de ha re ket li sa vaş ta bi ti şin ifa de si dir. Ma nev ra ye te ne ği ni güç -
lü kı lan ko mu ta nın ini si ya tif ve ka rar lı lık gü cü, güç le rin alt tan üs te
doğ ru sis tem li ör güt len di ril me si ve alt ya pı sı nın sağ lam laş tı rıl ma sı -
na bağ lı dır.

Ha re ket li sa vaş ta ma nev ra nın  salt yer de ğiş tir mek ve ya sa va şı
baş ka bir alan da sür dür mek  için ya pıl dı ğı so nu cu na git me mek ge re -
ki yor. Sa vaş bi çi mi nin de ğiş me si, ar tık gö rü nen bir cep he kav ra mı,
ma nev ra nın ge ril la da ki ama cı nı da de ğiş ti rir. Sal dı rı ya nılt ma, ku -
şat ma, yar ma, yü rü yüş kol la rın da çok ça uy gu la na cak, do la yı sıy la
ma nev ra de ği şik bir bi çim ve  amaç ka za na cak tır. Ya ni düş ma nın bir
ka na dı nın za yıf lı ğın dan fay da la nı la rak olu şan cep he du ru mu nun
ye ri ne, he men bir ma nev ra uy gu la ya rak, bir ka na da sal dır ma bi çi -
min de ge li şe cek tir.

Ha re ket li sa va şın bi çim ve 
ka rak te ri üze ri ne so nuç
Hareketli sa va şın ni te li ğin de gö rül dü ğü gi bi, bi çim ve ka rak ter de

öz gün bir yan or ta ya çık mak ta dır. Ge ril la sa va şı nın te mel özü ne bir
bağ lı lık var ken, bi çim de dü zen li or du sa va şı na ben ze mek te dir. Bu -
na ben zer bir çok fak tör var dır.

Ha re ket li sa vaş ta ni ce lik ve tek nik do na nım ba kı mın dan dü zen li
or du ya (cep he sa va şı an la mın da) ka fa tu ta bi le cek bir dü zey ol ma dı -
ğın dan, yi ne ni ce lik ve tek nik an lam da önem li bir me sa fe ol du ğun -
dan, bu me sa fe, et kin sa vaş ye te ne ği ve ara zi den fay da la nı la rak tak -
tik üs tün lük sağ la mak la ka pa tı lır. Dü zen li or du nun ör güt len me ve
ha re ket tar zın dan kay nak la nan sis tem leş me nin ya rat tı ğı  ağır ha re -
ket, ini si ya tif ve de ğiş ken lik il ke le ri nin ye ter siz li ğin den fay da la na -
rak, var  olan za yıf lık la rı ta mam la ma, do la yı sıy la bir den ge le me ye
git me du ru mu ya şa nır.

Ha re ket li sa vaş ta ini si ya ti fin sağ lan ma sı; de ğiş ken lik, ya nılt ma,
ani ko num de ğiş tir me, hü cum da ko par ma ve ma nev ra ye te ne ği ile
olur. Bu du rum sü rek li ola rak düş ma nın üs tün lük gü cü nü sı nır lar,
ger çek ini si ya ti fin düş man eli ne geç me si ni ön ler. Oy nak mev zi sa -

va şı bi çi mi coğ raf ya ve ik lim den ya rar lan mak, düş ma nın tek nik üs -
tün lü ğü nün et ki si ni kır mak ve bo şa çı kar mak la or ta dan kal dı rı la bi -
lir. Sa vun ma için de sal dı rı ka rak te ri nin bir yö nü de bu ra dan ge lir.

He men be lir te lim ki, stra te jik sa vun ma ile ha re ket li sa vaş ta ki sa -
vun ma ka rış tı rıl ma ma lı dır. Bu ra da ki sa vun ma; ha re ket li sa va şın ha -
re ket ye te ne ği nin ya rat tı ğı düş ma na he def ol ma ma, pa sif ve cep he
tar zın da ki sa vun ma dan kur tul ma, do la yı sıy la sa vun ma da da üs tün -
lük sağ la ma ko nu mun dan kay nak la nır. Çün kü, bi li nen sa vaş ku ra -
mı na da ya lı cep he tar zın da ki bir sa vun ma, ha re ket li sa va şın ko nu -
mu na,  halk sa va şı stra te ji si ne  ters dü şer.

Sa va şın mer ke zi leş ti ril me si
Gerilladan ha re ket li sa va şa ge çiş te, üze rin de en faz la du rul ma sı

ge re ken hu sus lar dan bi ri de sa va şın mer ke zi leş ti ril me si, ge nel kur -
may lık dü ze yin de, ül ke ge ne li sa va şı nı bir ko or di ne de bü tün sel lik
içe ren bir tar zın otur tul ma sı dır. Sa va şın ge li şi mi nin da yan dı ğı bo -
yut bu nu ka çı nıl maz ha le ge tir miş tir. Sa va şın stra te jik aşa ma kay -
det me si nin, ya ni sa vun ma dan den ge ye ge çi şin sağ lan ma sı ve sa vaş -
ta za fe re doğ ru sağ lam adım lar la yü rün me si nin vaz ge çil mez il ke si
sa va şın mer ke zi leş ti ril me si ol mak ta dır.  Eğer sa vaş ta mer ke zi leş me
sağ lan maz sa, is te nil di ği ka dar ha re ket li sa vaş ve ril sin, is te nil di ği
ka dar ge ril la yay gın laş tı rıl sın so nuç alın ma ya cak, hat ta olum suz so -
nuç la rın doğ ma sı iş ten bi le ol ma ya cak tır.

Ge rek ha re ket li sa va şı yü rü ten or du güç le ri, ge rek se ül ke ge ne -
lin de sa va şın bir bi ri ni des tek le me si bü yük  önem ar zet mek te dir.
Dik kat edi lir se, sa va şın mev cut dü ze yi kar şı sın da düş man bir or du
sa va şı ver mek te, bu nu ül ke ge ne lin de ko or di ne li ve sis tem li yü rüt -
mek te dir. Düş man ken di için de ya şa dı ğı da ğı nık lı ğı aş mak ta, çok
da ha sis tem li bir or du sa va şı dü ze ni ne geç mek te dir. Sal dı rı bi çi mi
iyi in ce len di ğin de gö rü le cek tir ki, ül ke ge ne lin de ki eya let le ri par ça
par ça ele al mak ta; ama sı ra la ma, za yıf hal ka dan ya ka la ma, do la yı -
sıy la dü şür dü ğü ilk hal ka dan al dı ğı ce sa ret le di ğer hal ka la ra yö nel -
me bi çi min de ol mak ta dır. Düş man böy le bir sis tem oluş tur mak ta dır.
1994 yı lı baş la rın da düş ma nın baş ta Ser hat Eya le ti ol mak üze re da -
ha son ra  Amed, Gar zan, Beh di nan ve Bo tan gi bi bir sı ra la ma ya git -
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ti ği  açık bir ger çek tir.
Düş man cep he sin de du rum böy ley ken, biz de ya şa nan  hâlâ eya -

let le rin ül ke bü tü nün de bir sis tem oluş tu ra ma dı ğı dır.  Hâlâ her eya -
le tin ken di ne has bir tar zı, bir yak la şı mı var dır. Ba zı eya let ler çı kış
ya par ken, ba zı la rı çı kış ya pa ma mak ta dır. Düş ma nın stra te jik sal dı -
rı la rı na en faz la ola nak ta nı yan ve ya düş ma nın en faz la me det um -
du ğu hu sus lar dan bi ri de bu dur.

Ha re ket li sa vaş sü re ci ne ge çer ken, as lın da  halk sa va şı nın stra te -
jik bir aşa ma sı nı ge ri de bı rak mış tır. Ya ni her an lam da ye ni bir sü re -
ce gir mek du ru mun da yız. Do la yı sıy la ye ni mev zi len mek, ye ni ko -
or di nas yon te me lin de ko num lan mak, ya ni düş ma nın sis tem li sa va -
şı na ce vap ve re bi le cek bir sa va şı or ta ya koy mak la kar şı kar şı ya bu -
lu nu yo ruz. Sa va şın bu aşa ma sın da, üs tün lü ğü ge ti re cek üst bo yut ta -
ki sis tem; ör güt lü lük ve tak tik olu şum dur. İş te bu da sa va şın mer ke -
zi leş ti ril me siy le ola cak tır.

Mer ke zi leş tir me de en cid di ye ter siz lik ler den bi ri de; saf lar da
hâlâ güç ler ara sın da ki ta kım cı lık, bö lük çü lük, böl ge ci lik, eya let çi lik
man tı ğı nın kı rıl ma ma sı dır. Ko mu ta nın, sa va şın ge nel tak ti ği ni  esas
ala rak ve sa va şın ulaş tı ğı dü ze yin cid di ye ti nin far kı na va ra rak, tüm
ül ke de ki sa va şı dik ka te  alan bir yak la şı mın için de bu lun ma sı ge rek -
mek te dir.

Bu nun ya nı sı ra, te mel sa vaş ala nı mız  olan Bo tan-Beh di nan’da
yü rü tü le cek  olan ha re ket li sa va şı gö ze ten ve bu na des tek  olan bir
sa va şın di ğer eya let ler ba zın da ve ril me si dir. Sa va şın te mel tak ti ği
olan ve stra te jik bir  önem ta şı yan ha re ket li sa va şın Bo tan-Beh di -
nan’da bo ğul ma ma sı  için, özel lik le Gar zan,  Amed, Mar din eya let -
le ri nin Bo tan-Beh di nan’da çok da ha sı kı bir ko or di ne ile sa va şı yü -
rüt me si ka çı nıl maz dır. Ser hat, Der sim, Er zu rum eya let le ri ise bu nu
da ha fark lı bi çim de sür dür me du ru mun da dır lar. Bu alan lar da düş -
man güç le ri nin et kin bir sa va şım la uğ raş tı rıl ma sı nın ya nın da, ken di
için de de gi de rek ha re ket li sa va şa ha zır lık yap mak, içi ne gi ril me si
ge re ken bir tu tum ol mak ta dır.

Özel lik le as ke ri he def le re yö ne lir ken Bo tan-Beh di nan’a düş man
tak vi ye le ri ni ön le ye cek tarz da bir ey lem bi çi mi için de olun ma sı
önem li bir hu sus tur. Özel lik le bu ra da he def le rin özen le se çi mi

önem li dir. Ör ne ğin Bo tan-Beh di nan’da ge liş ti ri le cek kap sam lı bir
ha re ka ta kar şı, düş ma nın kap sam lı yö nel me si du ru mun da,  Amed
Eya le ti’nin bir ta bur bas kı nı yap ma sı ye ri ne, as ke ri ha va a la nı na yö -
ne lik bir sa bo taj ey le mi yap ma sı ya da önem li bir köp rü yü uçur ma -
sı da ha et ki li dir. İş te ger çek le şe cek mer ke zi leş me de ve sa vaş ko or -
di nas yo nun da te mel il ke bu dur. Ta bii bu du rum söz ko nu su eya let -
le rin Bo tan-Beh di nan’ın ye de ği du ru mu na gel me si an la mı na gel -
mez. Eya let le rin ken di öz gün lük le ri çer çe ve sin de sa vaş tar zı nı iz le -
me le ri de vam ede cek tir. An cak be lir ti len şe kil de ki bir ko or di ne de
vaz ge çil mez dir.

Tüm bun lar, ge nel kur may lı ğın or ta ya çı ka ra ca ğı dö nem sel plan -
lar, ha re ket ler çer çe ve sin de ola cak tır. Ve  sevk-ida re si ge nel kur may -
lık bün ye sin de ola cak tır.

Ko or di nas yon
Hareketli sa vaş ko or di nas yo nu, de ni le bi lir ki, en önem li hu sus -

lar dan bi ri dir. Güç le rin sa vaş için de ki ko or di nas yo nu iki esas ta ge -
li şir. Bi rin ci si, mu ha be re sis te miy le ge li şen ko or di nas yon; ikin ci si
ise (do ğal ko or di nas yon da de ni len) ör güt len me ve ko mu ta nın ini si -
ya tif ve pla nıy la tak tik te de rin bir kav ra ma dü ze yi ni ya ka la ma so -
nu cu ula şı lan ko or di nas yon dur.

Mu ha be re sis te miy le ya pı lan ko or di nas yon; za ma nın da ani mü -
da ha le ile sa va şa bir bü tün ola rak hük met me yi ge ti rir ken, güç le rin
ha re ket bir lik te li ği ni ve önem li bir atı lım gü cü nü sağ lar.

Çok önem li bir ko or di nas yon il ke si de, ani du rum lar da ken di si ni
gös te ren ve mu ha be re sis te miy le ya şa na bi le cek ko or di ne ko puk lu -
ğu nu gi de re cek tak tik ve  plan ko nu sun da ko mu ta nın bel li dü zey de
net li ğe ka vuş tu rul ma sı ve ini si ya tif gü cü nün ar tı rıl ma sı dır. Bu nun
sağ lan ma sı du ru mun da do ğal bir bi çi mi za man la ma da ye ter siz lik ler
ta şı ya bi lir; an cak top lan ma-da ğıl ma da, hü cum ve ge ri çe kil me du -
rum la rın da, ko num ve yer de ğiş tir me du rum la rın da ko mu ta ya doğ -
ru bir ini si ya tif ta nır. Ha re ket li sa vaş ta bu du rum çok önem li dir.

Fi i li ko or di nas yon güç lü lü ğü ha re ket li sa vaş ta be lir le yi ci dir. Bir
man ga nın ha re ke ti, kap sam lı ha re kat lar dan, olum lu ve olum suz luk
an la mın da çok şe yi de ğiş ti rir. Bir man ga nın ve ya ta kı mın bir kaç da -
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ki ka geç ha re ket et me si, bir ala yın ha re ka tı nı al tüst ede bi le cek ka -
dar et ki li dir. Özel lik le hü cum ve ku şat ma ha re kat la rın da bu çok da -
ha faz la öne çı kar. Do la yı sıy la çok sı kı ve sağ lam bir ko or di ne, ha -
re ket li sa va şın vaz ge çil mez bir il ke si dir.

Bun la rın ya nın da önem li  olan di ğer bir hu sus da; bir alan da ge -
liş ti ri le cek  olan kap sam lı bir ha re kat ta, ha re ka tı des tek le ye cek
kom şu böl ge le rin, bu na, yay gın ge ril la ile iş gü düm sağ la ma ola yı -
dır. Bu ko or di ne bi çi mi de; ha re ka tın ge nel ama cı nın bi lin me si, ge -
re ken tu tu mun do ğal ola rak gös te ril me si ve bu esas ta ha re ke te ge çi -
ril me si dir.

Ha re ket li sa vaş bir lik le ri nin
ör güt len me si ne iliş kin ba zı  özel hu sus lar
Hareketli sa vaş ta güç le rin alt tan üs te doğ ru sağ lam bir ör güt lü lü -

ğe ka vuş tu rul ma sı, ta ban ko mu ta nı nın çok iyi oluş tu rul ma sı önem -
li dir. Özel lik le ha re ket li sa vaş ta sık sık olu şa cak de ğiş ken lik, top -
lan ma-da ğıl ma, oy nak mev zi sa va şı, güç le rin alt ko mu ta sı nı (özel -
lik le ta kım ve bö lük) çok önem le ele al ma mı zı ge rek ti rir. Bu ko mu -
tan lar açı sın dan, ge rek ti ğin de yal nız ba şı na kal dı ğın da iş ya pa bi le -
cek, gü cün  sevk-ida re si ni ve sa vaş tır ma sı nı sağ la ya cak  olan bir dü -
zey oluş tur mak ka çı nıl maz dır. Ta kım ko mu tan lık la rı nın sağ lam laş -
tı rıl ma sı, ken di baş la rı na kal dık la rın da ge ril la yı uy gu la ya bi le cek
du ru ma ge ti ril me le ri önem li dir. Do la yı sıy la ge rek bu ko mu tan lık la -
rın ha zır lan ma sı, ge rek se de gö rev len dir me ler de da ğı lı mın iyi ya -
pıl ma sı ge rek mek te dir. “Ha re ket li sa va şa ge çi yo ruz, do la yı sıy la
man ga-ta kım ko mu tan lık la rı iş le vi ni yi tir mek te; bö lük, ta bur,  alay
ko mu tan lık la rı  önem ka zan mak ta dır” yak la şı mı yan lış tır. El bet te bu
ko mu tan lık dü zey le ri çok iyi ha zır lan ma lı dır. Ama ha re ket li sa va şın
özel ka rak te ri ge re ğin ce alt dü zey de ki ko mu ta dü ze yi nin de çok
sağ lam ol ma sı ge rek mek te dir.

Ha re ket li güç ör güt len me sin de or ta ya çı ka cak di ğer bir yön de
öz gün hü cum bir lik le ri nin (ta bur-bö lük) oluş tu rul ma sı dır. Özel lik le
bun la rın da ha ha fif ol ma sı, çe vik lik, atak lık gös te re bi le cek bir dü -
zey de oluş tu rul ma la rı önem li dir. Dü zen li or du da ki ko man do bir lik -
le ri nin çağ rı şı mı nı ya pan bu bir lik le rin, sa va şın den ge ye ulaş tı ğı ve -

ya üs tün lü ğün sağ la na ma dı ğı du rum lar da, özel lik le ka nat lar da ve
ara böl ge ler de za yıf nok ta la rı ya ka la ya rak sal dır ma la rı önem li bir
rol oy nar. Bu du rum da yar ma ve ya ku şat ma tar zın da et kin bir iş le vi
gö rür ler. Böy le bir bir li ğin oluş tu rul ma sın da, do na nım ve si lah-teç -
hi zat du ru mu, bir li ğin ha re ket ka bi li ye ti ni ar tı ra cak dü zey de ol ma lı -
dır. Do la yı sıy la  ağır si lah lar la do nan ma sı pek ger çek çi ol maz.

Ha re ket li sa vaş ta bir man ga nın, bir ta kı mın iş le vi ni çok önem li
dü zey de de vam ede ce ği ni söy le miş tik. Bu ra da man ga ne re de, ne
za man, na sıl sa va şa bi lir? Ta kım na sıl bir iş lev gö re bi lir? Bu so ru la -
ra ce vap ver mek ge re kir. Ör ne ğin bir ta kım çok önem li bir ge çi di
tu ta rak bir ta bu run iş le vi ni gö re bi lir. Ya da bir ta kım çok et ki li bir
ge ril la ile bü yük öl çü de düş man ye dek le ri ni uğ raş tı ra rak, bü yük ey -
lem ler de, çok önem li bir iş lev gö re rek, ha re ket li sa va şı bir ta bur dü -
ze yin de des tek le ye cek ro lü oy na ya bi lir. Bir man ga nın ku şat ma da
da sız ma uy gu la ya rak bir ge dik aç ma sı, ey le min gi di şa tı na hız ka -
zan dı ra bi lir, hat ta ba şa rı da be lir le yi ci lik ro lü oy na ya bi lir. Bu an lam -
da da bu tür bir lik le rin iş le vi ni gör mek ge re ki yor.

Ha re ket li sa vaş ta ara zi nin 
kul la nı mı ve ik lim den fay da lan ma
Clausewitz “Ko mu ta nın en bü yük müt te fi ği ara zi dir” der.

Ara zi sa va şın tak tik bi çi mi ni, yü rü tül me si ni,  sevk-ida re si ni, za man -
la ma sı nı önem li oran da be lir le yen et ken dir. Bu ge nel sa vaş  için
böy ley ken, ha re ket li sa vaş ta ara zi nin öne mi on kat da ha ar tar. Hat ta
şu de ni le bi lir: Ha re ket li sa va şı be lir le yen te mel et ken ara zi dir. Ge -
ril la sa va şın da ara zi nin kul la nı mı bi li ni yor. Ge ril la sa va şın dan ha re -
ket li sa va şa ge çer ken, ara zi kul la nı mı önem li öl çü de bo yut lu luk ve
kap sam ka zan mak ta dır, hat ta bir çok yer de de ğiş mek te dir. Na sıl ki
bir ti yat ro oyu nu  için ku ru lan sah ne nin baş ka bir  oyun  için de ğiş -
me si ge re ki yor sa, ha re ket li sa vaş ta da sah ne, ya ni ara zi ye ni den ele
alın ma lı dır.

Ge ril la sü re cin de ara zi kul la nı mı ey lem  için dar dır. Bir ka ra kol
bas kı nı gi bi bir te pe ele ge çir me de kul la nı lan bir ta bu run, bir bö -
lü ğün pu su da da kul lan dı ğı ara zi yi göz önü ne ge ti re lim. Bu ra da
sa de ce he de fin çev re sin de ki ara zi bi zi il gi len di rir. Çün kü kul lan -
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dı ğı mız za man öl çü sü dar dır. Bi zim  için bir sa at, bir kaç sa at  için
ge rek li  olan ara zi ya pı sı önem li dir. İş te bu du rum ha re ket li sa vaş -
ta de ğiş mek te dir. Za man ge niş le mek te dir. Do la yı sıy la es ki den bir
dağ bi zi il gi len dir miş se şim di bir çok dağ, yi ne es ki den bir kaç
köy se, şim di on lar ca köy il gi len di ri yor. Es ki den bir-iki düş man
mer ke zi bi zi il gi len di ri yor sa, şim di bir çok düş man mer ke zi bi zi
il gi len di re cek tir. İş te bu du rum da bir su, bir çeş me, kü çük bir ka -
ya lık, bir düz lük, hat ta bir kaç ağa cın bi zi il gi len di re ce ği ni söy le -
me li yiz. Ha ri ta ve ya  plan üze rin de çok önem siz gö rü nen bun lar
as lın da hiç um ma dı ğı mız bir bi çim de öy le si ne bi zi et ki ler ki, ba -
zen göz den ka çır dı ğı mız ve ya önem se me di ği miz bir yo ku şun he -
sap lan ma ma sı bi ze bir sa at lik za man kay bet ti rir. Bir sa at lik bir
za man sa va şın bo yut lan dı ğı, kap sa mı nın bü yü dü ğü bir or tam da o
sa va şı kay bet ti re bi lir. Do la yı sıy la hem ara zi nin da ha ge niş, de rin -
lik li ve ay rın tı lı ele alın ma sı, hem de o ara zi nin ge niş ve de rin lik -
li bir şe kil de ha re ke ti et ki le me si önem li dir. Ör ne ğin 5 ta bu run
ara zi üze rin de bir  plan çer çe ve sin de uyum lu, sis tem li ha re ket et -
ti ril me si, iler le til me si ve ge ri çe kil me yap tı rıl ma sı na sıl ol ma lı?
Şim di ye ka dar biz de ya şa nan du ru ma bak tı ğı mız da; as lın da kap -
sam lı bir güç ha re ket et ti ril miş tir ama bu çok bo zuk ol muş tur. Ya
çok da ğı nık ve ko or di ne siz ya da bu teh li ke den do la yı mev zi ye
ça kıl ma ol muş tur. Bu, şun dan ile ri gel mek te dir: Gü cü mü zü kap -
sam lı  plan da hi lin de mev zi len di rip, ha re ket et tir me du ru mu muz
yok. Bel ki ge nel an lam da ka fa mız da bir  plan var dır, ama bu nu
pra ti ğe uy gu la dı ğı mız da as lın da çok bek le me di ği miz yan la rın or -
ta ya çık tı ğı nı gö rü yo ruz. Bu nu gi der mek  için en baş ta is ter as ke ri
ha ri ta ol sun, is ter ma ket ol sun, is ter ya zı üze rin de ol sun ama
mut la ka sis te me ka vuş muş ve bi zi dü şün sel an lam da ha kim kı lan
bir pla nın ol ma sı ge re kir. İş te 5 ta bu run ha re ke ti  eğer  plan üze -
rin de tüm ay rın tı la rıy la net li ğe ka vuş tu ru lur sa, ko mu ta nın 5 ta bu -
run ha re ket et ti ril me sin de tak tik ve dü şün sel ha ki mi ye ti ar tar,
böy le ce o ko mu tan ger çek ro lü ne ula şır. Bir ta bu run iz le ye ce ği
hat iç içe geç miş çok  sarp, ama di ğer bir ta bu run ki da ha az en ge -
be li bir ara zi ise, iki ta bur ara sın da do ğal ola rak za man açı sın dan
bir fark lı lık do ğar. Bu du rum ha re ke ti çok önem li oran da olum -

suz et ki ler. Bı ra ka lım bir ta bu ru, bir ta kı mın iler le ye ce ği hat tın
göz önün de bu lun du rul ma ma sı bi le, tüm ha re ke ti et ki ler. Bu an -
lam da, bir su yun ge çi şi nin za man la ma sı, sık or man lık lı bir ara zi -
de yü rü yü şün ya da iler le me nin en gel le me le ri da hi he sa ba ka tıl -
ma lı dır.

Ara zi kul la nı mın da di ğer bir hu sus, ara zi den fay da la nı la rak, düş -
ma nın tek nik üs tün lü ğü nü kır mak ve den ge siz li ği böy le ce gi der mek
ola yı dır. Ör ne ğin bir ne hir iyi kul la nıl dı ğın da da ha kü çük bir güç de
bir cep he hak kın da önem li rol oy na ya bi lir. Ya ni bir ta bur la sa vu na -
ca ğı mız bir hat tı, ne hir den fay da la na rak bir bö lük le sa vu na bi li riz.
Bu bi ze düş man kar şı sın da ni cel ola rak güç den ge le me si ni ve tek -
nik te ki boş lu ğun ka pa tıl ma sı nı ge ti re cek tir. Yi ne iyi kul la nıl dı ğın da
kü çük bir ara zi par ça sı bi zi  obüs top la rın dan,  tank atış la rın dan ko -
ru ma yı ge ti rir.

Baş ka bir bi çim de, üç da ğın çok iyi kul la nıl ma sı, ku şat ma da
önem li bir rol oy nar. Bu du rum da ge çit ler den ya rar la nı la rak, ku şat -
ma da do ğal bir sa vun ma hat tı nın oluş tu rul ma sı sağ la na bi lir.

Ara zi yi kul lan mak la bir lik te, ik lim den fay da lan mak, di ğer bir
hu sus ol mak ta dır. Yağ mur lu za man lar da ara zi nin yağ mur ve ya kar -
dan ça mur laş ma sı, düş man tek ni ği ni, mo to ri ze bir lik le ri ni önem li
oran da zor du rum da bı ra kır. Aşı rı bir yağ mur la gev şe yen top rak,
top mer mi le ri nin pat la ma sı nı ya rı ya rı ya sı nır lar. Sis top atış la rı nın
ol ma sı nı en gel ler. Yi ne yo ğun bir sis düş ma nın ha va des te ği ni or ta -
dan kal dı rır. Ta bii bu nun za man la ma sı çok önem li dir. Ge ce le rin
uzun ve kı sa lı ğı tak ti ği et ki ler. Yi ne yağ mur lu ve ya bu lut lu bir ge -
ce nin, ge ce dür bün le ri nin gö rüş me sa fe si ni azalt ma sı sız ma yı ko -
lay laş tı rır.

De mek ki, ge nel ara zi kul la nı mın da bi ze en faz la ge rek li
olan; ara zi nin ge niş bir bi çim de ele alın ma sı dır. Ya ni me ka nın
za man la oran tı lı ola rak bo yut lan dı rıl ma sı dır. Bu nun  için de da -
ha bi lim sel ve ta ma mıy la dü şün ce nin ha re ke te ge çi ri le rek, ara zi
üze rin de tak tik ge li şim tar zı nın  esas alın ma sı ge re kir. Özel lik le
bir kaç ala yın ve ya ta bu run ko or di ne li ola rak ara zi üze rin de ha -
re ket et ti ril me si en faz la üze rin de du rul ma sı ge re ken hu sus ol -
mak ta dır.
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Ha re ket li sa va şa ge çer ken 
dik kat edil me si ge re ken özel hu sus lar
Hareketli sa vaş sü re ci ne gi rer ken el bet te ki her şey ko lay yü rü -

me ye cek tir. Ger çek an lam da düş man la ka pış ma mız bun dan son ra
ola cak tır. Ka der be lir le yi ci özel li ğe sa hip bu sü re ce gi rer ken, ya şa -
na cak so run lar bi zi bü yük öl çü de zor la ya cak tır ama, za fer ka zan -
ma nın da bu zor luk la rı ez mek te, önü mü ze çı ka cak so run la rı aş mak -
ta ol du ğu ger çe ği ya kı cı dır.

Sa va şa bi lim sel ve sis tem li yak la şım dan tu ta lım ko mu ta ve güç
ör güt len di ril me si ne,  uzun sü re den be ri ge len sa vaş pra ti ği nin ge ril la
tar zın da ya rat tı ğı ge le nek sel leş me nin aşıl ma sı na, düş ma nın iz len me -
si ve tak ti ğin de ne ti me alın ma sı na, do la yı sıy la ha ber al ma ko nu sun -
da cid di eğil me mi ze ka dar bir çok ko nu da  hâlâ ye ter siz lik ler ya şan -
mak ta dır. Bun la rı gi der mek en te mel so run la rı mız dan bi ri dir. Yi ne
alt ya pı nın oluş tu rul ma sı baş lı ba şı na bir so run dur. Lo jis tik ve tek nik
ör güt len me nin ara zi ve do ğa ko şul la rı nın he sap la nı la rak ser piş ti ril -
me si, her  alan ve coğ raf ya öz gün lü ğü ne gö re ele alın ma sı önem li dir.

Ge ril la dan ha re ket li sa va şa ge çer ken ya şa na cak ola sı san cı lar, el -
bet te ki do ğu ra ca ğı za rar lar ba zın da ba si te alı na maz. Geç miş te ya -
şa nan ye ter siz lik ler, çok şey kay bet tir me miş ola bi lir (ki, bu za man
za man par ti yi çok zor lu sü reç ler den ge çir miş tir ve ta ma miy le Par ti
Ön der li ği’nin ça ba la rı ile bu sü reç ler at la tıl mış tır). Fa kat bun dan
son ra ki sü reç te, es ki ha ta lar, ye ter siz lik ler en ba si tin den bi le ol sa
çok şey kay bet ti re bi lir. Bu bağ lam da so run la rın çö zü mün de çok üst
se vi ye de bir dü şün sel ça ba ge re ki yor. Ve bu ça bay la bü tün leş miş
bir pra tik ger çek lik önem li dir.

Or du laş ma ya ge çer ken,  uzun sü re de vam  eden ge ril la ya şam tar -
zı nın kök leş me si, sis tem ve di sip li ne ulaş ma da  ayak di re me yi ge ti -
re cek tir. Ki ya şa nan en önem li so ru nu muz şu an da bu dur. Bu so ru -
nun ya şa tıl ma sı nın  uzun va de ye bı ra kı la ma ya ca ğı da açık tır. Za ma -
na bı rak mak, da ha  atak dav ran mak  için de, ko mu ta nın çok iyi dö -
nüş tü rül me si ge re ki yor. Ya ni bi rin cil plan da ko mu ta nın net leş ti ril -
me si önü müz de du ran te mel so run dur.

Di ğer bir so run, or du laş ma adı al tın da ge ril la ya şam tar zı nı dış ta la -
yan, han tal, di na mizm den  uzak, bir çe şit peş mer ge li ğin ya şa tıl ma sı

teh li ke si dir. Ya ni hem or du laş ma ya gel mek te  ayak di re me, hem de
or du laş ma adı al tın da peş mer ge kül tü rü nün, bü rok ra tiz min, ge ril la nın
atak, üret ken ya şam tar zın dan kop muş bir ya şam tar zı nın oluş ma teh -
li ke si var dır. Hem ku rum laş ma nın red de dil me si, hem de ku rum laş ma
adı al tın da bü rok ra tiz mi da ya tan an la yış da bu nun di ğer bir yö nü dür.

Ha re ket li sa va şa ge çiş te ya şa na cak en önem li so run lar dan bi ri
de; düş ma nın tak ti ği ni, ha re ket tar zı nı ve plan la rı nı açı ğa çı kar mak -
ta ya şa nan ye ter siz lik ler dir. “Sa vaş ta ha ber al ma ve bu nu de ğer len -
dir me” adı al tın da  özel eği tim le rin ve ril me si ka çı nıl maz dır. Dik kat
edi lir se, düş man bi zi çok iyi ta nı ma sı na rağ men, bi zim onu ta nı ma -
da, de ne ti me al ma da bü yük ye ter siz lik ler için de yiz. Bu nu sağ la mak
için,  salt is tih ba rat ağı nın ve ya bi rim le ri nin oluş tu rul ma sı yet mez.
Sa vaş ta düş ma nın ha re ket le rin den ve ya şa nan be lir siz lik ler den so -
nuç çı kar ma, ona gö re ted bir ge liş tir me ve mev zi len me  için ko mu -
ta nın “ha ber al ma ve de ğer len dir me” ko nu sun da ba zı as ke ri hu sus -
la rı  esas  alan eği tim ler den ge çi ril me si ve uz man laş tı rıl ma sı ge rek li -
dir. Sa vaş ta ba zen peş pe şe, bir bi ri ni doğ ru la yan, bir bi ri ni des tek le -
yen ha ber ler, tec rü be siz bir ko mu ta nı he men bir ka rar al ma ya sev -
ke de bi lir ve böy le bir ka rar çıl gın ca bir ka rar da ola bi lir. Çün kü
düş ma nın ya nılt ma, yan lış yö ne sev ket me ama cı ile ge liş tir di ği bir -
çok tak tik yak la şım var dır. Bu nun  için sa vaş bi li min de, çe liş ki li ha -
ber le rin ko mu ta nı de ğer len dir me ye gö tür dü ğü, do la yı sıy la onu ya -
nıl gı lar dan kur tar dı ğı ger çe ği var dır. Böy le bir du rum mev cut ken,
biz de çok faz la ya nıl gı ya gel me, hep oyu na gel me du ru mu göz önü -
ne ge ti ril di ğin de, so ru nun cid di ye ti da ha da an la şı lır dır.

Sa vaş, or du laş ma ko nu sun da çok kap sam lı ve cid di bir sü re ce gi -
ri yo ruz. Her an lam da; ku rum laş ma dan sa vaş tar zı na, tak tik ten ör -
güt le me ye, olu şa bi le cek  ayak di re me le re ka dar ye ter siz lik le re çok
aman sız bi çim de yük le ne rek bu so run la rı ber ta raf et mek le kar şı
kar şı ya yız. Bun la rı ber ta raf et mek za fe ri ya ka la ma da be lir le yi ci
öne me sa hip tir.

Ha re ket li sa vaş ta tak tik
Öz iti ba riy le “Ha re ket li Sa vaş”ın iki te mel tak ti ği var dır: Ku şat -

ma-ez me ve üze ri ne çe kip im ha et me.
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Ha re ket li sa vaş sü re ci ne gi rer ken, ge ril la nın geç miş te ki te mel
tak tik le ri  olan bas kın, pu su, sa bo taj, su i kast vb. tak tik hu sus lar ha -
re ket li sa vaş tak ti ği nin alt tak tik le ri  olur. Za fe re ka dar da bu tak tik -
ler hiç bir za man öne mi ni yi tir mez. Ha re ket li sa vaş dö ne min de bu
tak tik ler en teg re bir sis te me ka vuş tu ru lur, bü tün leş ti ri lir. Ör ne ğin
ku şat ma-ez me tak ti ği nin ha zır lan ma sı nın ve uy gu lan ma sı nın ön cü -
le ri  olur. Bu tak tik ler ay nı şe kil de üs tü ne çek me-im ha et me tak ti -
ğin de de bü yük bir öne me sa hip tir ler. Bun la rın ya nı sı ra ha re ket li
sa va şın iki te mel tak ti ği ne des tek ola cak baş ka tak tik bi çim le ri de
or ta ya çı kar. Ör ne ğin pe şi sı ra ha re ket tak ti ği, ka de me li pu su, çe vir -
me tak ti ği vb.

1- Te mel Tak tik ler
a) Ku şat ma-ez me
b) Üze ri ne çe kip im ha et me
2- Alt tak tik ler
a) Pe şi sı ra ha re ket tak ti ği 
b) Ka de me li pu su ve oy nak mev zi 
c) Yarma tak ti ği

1- Te mel tak tik ler 

a) Ku şat ma-ez me
Ku şat ma-ez me tak ti ği, özün de sal dı rı ka rak ter li bir tak tik tir. Düş -

man gü cü nün bir kıs mı nı ve ya bir düş man mer ke zi ni ku şat ma ya
ala rak yok et me yi içe rir. Sal dı rı özel lik le bir çok tak ti ğin iç içe en -
teg re ola rak kul la nıl ma sıy la ger çek le şir. Bu tak tik te iki yön var dır.
Bu yön ler he de fin ko nu mu na bağ lı dır. Bi rin ci yön; sa bit bir düş man
he de fi nin ku şat ma ya alı na rak dü şü rül me si dir. Ta bur, tu gay şe hir vb.
İkin ci yön de; ha re ket li bir düş man gü cü nün ku şat ma ya alı na rak ya
da bir ara zi de kıs tı rı la rak im ha edil me si dir.

1- Sa bit bir he de fe yö ne lik ha re kat
Böy le bir he de fe yö ne lik ger çek leş ti ri le cek  olan tak tik te ön ce lik -

le or tak  olan ba zı hu sus la rı ir de le mek ya rar lı ola cak tır. Böy le bir

he def ku şa tı lır ken; ku şat ma nın ka rak te ri önem li dir.  Eğer ku şat ma
dar ele alı nır sa, so nuç al mak ol duk ça zor bir du rum dur. Çün kü düş -
ma nın ku şat ma yı ku şat ma ya al ma teh li ke si her za man ola sı dır. Bu
teh li ke yi or ta dan kal dır ma nın en doğ ru bi çi mi, kla sik an lam da ki
çem ber sel ku şat ma man tı ğın dan kur tul mak tır. Çem ber sel ku şat ma,
he de fin et ra fın da ki ku şat ma dır. Ve bu nun ama cı, he de fi ez mek tir.
Ya ni he de fi eze cek  olan güç ler bu çem be ri oluş tu rur lar. Bu na kıs tır -
ma da de ni le bi lir. Şim di  asıl so run ku şat ma nın ko run ma sı, dış sal dı -
rı la ra ma ruz bı ra kıl ma ma sı dır. Öy le bir du ru mun mey da na gel me si -
ni ön le mek  için iki tak tik iz le ne bi lir.

Bi rin ci si, söz ko nu su ku şat ma gü cü nü ko ru ma ya ala cak ve da ha
çok ge çiş nok ta la rı nı (köp rü le ri, stra te jik te pe le ri vb.) ya ni düş ma -
nın ola sı bü tün sal dı rı hat la rı nı sağ la ma ala cak bi çim de güç mev zi -
len dir mek tir. Bu ra da köp rü ler uçu ru la bi lir, bir çok yer yo ğun ola rak
ma yın la na bi lir.

Böy le ku şat ma lar da yar ma tak ti ği en sık baş vu ru lan tak tik tir.
Çün kü, par ça bü tün den ko pa rıl mak du ru mun da dır. Yar ma yı des tek -
le ye cek en önem li tak tik ise pe şi sı ra ha re ket tir. Ya ni dal ga lı, pe ri yo -
dik sal dı rı lar la eri ti lir ken, onu dış des tek ten ve tak vi ye den mah rum
bı rak mak  için düş ma nın di ğer güç le ri ne yö ne lik sal dı rı lar de vam
eder. Ta ciz, ça tış ma, su i kast vb. tak tik ler le düş ma nın di ğer güç le ri
sa vun ma ko nu mun da tu tu lur ken, ku şat ma da ral tı lır ve son dar be ler
in di ri lir.

He def le nen bö lük ise, de ği şik tak tik ler iz le ne bi lir. Ör ne ğin ak -
şam dan iti ba ren bö lü ğün ku şat ma ya alı na rak, ku şat ma nın tam da -
ral tıl ma sı, bel li bir sa vaş tan son ra sız ma, peş pe şe sal dı rı lar la sa ba -
ha ka dar vu ru la rak tas fi ye et mek ola bi lir. Ya da ge ce ku şat ma ya alı -
nıp,  plan yer li ye ri ne otur tu lur, sa bah tan iti ba ren vu rul ma ya baş la -
nır. Bu ko nu da ke sin be lir le me ler he de fin, coğ raf ya nın, bi zim le
düş man gü cü nün, ik li min du ru mu na gö re de ği şir. Tak ti ğin en önem -
li ve ke sin lik ta şı yan il ke si, ku şat ma nın ya pıl ma sı dır. Doğ ru bi çim -
de ger çek leş ti ril me ye cek bir ku şat ma, ku şat ma ol mak tan çı kar. Hat -
ta ku şat ma nın ken di si ku şa tıl ma teh li ke siy le kar şı kar şı ya ka lır. Di -
ğer bir hu sus ta ciz sa vaş tar zın dan kur tu lup ça tış ma lar da da so nuç
alı cı tar za ulaş mak tır.
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Ha re ket li sa va şın bu tak ti ği da ha çok stra te jik sal dı rı dö ne mi ne
te ka bül  eder. Böy le ol ma sı na rağ men, den ge dö nem le rin de da ha
çok düş man gar ni zon la rı na kar şı böy le ha re ket ler sık ça ya pı lır. Bu
da ha çok ta bur,  alay vb. düş man mer kez le ri nin or ta dan kal dı rıl ma -
sı na yö ne lik tir. Bu ha re ket ler kı sa za man içe ri sin de ya pıl mak du ru -
mun da dır lar.

2- Ha re ket li güç le re yö ne lik ha re kat
Adın dan da an la şı la ca ğı üze re bu tak tik; düş man güç le rin den bir

kıs mı nın (bö lük, ta bur,  alay) her han gi bir alan da kıs tı rı la rak im ha
edil me si ni içe rir. Bu tak tik ay nı za man da ha re ket li sa va şın “üze ri ne
çek me-im ha et me” te mel tak ti ğin de de sık ça uy gu la nır. Bu tak tik te
or ta ya çı kan te mel özel lik, düş man gü cü nün bir bi rin den ko pa rıl ma -
sı, ko pa rı lan par ça ya da par ça la rın çem be re alı na rak ezil me si dir.
Pe şi sı ra ha re ket, yar ma tak ti ği, en te mel tak tik ler ola rak bu tak ti ğin
için de uy gu la nır. Bu nun ül ke miz şart la rın da da ha faz la uy gu lan ma
im ka nı var dır.

Bu tak ti ğin uy gu lan ma sı  için üç hu sus çok önem li dir. Bi rin ci si;
çok güç lü ve tak tik us ta lı ğa sa hip üst ko mu ta ka de me si. İkin ci si;
sağ lam ve güç lü bir ko or di nas yon. Üçün cü sü; plan la ma nın, tak ti ğin
de rin bi lin ci ne ulaş mış,  atak, se ri bir ko mu ta ve sa vaş ya pı sı. Ör ne -
ğin  Vietnam'da, İkin ci Dün ya  Savaşı'nda Sov yet or du sun da böy le
ku şat ma-im ha et me ha re ket le ri çok ça uy gu lan mış tır. Bun lar gün ler -
ce de vam  eden ku şat ma lar dır. Ül ke miz şart la rın da bu du rum de ği -
şir. Ül ke miz ne  Sovyetler'dir, ne  Vietnam'dır, ne de böy le bir or du -
muz var dır. Düş ma nı mız da fark lı dır.  Kürdistan'ın şart la rı çok da ha
de ği şik tir. Do la yı sıy la de ği şik bi çim ler ken di si ni da yat mak ta dır.
Biz de or ta ya çı ka cak  olan da ha çok tak tik üs tün lük ler, ni te lik te ol -
gun luk, pro fes yo nel leş me dir.

Bir düş man bö lü ğü nün ku şat ma ya alın ma sı ve im ha edil me si
üze rin de du ra lım: Ön ce lik le ha re ket pla nı nın oluş tu rul ma sı ge re kir.
Tak ti ğin be lir len me si ve ko mu ta nın bu esas lar üze rin de en in ce ay -
rın tı sı na ka dar yo ğun laş ma sı, ru hen ve bi linç ola rak bir doy gun sal
dü ze ye ulaş ma sı ge re kir. Bü tün bun lar düş ma nın ha re ke ti ni göz -
lem le mek ve ta kip et mek le  olur. Düş ma nın ni te lik ve ni ce li ği ni, si -

lah la rı nı, ha re ket tar zı nı, ko or di ne bi çi mi ni vb. hu sus la rı tam tes pit
ede mez sek bi le tah min gü cüy le bir çok yer de so nu ca ulaş mak zo -
run lu dur. Bu, dü zen li or du la rın te mel ka rak te ri dir. İni si ya tif ve es -
nek lik pa yı çok az dır. Bu du rum göz önü ne alın ma dan sağ lık lı bir
plan oluş tu ru la maz. Bü tün bun lar (ke şif, is tih ba rat, göz lem, tah min,
sez gi vb.) ça lış ma la rın bü tün lü ğü için de ge li şir. Ve bun lar dan son ra
da ya pıl ma sı ge re ken tak ti ğin be lir len me si dir. Bun la ra ek ola rak pu -
su lar, art böl ge ler de ba zı ha re ket li bir lik ler ted bir ola rak ko num lan -
dı rı lır.

İkin ci si, düş ma nın alan da ki ve ala na ya kın güç le ri ni; sü rek li bir
sal dı rı ya ta bi tu ta rak, sa vun ma du ru mun da bı rak mak tır. İş te bu ra da
yay gın ge ril la tak ti ği ne baş vu ru lur. Kü çük çap lı bas kın lar, ta ciz ler,
ula şım hat la rı nı kes me, alt böl ge ler de ki köp rü le ri tah rip et me, yol
kes me, ya ni bir bü tün ola rak düş ma nı  felç et me, do la yı sıy la tak vi ye
gü cün den mah rum et me tak ti ği iz le nir. Bu tak tik, düş ma nın en güç -
lü hal ka sı dır. As lın da eya let ça pın da ki bü tün böl ge güç le ri mer ke zi
bir plan la ma ya ta bi tu tu la rak, ko or di ne li ha re ket et ti ril mek du ru -
mun da dır. Hat ta bir ko or di ne ko nu mu na geç mek du ru mun da dır lar.

Ku şat ma, ez me ha re kat la rı, böy le ge niş ve kap sam lı bir plan la ma
ol ma dan ba şa rı ya ula şa maz lar. Bu du rum, dar an lam da ki he def ler
için de ği şir. Be lir ti len ler da ha çok kap sam lı ve bü yük he def ler  için
ge çer li dir. Dar an lam da ki ku şat ma-ez me ha re ket le ri  için za man ve
tak tik hu sus la rı da ha çok ön pla na çı kar. Ör ne ğin bir ta bur he def
alı nı yor sa, bu hem kı sa sü re de, hem de us ta tak tik bir in ce lik le ya -
pı la bi lir. Böy le he def le rin kı sa sü re de dü şü rül me me si ha re ka tı teh li -
ke ye so kar.

Ku şat ma pla nı ha zır la nıp, uy gu lan ma sıy la bir lik te he de fin im ha -
sı na yö ne lik sal dı rı lar ikin ci aşa ma dır. Uy gu la ma sı ra sın da her tür lü
tak tik zen gin li ği ya rat mak, ba şa rı nın te mi na tı ola cak tır. Pe şi sı ra ha -
re ket ler, ku şat ma-ez me de en çok baş vu ru lan tak tik tir. Ku şat ma ya
alı nan bir ha re ke tin tek bir sal dı rıy la dü şü rül me si ni he sap la mak bü -
yük bir ya nıl gı dır ve teh li ke li dir. Do la yı sıy la psi ko lo jik tak tik ten
sız ma ya ka dar bir çok  tarz iç içe uy gu la na rak he de fin za yıf la ma sı,
yıp ra tıl ma sı sağ la nır. Bir-iki sal dı rı, tak tik sal dı rı ola rak ya pı la bi lir.
Bu, hem düş ma nın ko nu mu nu be lir le ye cek, hem de düş ma nı za yıf -
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la ta cak tır. Bun lar ya pı lır ken, ni hai sal dı rı  için en güç lü ve en ni te -
lik li gü cü ayır mak da ha ger çek çi dir. Böy le bir ha re kat bir ge ce ye de
sığ dı rı la bi lir, he de fe gö re bir haf ta, bir ay da ola bi lir. Şe hir ve as ke ri
gar ni zon la ra gö re tak tik ler ço ğal tı la bi lir.

Bu tarz da ki ku şat ma-ez me ha re ka tı nın en gü zel ör nek le rin den bi -
ri 1945 'lerde  Vietnam'da ger çek leş ti ri len Di en-Bi en Fu ha re ka tı dır.
Fran sız la rın bir tü men den faz la  olan bir gar ni zo nu, ku şat ma ya alı -
na rak, aşa ğı-yu ka rı bir ay lık sü re için de tas fi ye edil miş tir. Vi et nam
Halk Kur tu luş Or du su Di en-Bi en  Fu'daki gar ni zo nu ku şat ma ya alır -
ken, güç le ri (bir kı sım) ile ri doğ ru pe şi sı ra sal dı rı lar da bu lu na rak,
Gü ney  Vietnam'daki Fran sız des tek kuv vet le ri ni sü rek li sa vun ma da
bı rak mış ve gar ni zo nu dış dün ya dan so yut la ya rak ra hat lık la im ha
ede bil miş ler dir.

b- Üze ri ne çe kip-im ha et me
Bu tak ti ğin açım lan ma sı na geç me den ön ce bir kaç hu su sa de ğin -

mek te ya rar var dır. Be lir ti le cek ler di rekt ve do lay lı ola rak bu tak tik -
le il gi li dir. Çün kü ha re ket li sa va şın bu te mel tak ti ği, gü nü müz de en
faz la kul la nıl ma da hi lin de  olan tak tik tir.

Sa vaş ola yı na yak la şım da ki sap ma lar, sa va şın her sa ha sı na yan -
sır. Bi zim sa va şa yak la şım da  hâlâ ace mi li ği aşa ma dı ğı mız bir ger -
çek tir. Ta bii  olay  salt ace mi lik le  izah edi le mez. Sa va şın mev cut dü -
ze yi, sa vaş ger çe ği ne yak la şı mı mız da, de rin dü şün me miz bi le ger -
çek ler le ta nış ma mı zı da yat mak ta dır. Ne ya zık ki, Par ti  Önderliği'nin
bü tün ça ba la rı na rağ men, ola yın cid di bo yu tu nu  hâlâ ya ka la ya ma dı -
ğı mız da bir ger çek. Bu gün düş man la cid di bir sa va şa tu tuş muş bu -
lun mak ta yız. Düş man aman sız ca yük le ni yor. Çün kü ta rih ten ge len
bir sa vaş tec rü be si var dır. Bu tec rü be ile ken di le ri ne yö ne lik teh li -
ke yi gö rü yor lar. Bun dan ha re ket le or du la rı nı ger çek bir sa vaş dü ze -
ni ne sok muş bu lun mak ta dır lar. Bu sa vaş dü ze ni ni, düş ma nın faz la
tek nik kul lan ma sın da, en  ağır si lah la rı nın, as ker le ri nin bü yük bir
bö lü mü nün ha re ke te ge çi ril me sin de ara ya ma yız. Bu, sa vaş dü ze ni -
nin  uzun va de li, plan lı, sis tem li ve bi lim sel sa vaş esas la rı na da ya lı
bir sa va şın ve ril me sin de ara na bi lir ki, sa va şın  esas bo yu tu da bu dur.

Şim di ha re ket li sa vaş de ğer len dir me le ri miz de uy gu la ma la rı mı zı
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tek rar bir in ce le me ye ala lım. Ba zı yer ler de dar ma da ğı nık bir ça tış -
ma, her ne den se ha re ket li sa vaş de ne me si sa yı la bi li yor; mev zi ye
ça kıl ma,  alan tut ma ola rak de ğer len di ri li yor; ka çış, ma nev ra ola rak
de ğer len di ri li yor. Düş ma na 500 met re uzak tan  ateş açı lı yor, bu me -
sa fe de gün ler ce ça tı şı lı yor, on lar ca düş man ölü sün den bah se di li yor.
Ya ni abart ma lar sü rüp gi di yor, ön ce lik le ha re ket li sa va şı uy gu la ma -
mız  için bu tür du rum lar dan kur tul mak, ger çek ler le bir leş mek ge re -
ki yor. Bu nu göz önün de bu lun du ra rak ko nu mu zu aça lım.

Sa vaş ta şöy le bir ku ral var dır: “Bir güç sal dı rı ya geç ti ğin de, di -
ğe ri sa vun ma ko nu mu na geç mek du ru mun da dır.” Bu du rum da han -
gi si avan taj lı dır, han gi si ka za na bi lir, sal dı ran mı ka za nır, sa vun ma -
da ki mi ka za nır? Bun lar hep tar tış ma ko nu su dur.  Clausewitz'e gö re
plan lı ve  uzun va de li sa vun ma ka za nır. Ya ni o hep sa vun ma nın üs -
tün lü ğü nü id dia  eder.  Clausewitz'i hak lı çı ka ran on lar ca ör nek var -
dır.  Clausewitz'in bu ra da di le ge tir mek is te di ği, ak tif sa vun ma da
de ni len, sal dı rı ka rak ter li bir sa vun ma dır. Bu, sa vaş stra te ji si nin bir
ko nu su dur. Ya ni bu ra da bah se di len dar an lam da ki bir sa vun ma ve
sal dı rı de ğil dir. İkin ci Dün ya  Savaşı'nda Hit ler or du su ta ri hin en bü -
yük sal dı rı sı nı yap tı. Rus lar ise “ana va tan sa vun ma sı” de ni len en
bü yük sa vun ma sa va şı nı ver di ler ve Hit ler ta ri hin en bü yük ye nil gi -
si ni Sov yet or du su nun elin den tat tı. Bu nu Rus la rın sa vun ma sa va şı
ka rak te rin de ara mak ge re kir. Bu, ha re ket li sa va şın üs tü ne çek me-
im ha et me tak ti ği dir.

Sa va şın kap sam lı ol ma sı özü nü boz maz. Yi ne  uzun sü re de vam
et me si, bü yük or du la rın çar pış ma sı, tek ni ğin bü yük lü ğü vb. bü tün
hu sus lar tak ti ğin özü nü boz maz. 5000 ki şi ye ri ne, beş mil yon ki şi
sa vaş mış tır. Ya ni şe kil de bü yük tank lar var dır. Ama öz ay nı dır. Fa -
kat şu var dır: Sov yet ler Bir li ği, Hit ler or du su nu üze ri ne çek me di ya
da Hit ler or du su nu çek mek  için tak ti ğe baş vur ma dı. Hit ler sal dır -
gan dı, do la yı sıy la sal dır gan ka rak te rin den do la yı sal dır dı. Sov yet
or du su ise mec bu ren sa vun ma ya geç ti.  Eğer  Hitler'in sal dır ma ni ye -
ti ol ma say dı, kış kırt ma tak ti ği uy gu la say dı,  Sovyetler'in pla nı nı an -
la ya cak, do la yı sıy la sal dır ma ya cak tı. Hit ler man tı ğı na gö re sal dır -
mak  onun çı ka rı nay dı ve sal dı rıp so nun da ken di bi ti şi ni ha zır la dı.
Bu ko nu lar hep plan lı, bi lim sel ko nu lar dır. Bu nu şu nun  için açık la -

dık; biz de bir man tık var; ha re ket li sa va şın üze ri ne çek me-im ha et -
me tak ti ği ni uy gu la mak  için ön ce den ken di mi ze gö re bir  plan ha zır -
la rız, son ra bu pla nı mı zı mev zi len di rip sa vaş dü ze ni ne so ka rız, on -
dan son ra da sö zü mo na düş ma nı kış kır tıp, ken di pla nı mız doğ rul tu -
sun da ha re ket et ti ri riz. Ama ço ğu za man düş ma nın da bel li bir sa -
vaş tec rü be si nin ol du ğu nu unu tu yo ruz ve ken di mi ze gö re ge liş tir -
miş ol du ğu muz plan la rı mız bo şa çı ka rı lı yor, çı ka bi li yor.

Al man lar sal dır dı ğın da, Rus la rın sa vun ma ya geç me le ri ka çı nıl -
maz dı ama, Rus lar akıl lı, plan lı ve  uzun va de li bir sa vun ma ya geç -
ti ler. Al man la rın ye nil gi si nin ha zır lı ğı bu sa vun ma dır. Bu ra da şu or -
ta ya çı kı yor: Düş man sal dı rı ya geç ti ğin de as lın da bi zim ha re ket li
sa va şı uy gu la ma mı zın en iyi şart la rı doğ muş tur. Za ten düş man ge li -
yor üze ri mi ze. Ya ni ar tık düş ma nı üze ri mi ze çek mek  için yön tem
ge liş tir me ye ge rek yok tur. Pe ki düş man üze ri mi ze gel di ğin de biz ne
ya pa ca ğız? İş te bu nok ta dan ha re ket  edip, so ru na eğil di ği miz de ha -
ta mı zı iyi gö rü rüz. Biz ken di mi zi bir bü tün ola rak bu ger çe ğe gö re
ör güt le me li ve ha re ket li sa va şa geç me li yiz. Ta bii bu çok sis tem li ve
ör güt lü bir dü zen ge rek ti ri yor. Par ti  Önderliği'nin ıs rar la da yat tı ğı,
bi zim de bir tür lü ya pa ma dı ğı mız da bu dur. Bu ger çe ği ir de le dik ten
son ra tak ti ğin içe ri ği ni aça lım.

Üs tü ne çe kip-im ha et me tak ti ği nin öz de sa vun ma ka rak ter li bir
tak tik ol du ğu nu da ha ön ce be lirt miş tik. Bu tak tik te sal dı rı-sa vun ma
iç içe dir. Sa vun ma ka rak te ri ege men dir. An cak ak tif yön lü sal dı rı
ol muş tur. Pe şi sı ra ha re ket ler de, ku şat ma-ez me ye, yay gın ge ril la dan,
yar ma tak ti ği ne, ka de me li pu su ya ka dar bir çok tak tik iç içe uy gu la -
nır. Ta bii ge liş ti ri le cek ha re ka tın özel li ği ne gö re tak tik de bi çim de -
ğiş ti re bi lir. Da ha ön ce be lirt ti ği miz bi çim de kap sam, bü yük lük, kü -
çük lük özü de ğiş tir mez. Za man açı sın dan bu ha re kat la rın  uzun sü re
de vam et me du ru mu ola bi lir. Bir ha re kat en kü çük ve dar an lam da
bir haf ta, bir ay, hat ta bir kaç ay sü re bi lir. Dar an lam da ele alı nır sa,
bir-iki gün lük mu ha re be ler le an cak el de edi le bi lir.  Eğer ger çek çi bir
ha re ket li sa vaş pla nı uy gu la na cak sa, so nuç alı cı da ol sa, bir kaç gün -
lük ola rak plan la nan bir ha re kat so nuç ver me ye cek tir. Bu an cak,
tak ti ğin par ça sı ola bi lir. Za ten düş man bu nu he sap la ya rak sal dı rı da
bu lu nur. Ge nel bir ör nek le so mut laş tı ra lım:
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Düş man  eğer bir tü men lik güç le sal dı rı da bu lu nur sa (bir tü men
yak la şık ola rak 16000 ci va rın da as ker dir), bu nun en az 2000'i ge ri
hiz met te ça lı şır. Yi ne tank çı, top çu bir lik le ri var dır. Bü tün bun lar
or ta la ma ola rak he sap la nır sa, bir tü me nin ak tif sa vaş gü cü 10000 -
'dir. Bi zim bu na kar şı lık gü cü müz, bir ge ril la tu ga yı ol mak du ru -
mun da dır. Bu iki bin beş yüz-üç bin ki şi dir. Güç den ge le me si böy le
ka ba ola rak be lir le ne bi lir.

Düş man üze ri mi ze gel di ğin den o sal dı rı ko nu mun da ol mak, biz
de sa vun ma du ru mun da ol mak zo run da yız. Düş ma nın sal dı rı tak ti -
ği, bi zim sa vun ma tak ti ği mi zi be lir le ye cek tir. Ta bii bu nun coğ raf ya,
ik lim et ken le ri de var dır ve bun lar göz önün de bu lun du rul mak zo -
run da dır. Düş ma nın ko num ve ha re ket özel li ği ne bağ lı ola rak gün -
düz ha re ket  edip, ge ce sa vun ma ya ge çer. Biz ise hem gün düz, hem
de ge ce ha re ket et mek du ru mun da yız. Hat ta, biz de ge ce sa va şı ağır -
lık ka za na cak tır. Bu na gi der ken düş man gü cü nü sı nır sız kul lan mak
du ru mun da ka la cak ya da biz onu bu ko nu ma gir me ye mec bur bı ra -
ka ca ğız. Bu nu ya par ken de gü cü sı nır sız kul lan mak tan ka çın ma lı -
yız. Çün kü bi zim  esas ama cı mız düş ma nı  sert kar şı la mak de ğil, onu
git tik çe ara zi nin de rin li ği ne çe kip yıp rat mak, yor gun dü şür mek tir.
Bun la rın hep si bi rin ci aşa ma yı içe rir. Bi rin ci aşa ma yıp rat mak tır.

Yıp rat ma tak ti ğin de te mel ola rak iki tak ti ğe baş vu ru la bi lir. Bi rin -
ci tak tik, düş ma nın gün düz ha re kat la rı na kar şı aşa ma lı (ka de me li)
pu su ve oy nak mev zi sa vaş tak ti ği, ikin ci si, ge ce le yin kul la na ca ğı -
mız yay gın ge ril la tak tik le ri  olan bas kın, sız ma, ta ciz, su i kast vb. -
'leridir.  Eğer gü cü müz 3000 ise, 1000 ki şi bu yıp rat ma tak ti ğin de
kul la nı la bi lir. Di ğer 2000 ki şi ise  esas ama ca yö ne lik ola rak ha zır la -
nır. Böy le ge ce li-gün düz lü bir kaç gün lük bir sa vaş la düş man hem
yor gun dü şü rü lür, hem de ha re ket tar zı, si lah la rı, ko or di ne bi çi min -
de des tek güç le ri, ya ni bir bü tün ola rak düş man ay rın tı la rıy la ta nı -
nır. Dik kat edi lir se bi rin ci aşa ma  olan yıp rat ma sa va şı, ay nı za man -
da im ha nın ha zır lı ğı dır. Sa va şın şu il ke si ni ha tır la ya lım: “Her sa -
vun ma, sal dı rı ya ha zır lık tır.” Bu ra ya gel miş ken bir hu su su be lirt -
mek te ya rar var dır. Geç miş pra ti ği miz de düş man sal dı rı ya ge çer ken
güç le ri miz da ğı nık ol muş, bir kı sım güç sa va şır ken; ba zı bir lik ler
baş ka alan lar da boş kal mış tır. Bu önem li bir ha ta dır. İkin ci ve en

önem li ha ta mız ise; biz güç le ri mi zi sı nır sız kul la nı yo ruz. Ya ni güç -
ler son had di ne ka dar kul la nı la rak, bir kaç gün için de yor gun dü şü -
rü lü yor. Böy le bir  tarz, da ha baş tan ha re ket li sa va şı red de der. Çün -
kü ha re ket li sa vaş en faz la ye dek güç is te yen bir sa vaş tar zı dır.
İkin ci aşa ma yıp rat ma sa va şı nı bi ti rip den ge sağ la mak tır. Ya ni düş -
ma nın yor gun lu ğu nun son had di ne çı ka rıl ma sı dır. Bu aşa ma çok kı -
sa dır. Bu ra da ki tak tik  esas ola rak ye dek güç le rin sal dı rı ko nu mu na
gö re dü zen len me si dir. Düş man dur du rul muş tur. Ham le sı ra sı biz de -
dir ve bun dan son ra üçün cü ve son aşa ma baş lar.

Üçün cü aşa ma ham le nin bi zim ta ra fı mız dan ya pıl ma sı dır. Biz
2000 ki şi ile bir tü me ni yok ede me yiz. Bu abar tı lı  olur, bu ra da  eğer
düş man du ru mu far ke dip ile ri ha re ka tı nı dur du rup ge ri çe kil me ye
baş lar sa, iz le ye ce ği miz tak tik fark lı  olur. Ya ni tak ti ğin uy gu lan ma
bi çi min de fark lı lık lar gö rü lür. Biz as lın da her iki du rum da da, tü -
me ni he def al mak tan çok tü men den bir par ça ko par mak (ta bur- alay
vb.) is te ye ce ğiz. Ya ni yar ma ha re ke ti ile düş ma nın bir gü cü nü ku -
şat ma ya  alıp bi ti re ne ka dar dö ve ce ğiz. Bu bir ge ce de de ola bi lir.
Bu nu ha re ka tın ni te li ği be lir ler. İm ha sa ha sın da te mel tak ti ği miz
ku şat ma, ku şat ma için de pe şi sı ra ha re kat lar ve yar ma lar la par ça
par ça im ha et me ye git mek du ru mun da yız. İş te bu im ha ha re kat la rı
da bir bi ri ni ta kip ede rek gi der. Bun lar hep  uzun va de li alı na cak ha -
re kat lar dır.

Bu ra da be lir til me si ge re ken önem li bir hu sus da şu dur: Biz, tak -
tik yak la şı mı mız da sal dı rı ve sa vun ma ko nu la rı nı çok iyi ir de le ye -
rek, sa va şı mı zın öz gün lü ğü ne gö re bir tak tik ve stra te jik ka rak ter
oluş tur mak du ru mun da yız. Ta bii, bun lar düş ma nın stra te jik ve tak -
tik ka rak te ri es na sın da, coğ raf ya, güç, tek nik vb. hu sus la rı çok bi -
lim sel ve in ce bir tarz da bir leş ti rip, so nuç oluş tur mak la sağ la na cak -
tır. Vi et nam lı lar “1960 yı lı baş la rın dan iti ba ren Ame ri ka lı lar 2000
de niz pi ya de si ni bir ha va üs sü nü ko ru mak  için  Vietnam'a çı kar dık -
la rın da, biz ar tık  Amerika'nın or du suy la  uzun bir sa va şa tu tu şa ca -
ğı mı zı an la dık ve Ame ri kan stra te ji le ri ni, tak tik le ri ni, ha re ket tarz -
la rı nı ve or du la rı nın bü tün özel lik le ri ni araş tır ma ya baş la dık. Top -
la dı ğı mız bil gi ler le bun la rın üze rin de de rin de rin araş tır ma ya ve
da ha bu za man dan iti ba ren de rin tar tış ma ya baş la dık” di yor lar dı.
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Şim di biz de ki sa vaş tar zı na bak tı ğı mız da düş ma nı ne ka dar ta nı yo -
ruz? Ne ya zık ki, çok az ta nı yo ruz. Her şey  olup bit tik ten son ra
“düş man tak ti ği buy du, pla nı şuy du, ha re ket tar zı böy ley di, şu tek -
ni ği şöy le kul lan dı” di yo ruz.

Bun la rı, hep sa va şın üze rin de tak tik ko nu la ra yak la şım da sap ma -
la rın te mel ne de ni ol du ğun dan be lir ti yo ruz. Ve  hâlâ bun dan da kur -
tul muş de ği liz. Hal bu ki bu ca na lı cı bir so run dur.  Eğer bu nu aş maz -
sak bı ra ka lım ha re ket li sa va şı uy gu la ma yı, sa va şın yük sel miş bo yu -
tu kar şı sın da tak tik siz lik ve tak tik sap ma lar için de ken di ken di mi zi
bo ğa rız. Bu açım la ma lar dan son ra tek rar ha re ket li sa va şa dö ne lim.

Ha re ket li sa va şın iki te mel tak ti ği hak kın da ge nel bir çer çe ve çi -
zil di. Ta bii bun lar ve özel lik le üs tü ne çek me, im ha et me tak ti ği çok
de rin leş ti ri le bi lir. Ha re ket li sa va şı bir bi na gi bi ta sar lar sak, bu bi na -
nın ko lon la rı, du var la rı, ta ban ve ta van la rı ise alt tak tik ler dir.

2- Ha re ket li sa va şın alt tak tik le ri 

Pe şi sı ra ha re kat tak ti ği
Bü yük or du sa vaş la rın da sık ça kul la nı lan, hat ta sal dı rı ka rak ter li

sa vaş stra te ji le ri nin te mel tak ti ği  olan bu tak ti ği, ha re ket li sa va şın
iki ana tak ti ği nin açım lan ma sın da sa de ce adı nı ve re rek be lirt miş tik.
Bu tak ti ği yay gın ge ril la sal dı rı la rıy la ka rış tır ma mak ge re kir. Çün -
kü pe ri yo dik sis te me da ya lı yay gın ge ril la sal dı rı la rı böy le bir ben -
zer lik ta şır. An cak  amaç ve di ğer bir çok hu sus ta önem li fark lı lık lar
var dır. Yay gın ge ril la, düş ma nı im ha et me yi amaç la maz. Da ha çok
düş ma nı ha re ket ve ko or di nas yon an la mın da  felç  eder. Düş ma nı ha -
re ket ten yok sun bı ra kır,  onun bü tün sel pla nı nı bo zar, ak sa tır, ge cik -
ti rir. Yay gın ge ril la nın böy le bir an la mı var ken, pe şi sı ra ha re kat lar,
im ha et me, ez me, tas fi ye et me ama cı nı ta şır. Sal dı rı ka rak ter li bir
tak tik tir. Özel lik le ku şat ma, ez me ha re ket le rin de güç lü bir ro le sa -
hip tir. Yar ma ha re ket le rin de de te mel alı na bi lir. Ör ne ğin Rus-Na -
pol yon sa va şın da, Na pol yon or du su nu bir hat üze rin de top la ya rak
acı ma sız bir sal dı rı ha re ka tı na gi riş ti ğin de bu tak ti ği kul lan mış tır.
Rus or du la rı nın  Napolyon'un tak ti ği ne da yan ma ma sı bu ra dan ge lir.
Na pol yon,  Rusya'ya sal dı rır ken cep he aç ma dı. Ara zi üze rin de bir

hat'tı  esas ala rak, güç le ri ni bu ra da top la dı ve peş pe şe sal dı rı lar la
ade ta  Rusya'nın gö be ğin de bir ya rık aça rak  Moskova'ya ka dar git ti.
Ve  Moskova'yı dü şür dü.  Eğer Na pol yon cep he aç say dı ba şa ra maz -
dı. Çün kü Rus la rın sa vun ma stra te ji si cep he sa va şı na gö re dü zen -
len miş ti. Bu na git mek ay lar ca, hat ta yıl lar ca sü ren bir cep he sa va şı -
nı ya ra tır dı. Hit ler de 1941-1942 yıl la rın da Sov yet ler  Birliği'ne kar -
şı, yıl dı rım sa va şı adı nı ver di ği yön tem le sal dır dı.

Ha re ket li sa vaş da bun dan fark lı ola rak, ku şat ma ya alı nan bir
düş man gü cü nün peş pe şe sal dı rı lar al tın da eri til me si dir.  Eğer 600
ki şi lik bir gü cü müz düş ma nın 350-400 ki şi lik bir ta bu ru nu ku şat -
ma ya alır sa, biz et ra fın da çem ber oluş tu rup, tek tek düş ma nı vur -
ma ya ça lı şa bi lir mi yiz? Ha yır, ken di şart la rı mı zı göz önü ne ge ti re -
lim. Biz düş ma nın böy le bir gü cü nü ku şat ma ya al dık di ye lim. Ne
ka dar ku şat ma al tın da tu ta bi li riz? Du ru ma gö re de ği şe bi lir. Bel ki 5
sa at, bel ki 10 sa at, bel ki bir ve ya iki gün, on dan öte si ni dü şü ne bi lir
mi yiz? Ve ya dü şü nür sek ne  olur? Bin bir ola sı lık peş pe şe di zi lir.
Ama biz ola sı lık la ra gö re ha re ket ede bi lir mi yiz? Ve ya eder sek ne
olur? Or ta ya çı ka cak so nuç ne re ye gi der se git sin, dö nüp do la şıp ku -
şat ma yı he men bi tir me mi ze dö ne cek tir. Düş man in dir me ya pa bi lir,
bel ki ku şat ma yı ya ra maz. Dış tan da di ye lim ku şat ma mı zı ya rıp,
güç le ri ne tak vi ye ulaş tı ra ma dı. Biz düş ma nın cep ha ne si nin bit me si -
ni ya da al dan ma sı nı bek le yip, on dan son ra mı sal dı rı ya ge çe ce ğiz?
Bu du rum da düş man he li kop ter ler le cep ha ne in di re bi lir, ya da bu nu
pa ra şüt le ya pa bi lir. Böy le du rum lar da ama cı mız en kı sa za man da
im ha yı ta mam la mak ol ma lı dır. Ak si tak tir de ama cı mı za ula şa ma -
yız, hat ta za rar lı çı ka rız.

3- Sal dı rı yü rü yüş le ri 
Ha re ket li sa vaş ta sal dı rı yü rü yüş le ri, düş ma nın elin de  olan ara zi -

ler de de rin li ği ne iler le yip, hız la ge ri çe kil me bi çi min de ge li şen bir
sa vaş tak ti ği dir. Bu sal dı rı yü rü yüş le ri nin hep si amaç lı dır. Zaman
za man düş ma nı ya nılt ma, za man za man düş ma nın bir kaç he de fi ne
peş pe şe sal dı ra rak onu to par lan ma dan alı koy ma, za man za man da
düş ma nı ta ciz et me amaç lı dır.

Bü tün ha re kat lar da ha çok bir ta bur la ve ya bir kaç ta bu run ko or -
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di ne li ha re ke ti ile  olur. Bir ta bur bir haf ta lık, on gün lük bir yü rü yüş
plan la ya rak, üze rin de ha re ket ede ce ği ara zi yi ve düş man he def le ri ni
çok in ce bir tarz da tak ti ğe dö nüş tü rür. Ve ha re ket le re baş la dı ğı an -
dan iti ba ren, ara zi üze rin de iler le me si za man za man bö lük ler tar zın -
da, za man za man ta bu run bir kat üze rin de yo ğun la şa rak et kin bir
hü cum şek lin de iler le me si tar zın da ger çek le şir.  Eğer bir kaç ta bur
ise bun lar ay nı şe kil de ko or di ne li ha re ket ede rek, ba zen de bir le şe -
rek bir he de fi or ta dan kal dı rıp iler le me yi sür dü rür ler. Böy le ce ha re -
ket le rin ya pı la bil me si  için, güç le rin lo jis ti ğin den tek ni ği ne ka dar,
üze rin de ha re ket edi le cek ara zi hat tı nın alt ya pı ola rak do na tıl ma sı
ge re ki yor. Ya ni iler le me nin, alt ya pı açı sın dan ha zır lan ma sı  için, ta -
kip edi le cek hat tın üze rin de en az bel li nok ta lar da ha zır lı ğın ol ma sı
ge re ki yor. Ak si hal de ha re ka tın ba şa rı de re ce si sı nır la nır.

Böy le ha re kat lar da zig zak lar çiz mek, tek yan la bir hat iz le mek,
za man za man ge ri dön me ima jı ya ra ta rak tek rar hız la dö nüp baş ka
bir hat tı iz le mek düş ma nı hem şa şır ta cak, hem de düş ma nın de ne ti -
min den kur tul muş bir ha re ke ti ya ra ta cak tır. Çün kü düz bir hat ta
iler le mek, bel li bir tar zı iz le mek, düş ma nı ya nılt maz. Bu tür kuv -
vet le rin ba şa rı sı da sü rek li bir de ğiş ken li ği iz le mek te ya tar.

Di na mizm, ini si ya tif ve de ğiş ken lik bu ha re kat ta bu lun ma sı ge -
re ken en önem li özel lik tir. Kur ta rıl mış alan la rı sa vun ma da, hem
ala nı ge niş let me, hem de sü rek li sal dı rı ko nu mu ile düş ma nı sa vun -
ma da bı rak ma yö nüy le bu ha re kat lar, önem li bir ye re sa hip tir.

a- Ka de me li pu su ve oy nak mev zi
Ha re ket li sa va şın en te mel un sur la rın dan  olan sal dı rı içe rik li sa -

vun ma sa va şı, yol da yıp rat ma tak ti ği, ka de me li pu su ve oy nak mev -
zi sa va şı dır. Bu tak ti ğin adın dan an la şı la ca ğı gi bi, ard ar da di zi liş
ve yay gın bir bi çim de pu su la ma ve pu su la ma da sa bit ol ma yan mev -
zi sa va şı dır. An cak içe rik ola rak da ha fark lı bo yut lu dur. Ka de me li
pu su bir ala nın coğ raf ya sın dan fay da la na rak ala nı bir pu su ağı na
çe vir mek tir. Ta bii böy le bir pu su la ma ya gi der ken, pu su la rın bir bi ri -
ni sa vun ma sı nı, bir bi ri ni ko ru ma sı nı özen le ele al mak zo run lu dur.
Di ğer bir yan, pu su la ma ağı nın, te pe ve va di le re gö re çap raz la ma
ol ma sı dır. İlk pu su lar, düş ma nı ya nılt mak ama cıy la atı lır ve bun la -

rın ama cı düş ma nı  esas  olan pu su ağı nın içi ne çek mek tir. Di ğer bir
amaç ise, düş ma nı üst üs te dar be ler le vur mak tır. Pu su la ma sis te -
miy le oy nak mev zi iç içe alın dı ğın dan, ya ni pu su tar zın dan mev zi -
ye çı kıl mak ol ma dı ğın dan, oy nak mev zi tar zı uy gu la nır.

Düş ma nın kap sam lı sal dı rı la rı, özel lik le üs tü ne çek me-im ha et -
me tak ti ğiy le bi rin ci aşa ma, ya ni yıp rat ma ama cıy la ya pı lan bu
tarz da ki tak tik, düş man güç le ri ne kar şı ak tif bir sa vun ma yı ve rir.
Alan sa vun ma la rın da çok ça uy gu la na cak  olan ka de me li pu su ve oy -
nak mev zi tar zın da dik kat edi le cek önem li bir hu sus, düş ma nın yar -
ma ha re ka tı na kar şı ted bir li ol mak tır. Düş ma nın yar ma tar zın da ki
tak ti ği ne kar şı, bir çok yer de ön lem alın maz sa, düş man güç le rin ara -
sı na gi re rek, ko or di ne yi ko par ma ve güç le ri da ğıt ma du ru mu nu ya -
şa ta bi lir. Bu nu ön le mek  için as lın da düş ma nın yar ma güç le ri ni im -
ha et me tar zın da bir tak tik yak la şım da ha et ki li ola bi lir.

b- Yar ma tak ti ği
Yar ma tak ti ği ha re ket li sa vaş ta, özel lik le hü cum tak ti ğin de çok ça

uy gu la na cak bir tak tik tir. Ku şat ma-ez me de, üs tü ne çe kip im ha et -
me de, düş man güç le ri nin bir bi rin den ko pa rıl ma sı ya da ku şat ma ya
alın ma sın da, düş ma nın sa vun ma ağ la rı nın kı rıl ma sın da yar ma
önem li bir rol oy nar.

Yar ma; ara zi nin her han gi bir nok ta sın da güç le rin yo ğun laş tı rı la -
rak et kin ve peş pe şe bir hü cum tar zıy la düş man hat tı nın kı rı la rak,
ya bir kı sım gü cün ko par tı la rak ku şat ma ya alın ma sı ya da sa vun ma
hat tın da ge dik açı lıp, sa vun ma sis te mi nin da ğı tı la rak, ge nel hü cu ma
des tek su nul ma sı nı amaç lar.

Yar ma  için ha re ke te ge çen güç le rin ar ka sın da on la rı sa vu na cak
et kin sa vun ma nın bu lun ma sı önem li dir. Bu, doç ka, BKC vb. si lah -
la rın kes kin atı şı al tın da, düş man pa sif bı ra kı lır ken, güç le rin hü cum
hat tı önem li oran da sağ la ma alı nır. Yar ma nın ba şa rı lı ola bil me si
için, bir grup la ya pıl ma ma sı, bir kaç gru bun peş pe şe sal dı rı dü zen -
le me si tar zın da ol ma lı dır. 

Yar ma tak ti ği nin ku şat ma da kul la nıl ma sı ise da ha fark lı bir bo -
yut ka za nır. Bu ra da bir grup la de ğil, ba zen bir ta bur la ya pı lır. Çok
güç lü bir hü cum la, düş ma nın sa vun ma sis te min den bir ta bu run ve -
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ya bir bö lü ğün ko pa rıl ma sı ve bu nun yar ma güç le riy le di ğer güç le -
rin  atak ha re ke ti ile ku şat ma ya alın ma sı sağ la nır. Ara zi ya pı sı nın
sert ve en ge be li ol ma sı nın yar ma tak ti ği  için  epey avan taj lı yö nü
var dır.

c-  Alan kur tar ma ve sa vun ma
1-  Alan kur tar ma
Ha re ket li sa va şın te mel amaç la rın dan il ki, düş ma nı as ke ri ola rak

stra te jik bir ye nil gi ye uğ rat mak, di ğe ri de  alan kur tar mak ve sa vun -
mak tır.  Alan kur tar mak ve sa vun mak as lın da ha re ket li sa va şın ba şa -
rı öl çü sü ol mak ta dır. Düş ma nın güç le ri ni ara zi den çı ka ra rak bel li -
baş lı mev zi le re top lan ma sı dö ne mi, ik ti da rın as ke ri an lam da iki li
ol ma sı ya da den ge de ol ma sı dır. Bu den ge nin kı rı la rak hem stra te -
jik sal dı rı ya geç mek, hem de  alan kur tar mak  için güç le rin stra te jik
sal dı rı sı  adım  adım baş lar. Ta bii ha re ket li sa va şa geç mek de mek,
he men stra te jik sal dı rı ya geç mek de ğil dir. Bu nun bel li ön aşa ma la rı
var dır. Ha re ket li sa vaş dö ne min de bel li bir den ge nin ve sa va şın ini -
si ya ti fi nin el de ğiş tir me si nin ya şan ma sı ge rek li li ği var dır. İş te bel li
olan sü re nin aşıl ma sın dan son ra güç le rin stra te jik sal dı rı sı ve  alan
kur tar ma da bu nok ta dan iti ba ren baş lar.

Alan kur tar ma ya doğ ru gi der ken ye dek ler den tu ta lım sa va şın alt-
ya pı sı na ka dar çok önem li ha zır lık la rın ve ça ba la rın ol ma sı ge re ki -
yor. So ru nu tak tik açı dan ele al dı ğı mız  için,  alan kur tar ma nın ve sa -
vun ma nın tak ti ği ne ge nel ola rak de ği ne ce ğiz.

Biz de  alan kur tar ma nın te mel nok ta sı Bo tan- Behdinan'dır. Ve
bu alan lar da, ara zi ya pı sın dan ala nın jeo-po li tik ko nu mu na ka dar
bir çok şey göz önü ne alın mak du ru mun da dır. Alan da bu lu nan
düş man he def le ri nin sa yı sı ve ni te li ği, mev zi len me si as ke ri pla na
dö nüş tü rül mek du ru mun da dır. Ne re den baş la na cak ne rey le ta -
mam la na cak tır? Ala nın düş man açı sın dan ko num lan ma du ru mu
ve ara zi ya pı sı, bi zim tak tik bi çi mi mi zi be lir le ye cek tir. Ya ni ala nı
par ça par ça ku şat ma lar la dü şü re cek sek, bu nu ala nın öz gü lü be lir -
ler. Fa kat ala na kur tar ma te me lin de yö ne lin di ğin de, bu na bir çok
yer den ay nı an da baş la ma önem li dir. Za ten  alan kur tar mak ta iz le -
ne cek tak tik, düş man mer kez le ri nin ku şat ma ya alı na rak dü şü rül -

me si bi çi min de ola cak tır.
Alan kur tar ma ha re kat la rı stra te jik plan lar ol du ğun dan, bu ha re -

kat la rın uy gu lan ma sın da, bü tün ül ke ge ne lin de ki güç le ri miz ha re -
kat la eş gü düm sağ la mak du ru mun da dır lar. Ya ni Bo tan- Behdinan'da
ger çek leş ti ri le cek böy le bir ha re kat ta tüm eya let le rin stra te jik pla na
da hil edil me si ge re ki yor. Ak si hal de ha re ka tın bo ğul ma teh li ke si
ya şa nır. Ya ni di ğer eya let güç le ri nin, pla nın te mel çiz gi si doğ rul tu -
sun da mev zi len me le ri ve tak tik bi çim ge liş tir me le ri ge re kir. Yok sa
her bi ri nin ken di ba şı na ha re ket et me si pla na des tek sun maz. Bu te -
mel de içi ne gi ri le cek doğ ru ey lem de des tek le ne bi lir. Bir an lam da
ha re ka tın ko run ma sı ro lü nü oy na ya cak tır. Do la yı sıy la bu tür du -
rum lar da düş man ye dek le ri ni ha va ve ka ra dan ge ti re ce ği ola sı sal -
dı rı la rı ön le me nin bü tün ça ba sı gös te ril me li dir. Ha va alan la rı na yö -
ne lik sal dı rı lar dan tu ta lım, köp rü ve yol la rın tah rip edil me si ne, düş -
man güç le ri nin uğ raş tı rıl ma sı na ka dar her an lam da ha re ke te ge çi ril -
me si ge re kir.

Böy le bir  alan kur tar ma ha re ka tı, böl ge de ki di ğer sö mür ge güç le -
ri ni doğ ru dan il gi len di re ce ğin den bun la rın ola sı tu tum la rı na ve yö -
ne lim le ri ne kar şı, biz zat bu sö mür ge ci le rin elin de ki par ça lar la bir
des tek le me ve uğ raş tır ma ha re ka tı ya da böy le bir  plan ol ma lı dır.

Alan kur tar mak ta iz le ni le cek tak tik yak la şım ala nın öz gün lü ğü ne
kal dı ğın dan, bu nu so mut açık la mak ger çek çi ol ma ya cak tır. An cak
ge nel yak la şım da bir kaç yer den bir den baş la ma ve çok şid det li bir
sal dı rı tar zı, bu sal dı rı tar zı nın ku şat ma lar la par ça par ça ve pe şi sı ra
ya pıl ma sı bir an lam da ge nel bir hü cum ni te li ği ne ka vuş ma sı ge rek li
olan yan dır.

2-  Alan sa vun ma sı
Alan kur tar ma nın ve sa vun ma nın tak tik yak la şı mı iç içe lik ar ze -

der. Do la yı sıy la  alan sa vun ma sı nın en iyi bi çi mi  alan ge niş let mek -
tir. Te mel yak la şım bu olur ken, di ğer sa vun ma bi rim le ri ni gö zar dı
et me, önem se me me du ru mu na gi ri le mez.

Alan sa vun ma sın da, yi ne di ğer eya let le rin çok önem li ro lü var -
dır, bun lar bi li ni yor.  Alan sa vun ma sın da içi ne gi ri le cek so mut yak -
la şım bi çi mi ise,  alan öz gü lün de ge li şen bir du rum dur. Bu nu üç ana
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hu sus ta ele ala bi li riz.
Bi rin ci si: Ala nın biz zat ken di sin de oluş tu rul muş bir sa vun ma bi -

çi mi dir. Bu,  ağır si lah lar ve ala nın stra te jik yer le rin de ko num lan dı -
rı la cak güç mev zi len me le riy le oluş tu ru lan sa bit bir sa vun ma hat tı -
dır ve alan da ka lan bir sa vun ma bi çi mi ol mak ta dır.

İkin ci si: Bu bi rin ci hat tın ile ri sin de oluş tu rul muş bir sa vaş hat tı -
dır. Düş ma na peş pe şe sal dı rı lar la uy gu la na cak ha re ket li sa vaş la,
hem kur ta rıl mış ala nı ge niş le ten, hem de sü rek li düş ma nı sa vun ma
ko nu mun da bı ra kan bir tak tik bi çim dir.

Üçün cü sü: Düş ma nın ar ka böl ge le rin de ge liş ti ri len yay gın ge ril la
sa va şıy la düş ma nı ar ka dan vu ran, hep uğ raş tı ran, ula şım hat la rı nı
ve ko or di nas yo nu nu bo zan, do la yı sıy la düş ma nı ile ri ham le yap -
mak tan alı ko yan sa vun ma hat tı dır.

Ge nel  alan sa vun ma sın da bu olur ken, be lir ti len ler den şu so nuç
çı ka rıl ma ma lı dır: Düş man bu hat la rı kı ra maz, do la yı sıy la ala na sal -
dır ma im ka nı nı bu la maz. As lın da ilk  alan kur tar ma lar da za man za -
man düş man kap sam lı yö ne le cek tir ve bir çok za man ala na gi re cek -
tir. Bu nu he sap la mak ge re kir. İş te bu du rum da düş ma nın ara zi ye çe -
kil me si ya da ken di si nin gir me si du ru mun da çok ak tif bir ha re ket li
sa vaş la so nu ca gi dil me si müm kün dür. Ya ni, “düş man ala na gi rer,
ama gir di ğin de ye nil gi ile çı kar” tar zın da bir tak tik yak la şım la yak -
la şıl dı ğın da so nuç al mak müm kün dür. 

HAL KA YAK LA ŞIM

Ulu sal kur tu luş mü ca de le si ge nel de  uzun sü re li  halk sa va şı dır.
Ulu sal kur tu luş mü ca de le sin de ge niş  halk yı ğın la rı nın, par ti ön cü lü -
ğün de ki bir cep he de top la na rak sa va şım ver me le ri esas tır. Bu esas -
lar da  halk kit le le ri nin ro lü be lir le yi ci dir.  Halk, sa va şın her aşa ma -
sın da bu öne mi ni hiç bir za man kay bet mez. Sa vaş iler le dik çe ve sa -
va şın bo yu tu yük sel dik çe; ör güt sel, ey lem sel ve tak tik sel an lam da
aşa ma kay det tik çe dev rim de hal ka at fe di len bu ro lün kap sa mı ve
öne mi ar tar.

Ta rih te hal ka da yan ma yan, hal kın des te ğin den yok sun  olan,  halk
yı ğın la rı nı ör güt le yip sa vaş tır ma yan, bu nu prog ram la rı nın mer ke zi -
ne koy ma yan ha re ket le rin ba şa rı ya ulaş tı ğı, dev ri mi in şa et ti ği gö -
rül me miş tir.  Salt ön cü kad ro lar la sa va şın yü rü tü lüp, dev rim le taç -
lan dı rıl ma sı müm kün de ğil dir. 

Hal kın mü ca de le de ki öne mi ni vur gu lar ken; bu, ön cü nün ro lü nün
ol ma dı ğı, sı nır lı ol du ğu, hal kın ken di ba şı na ön cü süz de dev rim ya -
pa ca ğı an la mı na gel mez. Ta rih te hiç bir dev rim, ön cü süz in şa edi le -
me miş tir, bun dan son ra da edi le me ye ce ği açık tır. Dev rim ci mü ca -
de le nin ilk aşa ma la rın da, ön cü nün ro lü ol duk ça önem li dir. So rum -
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lu lu ğu ağır dır, gö rev le ri çok yön lü ve kar ma şık tır. Çün kü dev ri min
te mel le ri ni oluş tur ma gö re viy le kar şı kar şı ya dır. Dev ri min ge li şi mi
ve za fe re ulaş ma sı bu te me le bağ lı dır. Atı lan te mel sağ lam ol du mu,
dev rim sü re ci sağ lam ge li şir ve in şa ha re ke ti so nu ca ula şır. Te mel
yü zey sel olur sa, in şa ha re ke ti de o den li has ta lık lı, zor lu ve san cı lı
ge çer.

Te me lin sağ lam ol ma sı nı et ki le yen en önem li fak tör ler den bi ri de
za man ol gu su dur. Bu açı dan dev rim sü reç le ri nin ön cü ta ra fın dan
çok iyi ya ka la nıp de ğer len di ril me si ve dev rim le hi ne kul la nıl ma sı
kı sa sü re de so nu ca ulaş ma yı be ra be rin de ge ti re cek tir.

Ön cü, sa vaş mak  için ge rek li  olan ör güt lü lü ğün yol ve yön tem le -
ri ni araş tı rır, in ce ler, ger çek çi ve uy gu la na bi lir ola nı or ta ya ko yar.
Or ta ya koy du ğu dü şün ce yi pra tik sa ha da uy gu lar ve uy gu lar ken de,
hal kın bu na ka tı lı mı nı hız la sağ la yan bir ça lış ma tar zı nı  esas  alır.
Bu an lam da or ta ya çı kan fır sat ve ola nak lar dan en iyi bi çim de ya -
rar la na rak, ge niş  halk ke sim le ri nin dev ri me ka na liz edil me si ni sağ -
lar. Böy le ce dev rim ça lış ma la rı nı ge nel leş ti re rek, ge niş li ği ne ve de -
rin li ği ne mü ca de le nin her ke si mi ne ya yar. Ön cü bu ro lü nü iyi oy na -
dı mı, dev rim dü şün ce si zor lu, ama kı sa sü re de  halk ta ra fın dan uy -
gu la nır ha le ge le rek pra tik te ha yat bu lur.

Halk kit le le ri nin git tik çe mü ca de le ye çe ki lip, sa va şa ka tı lı mı nın
art tı ğı sü reç, ön cü mü ca de le sin den  halk sa va şı na ge çiş sü re ci dir. Bu
ev re de ön cü; sa va şı kit le sel leş tir mek  için za ma nı ve or ta ya çı kan
fır sat la rı yer li ye rin de de ğer len dir mek le kar şı kar şı ya dır.  Eğer ön cü,
hal kı ha zır la yıp ha re ke te ge çir me, yön len dir me esa sı na da yan ma -
yıp, işi  salt ken di siy le yü rüt me ye kal kı şır sa bu, dev ri min kı sa sü re -
de tı kan ma sı na, ön cü gü cün tü ke til me si ne yol  açar ki, bu nu dü zelt -
mek zor lu  olur ve  uzun sü re yi ge rek ti rir. Hat ta kay be di len bu fır sat
bir da ha ya ka lan ma ya bi lir. Hal ka da ya nıp hal kı sa vaş tır ma esa sı na
ör nek ver mek ge re kir se,  salt ön cü ler le mü ca de le et me ye ça lı şan
Türk sol ha re ke ti nin yet miş yıl lık pra ti ği; hal ka da yan ma yan, hal kı
dev rim de te mel al ma yan fi kir ha re ket le ri nin ya şam hak kı bu la ma -
ya ca ğı na ve so nu ca gi de me ye ce ği ne en ba riz ör nek tir. Çok güç lü
ön cü ler çı kar tıl mış olun sa da, bu ön cü le rin da ha çok öğ ren ci ta ba -
ka sı na sı kı şıp kal mış ol ma la rı, adı na ha re ket et tik le ri ve ya ide o lo ji -

sin de te mel al dı ğı sı nıf ve ta ba ka ya da yan ma ma sı, bu ha re ket le rin
so nuç suz kal ma la rı nı be ra be rin de ge ti rir. Bu na ben zer bir ko num da
olan ha re ket ler, hem ken di halk la rı nın dev ri me ve öz gür lü ğü ne
ulaş ma la rı na en gel ol muş lar, hem de ge nel ola rak dün ya da ge li şe -
cek sos ya list ha re ket le re de olum suz yön de et ki de bu lun muş lar dır.
An cak bu na kar şı lık hal ka da ya nan; “dev rim hal kın ese ri dir” man tı -
ğıy la ha re ket  eden Rus ya, Vi et nam, Kü ba vb. bir çok ül ke dev rim ci -
le ri nin, bü tün im kan sız lık la ra ve zor luk la ra rağ men, dev ri mi ger -
çek leş tir dik le ri bi lin mek te dir. Özel lik le Vi et nam ve  Ekim
Devrimi'nin ger çek leş me sin de hal kın oy na dı ğı rol çok ta ri hi dir.

Sos ya list dev rim le ri ve ulu sal kur tu luş mü ca de le le ri ni de rin lik li
ola rak in ce le me ye ta bi tu tan par ti miz; bu dev rim de ne yim le rin den
ya rar la na rak çı kar dı ğı so nuç la rı Kür dis tan so mu tu na ya ra tı cı ve
ger çek çi bir tarz da uy gu la ya rak, dev rim mü ca de le si ne gi riş yap mış -
tır. Dev rim gi ri şi mi nin baş lan gı cın da da hi “bir hal kın kur tu lu şu
için, o hal kın biz zat sa vaş tı rıl ma sı” ge rek ti ği ne ina nan par ti miz,
stra te ji si ni bu ger çek li ği dik ka te ala rak oluş tur muş tur. Çün kü bu te -
mel  esas Vi et nam, Kü ba, Çin vb. ül ke ler de ger çek le şen ulu sal kur -
tu luş çu ha re ket ler  için ne ka dar ge rek li ol muş sa, Kür dis tan ko şul la -
rı nı göz önü ne ge tir di ği miz de, bu ra da ve ri len mü ca de le  için de yüz
kat da ha faz la zo run lu luk teş kil et ti ği açık tır.

Ta ri hin he men he men her aşa ma sın da ulu sal ve sı nıf sal bas kı al -
tın da  olan, ya ban cı sö mür ge ci ege men güç le rin iş ga li al tın da bu lu -
nan  ulus ve ya halk la rın, kur tu luş mü ca de le si ne baş la ma dan ön ce
ulus ol ma bi lin ci, kül tü rel can lı lık, di re niş çi lik gi bi ta rih sel mi ras la -
rın ol ma sı ger çek le şe cek  olan kur tu lu şun da ya nak la rı nı teş kil  eder.
Ta rih te ger çek le şen dev rim ler, bu te mel ler üze rin de ge liş miş tir. Ör -
ne ğin Sov yet ler Bir li ği dev rim ya par ken, ol duk ça ge liş miş bir kül -
tür ve hal kın bi linç li li ği ne sa hip ti. Yi ne Vi et nam dev ri min de, hal kın
ola ğa nüs tü di re niş çi li ği ve ölü mü ne va ta na bağ lı lık la rı var dı. Bu na
kar şı  Kürdistan'da da ya nı la cak ta ri hi mi ras ney di? Par ti miz ön der li -
ğin de ve ri len ulu sal kur tu luş mü ca de le si ne an lam ver mek  için ön -
ce lik le bu so ru la rı ce vap la mak ge re ki yor.

Ge nel ola rak Kür dis tan hal kın da ve ta ri hin de sü rek li bir öz gür lük
is te mi ve zul me kar şı bir baş kal dı rı ol sa da ger çek bir ön cü yü ve ör -
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güt lü lü ğü ya ra ta ma ma sı ve geç miş ten be ri ge len iha net çi-iş bir lik çi
ge le ne ğin oy na dı ğı rol ne de niy le bu is tem ger çek leş ti ri le me miş,
baş kal dı rış lar her se fe rin de bas tı rıl mış, ba şa rı sız lık ve ye nil giy le
so nuç lan mış tır. Gün geç tik çe kat mer le şen ve or ta ya çı kan is yan la -
rın bas tı rıl ma sın da da et ki li rol oy na yan iha net ve iş bir lik çi lik mi ra -
sı  Kürt ta ri hi ne dam ga sı nı vu ran önem li bir fak tör ol muş tur.

Kürdistan'ın söz de kur tu luş çu su ol ma ro lü nü üst le nen il kel mil li -
yet çi ve kü çük-bur ju va ön der lik li ha re ket ler, ta ri hin bu ba şa şa ğı ya
gi den akı şı nı dur du ra ma dık la rı gi bi, da yan dık la rı sı nıf ze mi ni ve
çö züm üre te me yen, ye ni yi tem sil et me yen kof po li ti ka la rı iti ba riy le
bu çö züm süz lü ğü da ha da de rin leş tir miş ler dir. Bu ko şul lar da Kür -
dis tan hal kı nın ka de rin de et ki li ola cak ve onu be lir le ye cek iki se çe -
nek söz ko nu su ol muş tur. Bi ri; hal kın ken di si ni sö mür ge ci li ğe ta -
ma men tes lim  edip,  onun için de eri yen bir  halk ola rak ta ri hin ka -
ran lı ğı na gö mül mek, di ğe ri;  Kürt hal kı nın ta rih sel ba şa şa ğı ya gi di -
şi ne “dur” di ye cek ve kur tu lu şu sağ la ya cak  olan ger çek ön der li ği ne
ka vuş mak.

İş te par ti miz böy le ba şa şa ğı ya gi den, yok ol ma nın eşi ği ne ge len
bir  halk ve ta rih ger çek li ği ni mi ras ola rak or ta ya çık mış tır. Geç mi şi
bü tün yön le riy le çö züm le ye rek ve dev ri me kat kı su na bi le cek en kü -
çük nok ta yı bi le ken di ne te mel  alıp de ğer len di re rek ge le ce ği ya rat -
ma yı plan la mış tır.

Hal kı mı zın di ri liş ha re ke ti ni, sö mür ge ci ler 12 Ey lül fa şist cun ta -
sıy la boğ ma yı amaç la mış lar dır. Ör güt len me ve dev ri mi hal ka ta şır -
ma ola nak la rı kal ma yın ca, güç lü bir atı lı mın ha zır lık la rı  için  yurt
dı şı na çı kıl mış tır. Çı kı lan böl ge, Fi lis tin hal kı nın ve Or ta do ğu halk -
la rı nın hem si ya si, hem as ke ri mü ca de le le ri nin yo ğun ol du ğu bir
alan du ru mun da dır. Bu an lam da da ge ril la nın te me li nin atıl dı ğı bu
alan dan tek rar ül ke ye dö nüş ger çek leş ti ril miş tir. 15 Ağus tos 1984
Atılımı'yla baş la tı lan ge ril la sa va şı mı gi de rek halk la bü tün le şip,
halk cep he si ni de ya ra ta rak, ge ril la yı ül ke nin  dört bir ya nın da ge liş -
tir miş tir.

Ulu sal kur tu luş mü ca de le miz ta ri hin de, özel lik le 1989-92 ara sın -
da ki sü reç te ge nel mü ca de le nin et ki siy le, hal kın bi linç ve bir lik an -
la mın da sağ la dı ğı ge liş me ler so nu cu kit le sel pat la ma ya şan mış,

genç lik po tan si ye li grup lar ha lin de or du saf la rı mı za  akın et miş tir.
Ge li şen bu du rum, sö mür ge ci li ğe son dar be yi vu ra cak ve dev ri mi
ama cı na ulaş tı ra cak  olan ola na ğı ya rat mış tır. Hal kı mız, ta ri hin de ilk
kez böy le si ne bir fır sa tı ya ka la mış tır.

İş te dev rim ci mü ca de le mi zi böy le ta ri hi bir aşa ma ya ge ti ren ve
bu so nuç la rı ya ra tan, hal kın dev ri me ar tan ka tı lı mıy la oy na dı ğı rol -
dür. Bu ger çek li ği de rin den gö ren Par ti Ön der li ği du ru mun has sa si -
ye ti ne dik ka ti çe ke rek, dev rim mü ca de le mi ze, hal ka at fe di len ve
mut lak an lam da oy na tıl ma sı ge re ken ro lün üze rin de dur muş, yap tı -
ğı sa yı sız çö züm le me ler le bu nu kav rat ma ya ça lış mış ve  adım  adım
pra ti ğe ge çir me yi de sü rek li kıl mış tır. Bu na rağ men, yö ne tim le ri -
miz, dö nem sel rol le ri ni oy na ya ma mış, hal kı sa vaş tı rıp, dev rim hiz -
me ti ne sok ma gö re vi ni ge re ğin ce ye ri ne ge ti re me miş ler dir. Ya ra tı -
lan bu im kan lar doğ ru de ğer len di ril me di ğin den, önem li ta ri hi fır sat -
la rın kaç ma sı nı do ğur muş tur.

A- Geç miş mü ca de le de hal kın sa va şa sun du ğu des tek,
ka tı lım du ru mu ve bu nu kar şı la ma ger çek li ği miz
Hal kın ulu sal kur tu luş mü ca de le si nin her aşa ma sın da sa va şa sun -

du ğu des tek, ver di ği güç, mü ca de le nin yük sel me si ne yap tı ğı mad di
ve ma ne vi kat kı, çok önem li bir yer iş gal et miş tir. Sa va şın ilk yıl la -
rın da hal kı mı zın ge ril la yı ko ru ma, kıs mi ih ti yaç la rı nı kar şı la ma bi -
çi min de ki yar dım ve des tek le ri, sa va şın ge li şi miy le be ra ber bü yü -
yen or du ya ver di ği mad di ve ma ne vi alan da ki des tek, kit le sel an -
lam da ey lem li lik le riy le ge ril lay la bü tün leş me si de sa va şın ge li şi mi,
bo yut lan ma sı açı sın dan bü yük an lam ifa de et mek te dir. Mü ca de le -
nin her alan da bü yü me si, ya yıl ma sı do ğal ola rak hal kın kit le sel ör -
güt lü lü ğü nü, des te ği ni ve sa va şa ka tı lı mı nı sağ la mış ve kit le le rin
mü ca de le ye ka tı lı mı ni tel ve ni cel ola rak bir bü yü me yi de be ra be -
rin de ge tir miş tir.

Kür dis tan ta ri hin de on lar ca is yan var dır. Bu is yan lar da hal kın ro -
lü be lir le yi ci dir. An cak za fer ge ti re cek ön der lik ten yok sun  olan,
aşi ret çi ve ye rel çap ta ka lan bu is yan lar ba şa rı ya ula şa ma mış tır. Bu -
nun so nu cun da da düş man bu is yan la rı kan la bas tır mış, Der sim is -
ya nın da en ba riz bi çim de gö rül dü ğü gi bi, bas tır dık tan son ra da be -
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yaz kat li am la hal kı sin dir me yi, ne re dey se ken di ta ri hi ni, kül tü rü nü
in kar ede cek dü ze ye ka dar ge tir me yi ba şa ra bil miş tir.

Par ti miz ilk çı kış yıl la rın da bu den li sin di ril miş, kim li ğin den
uzak laş tı rıl mış  olan hal kı mız; sı nır lı da ol sa dev rim ci mü ca de le ye
des te ği ni sun muş ve 1979 ka ba rı şı gi bi bü yük bir kit le sel atı lı mı ya -
ra ta bil miş tir. Hal kın ön cü ye  olan gü ven ve des te ği nin art ma sı so nu -
cun da sö mür ge ci ler 12 Ey lül fa şist cun ta sıy la bu nu en gel le me yi
amaç la mış tır.

1984 za fer atı lı mıy la be ra ber de ni le bi lir ki, inan cı ve umu du za -
yıf la mış bir du rum da  olan hal kı mız, mü ca de le nin ge li şi mi, or du nun
bü yü me si kar şı sın da, ön cü sü ne so nu na ka dar gü ve ne rek her ge çen
gün da ha da ar tan, des tek ve ka tı lı mı nı ar tı ra rak sür dür müş tür. Bu
mü ca de le ye ar tan des tek, sa de ce  Kürdistan'da top rak la rın da ya şa -
yan hal kı mız da de ğil, dün ya nın  dört bir ya nı na da ğıl mış  olan hal kı -
mız da da yo ğun bir bi çim de ge liş miş tir. Özel lik le 1990'lı yıl lar da ki
ha re ke ti mi zin ge li şi mi nin bir so nu cu ola rak bo yut la nan kit le sel
yük se liş, dev rim açı sın dan zo run lu  olan si ya sal or du laş ma nın ze mi -
ni ni de do ğur muş tur.

Olu şan bu ze min, ke penk ka pat mak tan, bin ler ce in sa nın ka tı lı -
mıy la ger çek le şen ser hil dan la ra ka dar, çok de ği şik kit le ey lem li lik -
le riy le baş kal dı rı la ra dam ga sı nı vur muş tur. An cak ön cü kad ro lar bu
ze mi ni doğ ru de ğer len di rip, ör güt le me, yön len dir me ve ko ru ma yı
sağ la ya ma mış tır. Bun dan do la yı da düş ma nın yo ğun yö ne li mi ne,
kat li am la rı na ve ser hil dan la rı kır ma gi ri şim le ri ne kar şı hal kı mız
ken di ni ko ru ya ma mış, di ren me si ne rağ men bu ze mi ni ni güç len di re -
rek da ha üst bo yu ta ulaş tı ra ma mış tır. Tak tik ön der lik  eğer ger çek
bir ör güt le me, eğit me ve ola sı yö ne lim le re kar şı gö rev le ri ni ye ri ne
ge tir miş ol say dı, hal kı mız bu den li za rar gör mez, dev ri me ka tı lı mı
çok da ha üst dü zey de olur du. Bu te mel de si ya sal or du laş ma sı nı ve
gi de rek ken di ik ti dar laş ma sı nı ya ra ta bi lir di. Si ya sal or du laş ma sı nı
ya ra tan bir hal kın, her tür lü yö ne li me,  özel sa vaş yön tem le ri ne da -
ya na bi le ce ği, bo şa çı ka ra bi le ce ği açık tır.

Par ti Ön der li ği yap tı ğı bir de ğer len dir me de; “Hal kın si ya sal or -
du su, ya ni cep he si  eğer ge li şim ha lin dey se, dü zen ger çek ten bü yük
bir ça re siz lik için de kal mış de mek tir. Çün kü dü ze nin or du su da ha

çok dış tan ge le cek bir düş man or du su na kar şı ve ya bü yük bir ayak -
lan may la ha re ke te geç miş bir hal ka kar şı onu tas fi ye et mek  için ha -
zır lık lı dır. Tek nik ve mad di gü cü bu na ye ter li dir. Kı sa sü re de vu rur;
ya ye ner ya ye ni lir. Bu da bir çö züm dür. Ama hal kın top ye kün bir ey -
le me geç ti ği, üre tim le bağ lan tı lı bü tün  halk ke sim le ri nin yo ğun iliş -
ki-ey lem li lik için de ol du ğu bir du rum da böy le bir hal kın ba şı na ne
ajan, ne jan dar ma, ne de po lis ko ya bi lir. Do la yı sıy la dü ze nin tam
yet mez li ğe dü şe ce ği nok ta, dü ze nin güç ye tir mek te ve yön tem ge liş -
tir mek te, kı sa ca  özel sa va şı ge liş tir mek te en çok zor la na ca ğı nok ta,
hal kın si ya sal or du laş ma sı dır. De mek ki hal kın si ya sal or du laş ma sı -
na ge çil di ğin de, düş ma nı ca ne vin den vu ra cak tır” demektedir.

b- Ge ril la nın halk la iliş ki dü ze yi ve ge ril la  halk bü tün lü ğü
Halk sa vaş la rın da;  halk ve ge ril la bir bi rin den ay rıl maz bir bü tün -

dür. Ge ril la; hal kın bağ rın dan çı ka rak ge li şir, sağ la dı ğı ge liş me ye
pa ra lel ola rak hal ka bi linç ve rir. Sa vaş tı ra rak onu öz gür lü ğe ka vuş -
tur ma, bu nun yol ve yön tem le ri ni or ta ya çı kar ma gi bi bir gö re vi
üst le nir. Ge ril la, hal ka kar şı bu gö re vi ni ye ri ne ge tir mek le yü küm -
lü dür. Ya ni bir an lam da ge ril la hal kın ko mu ta nı, us ta sı ve öğ ret me -
ni dir. Bu ve si ley le hal kı ko ru mak, düş man sal dı rı la rı na kar şı sa vun -
mak gi bi soy lu bir iş le ve sa hip tir. Bu iş lev de en iyi bi çim de, sa va -
şı la rak ye ri ne ge ti ri le bi lir. Ge ril la nın bu yü küm lü lü ğü ne kar şı hal -
kın da ge ril la yı ya şat ma, ona sa vaş ma im ka nı sun ma, ge liş me si  için
güç ver me ve her tür lü gö re vi ni ye ri ne ge tir me gi bi bir so rum lu lu ğu
var dır. Ge ril la da,  halk da, bir bir le ri ni ge liş ti re cek ve et ki le ye cek
olan bu rol le ri ni ic ra et tik le ri oran da sa vaş ge li şir. Ge ril la- halk bü -
tün lü ğü, dün ya dev rim le rin de ol du ğu gi bi, Kür dis tan dev ri mi nin de
için de bu lun du ğu mev cut aşa ma nın do ğal bir so nu cu dur. Bu bü tün -
lük sağ lan ma dı mı sa va şın aşa ma kay det me si dü şü nü le mez. An cak
bu bü tün lü ğün ye ter siz al gı lan ma sı, yan lış kav ra nı lıp uy gu lan ma sı
ha lin de teh li ke ler de or ta ya çı kar. Bu du ru mu Par ti Ön der li ği:
“Hal kın si ya sal bir li ği, cep he si, ge ril lay la ka rış tı rıl ma ma lı dır. Şüp -
he siz ge ril la- halk bir bir le ri nin ge liş me si ne, ko run ma sı na ha ya ti
des tek su nar lar. Hat ta ge ril la nın var lı ğı nın ol du ğu yer de,  halk ken -
di öz si ya si fa a li yet le ri ne gir me ye ce sa ret  eder. Bu nun  için ge ril la,
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halk bir lik le ri nin ge li şi mi ne göz-ku lak ol ma lı, on la rın ge li şi mi ne
ge re ken iv me yi ver me li, ko ru ma ya ça lış ma lı, ama ken di si ni de bun -
lar la ka rış tır ma ma lı dır. Hal kı ko ru ma ya ça lı şır ken  halk bir lik le ri
için de bo ğul ma ma lı dır. Ge ril lay la  halk bir lik le ri nin ka rış tı rıl ma ma -
sı, ara da ki iliş ki nin ve far kın özen le ko run ma sı ge re ki yor. Do la yı -
sıy la ne  halk bir lik le ri nin olu şu mun dan ha ber siz, bu ko nu da ro lü nü
ve fonk si yo nu nu ic ra et me yen ge ril la cı lık tan bah se de bi li riz, ne de
ge ril lay la hal kın bir bir le ri için de eri di ği ve ge ril la nın hal kın kuy -
ruk çu su ol du ğu ger çe ği ni ka bul ede bi li riz. Ge ril la,  halk kuy ruk çu su
ol du mu, ge ce-gün düz  onun ola nak la rı üze rin de ya şa dı mı ken di ya -
ra tı cı ve ge liş ti ri ci fonk si yo nu nu gö zar dı et ti mi, o ge ril la bo ğu lur,
yoz la şır ve hal kın ba şı na be la  olur” de mek te dir.

Geç miş pra tik le re bak tı ğı mız da, za man za man ge ril la- halk bü -
tün lü ğü sağ lan mış, her iki si de rol le ri ni oy na mış ol sa lar bi le, ço ğu
za man ge ril la nın ön cü ol ma fonk si yo nu nu tam uy gu la ya ma ma sı,
ara da ki iliş ki dü ze yi ni tut tu ra ma ma sı, ya nıl gı lı ha re ket et me si ne de -
niy le, bu bü tün lü ğün ze de len di ği, yer yer bi rey le rin hiz me ti ne su -
nu la rak yö nü nün sap tı rıl dı ğı ger çe ği var dır. Ya halk la bü tün le şe yim
der ken; ta ma men  halk kuy ruk çu su ol ma, hal kın ini si ya ti fi ne ken di -
ni tes lim et me, Der sim,  Amed, Mar din eya let pra tik le rin de ol du ğu
gi bi si vil leş me, hat ta hal kın için de eri me ya da halk tan kop ma ve
uzak laş ma du ru mu ya şan mış tır. Kuş ku suz ge ril la nın halk la iliş ki le -
ri, ge ril la nın sü rek li hal kın için de ol ma sı an la mı na gel mez. He men
he men bü tün eya let pra tik le rin de, ge ril la nın  asıl gö re vin den uzak la -
şa rak kit le fa a li yet le ri adı al tın da sü rek li kö ye da yan ma sı, kit le ça -
lış ma la rı nı sa va şın önü ne koy ma sı ya şan mış tır.  Halk ne re dey se ba -
sit ih ti yaç la rı kar şı la ma ya ya ra yan bir  araç ha li ne ge ti ril miş tir. Bu
du rum; hem hal kın sa vaş ta üst len me si ge re ken ro lü nün za yıf la ma sı -
na hem hal kın bu du rum dan bık ma sı na yol aç mış tır. Yi ne bu iç içe -
lik ve kö ye da yan ma nın so nu cun da bir çok ka yıp ya şan mış, hal kın
de şif re edi le rek tu tuk lan ma sı na, kat le dil me si ne yol aç mış tır.

Yan lış te mel de ki bu ka dar iç içe lik ge ril lay la hal kın dev rim gö -
rev le ri nin iç içe geç me si ni, ka rış ma sı nı da do ğur muş tur. Ge ril la  asıl
gö re vi ni bı ra ka rak hal kın ya pa bi le ce ği gö rev le ri, ba sit ey lem ler le
de ge ril la nın ken di si ni uğ raş tır ma sı, gü cün ağır lık lı ke si mi nin  atıl

bı ra kıl ma sı, han tal la şıp as ke ri ya şam dan uzak laş ma sı na ne den ol -
du ğu gi bi, bu, as ker leş me ve or du laş ma yı da en gel le miş tir. Bu ay nı
za man da hal kın da et kin tarz da sa vaş tı rıl ma ma sı nı do ğur muş tur. Bu
an lam da ge ril la sı ra dan bir yurt se ve rin bi le ya pa bi le ce ği hen dek
kaz ma, di rek kes me vb. bir çok ba sit işi ya pa rak ken di ni ya nılt mış -
tır. Bu du rum, sa va şın ge liş ti ril me me siy le bir lik te sa va şın ge ri ye
çe kil me si dir. Bu na rağ men ge li şen  halk ey lem li lik le ri as lın da da ha
çok hal kın ken di is te mi ve ge nel mü ca de le nin et ki siy le ya pıl mış tır.

Halk sa vaş la rın da  halk-ge ril la bü tün lü ğü nü, hal kın oy na dı ğı ro lü
göz önü ne ge ti rir sek, bu tarz da yan lış yak la şım la rın ve yet mez lik le -
rin dev ri me ne ka dar za rar ver di ği gün gi bi or ta ya çı kar. Ay nı za -
man da, bu du ru mu gi der mek te tak tik ön der li ğe ne ka dar bü yük bir
rol düş tü ğü çok iyi gö rü lür.

Halk ik ti dar laş ma sı nın he def len di ği ve hat ta te mel le ri nin atıl ma -
ya baş lan dı ğı bu sü reç te, ge ril la- halk iliş ki si nin çok da ha ca na lı cı
bir önem de ken di si ni da yat tı ğı or ta da dır. Bu ne den le; bun dan son ra -
ki sü reç te, geç miş te ser gi le nen ya nıl gı lı yak la şım ve pra tik so nuç la -
rı nın mah kum edil me si ve tek rar lan ma ma sı te me lin de ik ti dar laş ma
sü re ci ne gi ril me li dir. Bu an lam da tak tik ön der li ğin ya ra tı cı, yön len -
di ri ci özel li ği ni pra ti ğe ak tar ma sı, ken di si ne at fe di len ta rih sel an -
lam da ki ro lü nü oy na ma sı kit le yi  asıl iş le vi ne ka vuş tu ra rak, onu sa -
vaş tı ra rak ör güt lü lü ğü nü ya ra tıp dev ri me en üst dü zey de kat kı sun -
ma sı nı sağ la ma sı dö ne min da yat tı ğı bir zo run lu luk tur. Bun dan ha -
re ket le ge ril la ile  halk ara sın da ki iliş ki sı nı rı kes kin ve net be lir len -
me li, öl çü tut tu rul ma lı dır. Bu iliş ki yi ör güt lü bir şe kil de sağ la ma,
ge ril la nın ön cü lük ro lü nü ona bü tün yön le riy le oy nat ma, te mel alın -
ma sı ge re ken bir nok ta dır. Çün kü hal kın sa vaş tı rıl ma ma sı ve yan lış
ya nıl gı lı yak la şım lar hal ka önem li oran da kay bet tir di ği gi bi, ge ril la -
yı da ge ri dü zey de tut mak ta dır.

ç- ûlu sal kur tu luş mü ca de le sin de hal ka yak la şım da ki
çiz gi dı şı lık lar ve par ti mi zin kit le po li ti ka sı

1-  Özel sa vaş kar şı sın da dev rim ci sa va şın gö rev le ri
Özel sa vaş, em per ya liz min ve sö mür ge ci le rin, ge li şen sos yal
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dev rim ci ha re ket ler ve ulu sal kur tu luş mü ca de le le ri kar şı sın da ken -
di ege men lik le ri ni, çı kar la rı nı ve sö mür ge ci le ri ni ko ru mak ve de rin -
leş tir mek  için, si ya si ve as ke ri alan da en çok kul lan dık la rı ve her
tür lü yön tem le ge liş tir dik le ri sa vaş bi çi mi dir. Bu sa va şın ama cı;
hal kı in sa ni özel lik ler den uzak laş tır mak, en do ğal hak kı  olan ya şa -
ma hak kı nı gas pet mek, ken di si ne, kül tü rü ne, do ğa ya ya ban cı laş tır -
mak ve so nuç iti ba riy le de em per ya list ve sö mür ge ci çı kar la rın hiz -
me ti ne sok mak tır.

Düş ma nın, ge li şen dev rim ci mü ca de le kar şı sın da son çır pı nış la -
rıy la em per ya list ler den al dı ğı des te ğe da ya na rak her tür lü sa vaş ku -
ra lı nı ih lal  edip, her tür lü bar bar kat li am cı, in kar cı yön tem le riy le
hal ka yö ne le rek aciz li ği ni or ta ya koy mak ta dır. 

“Sö mür ge ci ya ban cı laş tır ma po li ti ka la rı nın so nuç la rı in sa nı mız -
da önem li ruh sal dö nü şüm ler sağ la mış tır. Di ye bi li riz ki, in sa nı mız
ruh sal ola rak  halk ol ma ni te li ği ni kay bet miş ve ya bu ruh önem li
oran da  eroz-yo na uğ ra mış tır. Bu ol duk ça çar pı tıl mış bir ta rih bi lin -
cin den kay nak lan mak ta dır.  Özel sa vaş ma ki na sı yı kım işi ni ta mam -
la mak is ti yor. Bu yı kım ma ki na sı göç et tir mek le, soy kı rım la, dü şün -
cey le, bü tün duy gu suz lu ğuy la hun har lı ğıy la, bu göç et tir me işi ni
çok kı sa bir sü re de ta mam la mak is ti yor. Bo şalt ma nın al tın da ki te -
mel ger çek bu dur.” Par ti  Önderliği'nin yu ka rı da ki alın tı da da çok
çar pı cı bir bi çim de or ta ya koy du ğu gi bi,  özel sa vaş  Kürdistan'da
Kürt hal kı nı her tür lü yön te mi, ara cı de ne ye rek çö kert me ye, in san
ol ma nın ne özel li ği var sa yok et me ye, özün den uzak laş tı ra rak ne re -
dey se ken di ni bi le in kar ede cek dü ze ye ge tir me ye ça lış mış ve
önem li oran da da bu nu ger çek leş tir miş tir. Bu, kı sa sü re de ger çek le -
şen bir du rum de ğil dir. Te me li ta ri he da yan mak la bir lik te 12 Ey lül
fa şist cun ta sıy la hız ve yo ğun luk ka zan mış; bu gün ise ne re dey se
do ruk nok ta sı na ulaş tı rıl mış tır. Bu nu ger çek leş tir mek  için okul la rı -
nı, ba sın-ya yın araç la rı nı, eko no mik ku rum-ku ru luş la rı nı, zor yön -
tem le ri ni ve da ha bir çok ara cı kul lan mış tır. Okul lar da be yin le ri yı -
ka yıp, ege men  ulus;  Türk ol ma bi lin ci ni, kül tü rü nü ben lik le re iş ler -
ken, med yay la bu nu yay gın laş tır mış,  Kürt hal kı nın bü tün kül tü rü -
nü, ta ri hi ni, ulu sal bay ram la rı nı bi le ken di si ne ma le de rek ege men li -
ği ni in şa et me ye ça lış mış tır.  Spor, si ne ma vb. et kin lik ler le dü şün ce -

le rin fark lı ol gu lar üze ri ne yo ğun laş ma sı nı sağ la ya rak bi rey le rin si -
ya set ve dü şün ce den yok sun kal ma la rı nı amaç la mış tır. He men he -
men her ke sim den hal kı mız üze rin de bu nu yo ğun ca yap mış tır. 

Bi lin mek te dir ki, sö mür ge ci le rin,  Kürdistan'ın en üc ra köy le ri ne
bi le yol, elekt rik,  okul gö tür me si bu asi mi las yo nu de rin le me si ne
ger çek leş tir mek için dir. Özel lik le met ro pol de ki ke sim le ri eko no mik
ola rak ken di ne bağ la ma sı, kü çük-bur ju va ya şa ma sal ma sı, özen dir -
me si vb. bir çok ger çek, bu ra da ki hal kı mı zın özün den uzak laş ma sı -
na, yoz laş ma sı na ne den ol muş tur.

Sa va şın kız gın laş ma sıy la bir lik te  özel sa va şın bo yu tu da gi de rek
art mak ta dır. Sö mür ge ci ler, hal kı psi ko lo jik sa vaş la mü ca de le den
so ğut ma, kont ra ci na yet le ri, ser hil dan la rı kat li am lar la bas tır ma, göç
po li ti ka sı, mez hep çe liş ki le ri ni hort la ta rak hal kı böl me ye ça lış ma,
çe te ci li ği yay gın laş tır ma gi bi bir çok  özel sa vaş uy gu la ma sı nı ge liş -
ti re rek hal kın mü ca de le ye  olan ka yı şı nı, des te ği ni kır ma yı he def le -
mek te dir. 

Par ti Ön der li ği; “Sa de ce in san lar göç et ti ril me di; be yin ler göç
et ti ril di, yü rek ler yü rek ol mak tan çı ka rıl dı, in san la rın be de ni ya şı -
yor ama, bey ni göç et miş, yü re ği göç et miş. Göç et tir me nin bu yön -
le ri da ha teh li ke li dir. Al çak ça bir şe kil de ek me ğe muh taç bı ra kı lan -
la rın gur bet ça ba la rı, be lir li öl çü de an la yış la kar şı la na bi lir ama,
ül ke sin de  olup da, bü yük be yin siz li ği, bü yük yü rek siz li ği ya şa mak,
bu gün  Avrupa'ya,  Ortadoğu'ya sav ru lan hal kı mı zın du ru mun dan
bin kat da ha se fil, bin kat da ha al çak ça bir du rum dur. Ne ka dar di -
li miz sus tu rul du, bey ni miz uyuş tu rul du, ku la ğı mız sa ğır edil di de -
nil se de bu böy le dir” de mek te dir.

Kürt hal kı dün ya da hiç bir hal ka uy gu lan ma yan yok et me yön tem
ve po li ti ka la rı na ma ruz bı ra kıl mış, hiç bir ulus ta gö rül me di ği oran da
dü şü rül me ye ça lı şı lan bir halk tır.  Açık ki bu dü ze ye var dı rıl mış bir
halk, an cak ve an cak bir li ği ni, bi linç li li ği ni ve ör güt len me si ni ya ra -
ta rak, sa va şa rak kur tu lu şu nu sağ la ya bi lir. Bu nu sağ la ya cak  olan,
ona bu im kan la rı su na cak  olan da ta bii ki ön cü gü cü dür. An cak ge -
çen pra tik sü reç le ri de ğer len dir di ği miz de hal kın bu bi linç li li ği nin,
be ra be rin de ör güt lü lü ğü nün tam ya ra tı la ma dı ğı nı gö rü yo ruz. Sı nır lı
ba zı gi ri şim ler ya pıl mış ol sa da,  özel sa va şın yön tem le ri ne kar şı
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koy ma sı nı sağ la ya cak dü zey de ve yet kin lik te ol ma mış tır. Ör güt lü -
lü ğe ka vuş tu rul ma yan, düş ma nın yö ne lim le ri ne ve tak tik le ri ne kar şı
bi linç len di ril me yen, ta rih bi lin ci ne ka vuş tu rul ma yan, ken di si ni ta -
nı ya cak dü ze ye ge ti ril me yen, ken di ger çek li ği kav ra tıl ma yan  halk,
do ğal ola rak ar tan bu  özel sa vaş ve uy gu la ma la rı na kar şı ken di ni
ko ru ya ma mış, so nuç ta  halk ya göç et mek zo run da kal mış, ya düş -
ma na bo yun  eğip düş ma nın bir uşa ğı, iş bir lik çi si ha li ne gel miş, ya
da ör güt süz ce di ren miş ve kat le dil miş tir. Geç miş te ye ri ne ge ti ril me -
yen gö rev le rin, ya ni hal kı ka zan ma, kay be dil me si ni ön le me ve sa -
va şa kat ma gö re vi nin ya kı cı lı ğı sa va şın ge liş me siy le ve düş ma nın
da ha da bar bar laş ma sıy la önü müz de ki sü reç te da ha da ar ta cak tır.

Bü tün bu ne den ler den do la yı hal kı hız la eğit mek, bi linç len dir -
mek, öze dö nü şü sağ la mak ve ör güt le mek zo run lu bir gö rev dir.
Yok sa ör güt süz bir hal kın  özel sa va şa kar şı koy ma sı ol sa bi le bu nun
uzun sü re li ve bi linç li bir kar şı koy ma ol ma ya ca ğı or ta da dır. Bu du -
rum la ra yol aç ma mak  için söz lü pro pa gan da, doğ ru ve ye ter li iliş ki,
ba sın-ya yın, kül tü rel et kin lik ler, ko mi te leş me ler, bir lik ör güt len me -
le ri gi bi her ara cı, yön te mi kul la na rak kit le le ri eğit me yi, bi linç len -
dir me yi ve yet kin ör güt lü bir tarz da ha re ke te ge çir me yi çok yön lü
ve et kin bir bi çim de sağ la mak ka çı nıl maz dır.

Bu ra da mo ral fak tö rü nün ol duk ça bü yük öne mi var dır. Düş man
özel lik le bun dan çok ça ya rar lan ma ya ça lış mak ta dır. Bu nu ba şar ma -
nın tek yo lu ise; ba şa rı lı ey lem li lik ler dir. Ge ril la vur du ğu, ge ril la
ba şa rı lı ol du ğu oran da hal kın mo ra li, inan cı, gü ve ni ar tar, güç le nir.
Yi ne hem ey lem li li ği ge liş tir mek, hem de halk la-ge ril la iliş ki si ni
ko par ma mak, bu nun güç len di ril me si ve sü rek li leş ti ril me si açı sın -
dan önem li bir fak tör dür.

2- Hal kın so run la rı na doğ ru yak la şım ve çö züm gü cü ol ma
Mü ca de le mi zin ge li şi miy le bir lik te par ti miz,  Türk dev le ti kar şı -

sın da iki li ik ti dar ol ma ve den ge ye ya kın bir du ru mu ya şa mak ta dır.
Kit le ler üze rin de kır sal alan da par ti mi zin ağır lı ğı ve ha ki mi ye ti ge -
çer li ha le gel miş tir.  Halk, so run la rı nın çö zü mün de dev let ten um du -
ğu nu bu la ma mış ve so run la rı na par ti nin çö züm ge tir me si bek len ti si
içe ri si ne gir miş tir. Te mel de par ti nin de böy le bir gö rev ve so rum lu -
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lu ğu var dır. Bu so run lar kar şı sın da par ti nin yak la şım tar zı, çö züm
yön tem le ri net tir. An cak bu na rağ men ça lı şan la rı mız, bu ko nu da
par ti yön tem le riy le çö züm gü cü ol ma ye ri ne, pra tik te ge nel ola rak
ta li so run lar la uğ raş mış, so run la rı par ti üs lu bu ye ri ne ken di bi rey sel
yet mez üs lup la rı na gö re çöz me ye ça lış mış ve ço ğun luk la da bu so -
run lar al tın da tı kan mış lar dır.

Sö mür ge ci li ğin hal kı mı zı kim li ğin den uzak laş tır ma sı, ta rih bo -
yun ca bir li ği ni boz ma yı amaç la yan ni fak to hum la rı ek me si, ulu sal
so run dan çok ba sit ve en önem li si de iğ diş edil miş bir ni te li ğe bü -
rün dü rül me si, top lum da ki so run la rı de rin leş tir miş ve dev ri min önü -
ne önem li bir en gel ola rak dik miş tir. Bu ka dar de rin so run la rı bağ -
rın da ta şı yan bir hal kın ya ra sı nı sar mak, önem li bir so rum lu luk,
yet kin bir ön cü lük gö re vi yap ma yı ge rek ti rir. An cak geç miş pra tik -
ler de gö rü len, bu so run la ra faz la çö züm gü cü olu na ma mış tır. Özel -
lik le hal kın içi ne gi ren ge ril la ve cep he ça lı şan la rı bu nun üs te sin den
ge le me miş; ya hal kın tek rar dev le tin ku rum la rı na baş vur mak zo run -
da kal ma sı na, ya da bir li ğin sağ lan ma ma sı na, mev cut so ru nun
olum lu yön de mü ca de le ye ka na li ze ol ma ma sı na yol aç mış lar dır.
Par ti ada le ti ni tem sil ede me yen,  halk ger çek li ğin den  uzak, ki şi lik
has ta lık la rıy la yük lü, par ti ide o lo ji si ve po li ti ka sı nı kav ra ma mış bi -
rey ler hal kın içi ne gön de ril miş tir. Par ti ide o lo ji si ne ha kim ol ma yan
ki şi lik ler, hal kın so run la rı na çö züm ge ti re yim der ken, ba zı ke sim le -
rin et ki si al tın da ka la rak yan lış uy gu la ma lar içi ne gi re bil miş ler dir.
Bir çok yurt se ver, suç suz in sa nı mız halk tan ba zı ke sim le rin ver di ği
yan lış bil gi le re da ya nı la rak ce za lan dı rıl mış, hak sız uy gu la ma la ra
uğ ra tıl mış tır. Bu du rum da bir çok ke si min ka çır tıl ma sı, mü ca de le -
den so ğu tul ma sı nı do ğur muş tur. Bu ne den le halk la iliş ki ye ge çen le -
rin, par ti ide o lo ji ve po li ti ka sı na ha kim, par ti nin ada le ti ni tem sil
edip, uy gu la ya bi le cek bir dü ze ye sa hip ol ma la rı zo run lu dur.

Yi ne, geç miş pra tik ler de kit le ör güt len me sin de sek te rizm içi ne
dü şül dü ğü çok  açık bir ger çek tir. En güç lü kit le eği ti mi, kit le yi dev -
rim ci ey lem le re çek me, ey lem te me lin de bi linç len dir mek tir. Ey lem
te me lin de hal kı ör güt len dir mek  esas alın ma lı dır. Dö ne me ce vap ve -
ren kit le ey lem li li ği, mi lis lik, ko mi te ler vb. ge liş ti ril me di ği  için eği -
tim ve ör güt len me ey lem den ko pa rıl mış tır. Ya sap ma içi ne gi ri le rek,

kit le nin bi linç len di ril me si sav sak la na rak, fay da cı bir tarz da hal ka
yak la şıl mış, ya da  salt pro pa gan da ile ye ti ni le rek kit le ler pa sif bir
iliş ki için de tu tul muş, kit le ey lem li li ği sü rek li leş ti ril me miş, yurt se -
ver ke sim ve mi lis dü ze yin de ça lı şan lar eği til me miş ve ör güt len di -
ril me miş tir. Bu ve ben ze ri ne den ler kit le or du laş ma sın da ve cep he -
sel ku rum laş ma da iler le ye me me nin baş lı ca ne den le ri ol mak ta dır.

Gö rül mek te dir ki, is ter Ku zey  Kürdistan'daki, is ter Gü ney
Kürdistan'daki, is ter se de Av ru pa ve Tür ki ye met ro pol le rin de ki hal -
kı mız ol sun, çok yet kin bir ör güt lü lü ğün ya ra tıl ma sı özel lik le bu sü -
reç te ol duk ça zo run lu dur. Ku zey  Kürdistan'daki hal kı mı zın bas kı,
ta lan, zul me kar şı ken di si ni ko ru ma sı, sin me yi di ri li şe, baş kal dı rı ya
dö nüş tür me si; Tür ki ye ve Av ru pa met ro pol le rin de ki hal kı mı zın kö -
re len yurt se ver lik duy gu la rı nı ha re ke te ge çir me si; ül ke ye dö nü şü ve
mü ca de le ye ka tı lı mı an cak eği tim ve ör güt len mek le ger çek le şe bi lir.
Bu ne den le kit le eği tim le ri ni yay gın laş tır ma, her ke si me bu im ka nı
sağ la ma, bi linç len dir me yi sağ la mak te mel hu sus lar dır. Bu eği tim ve
bi linç len dir me nin sa de ce top lan tı,  ders ver me şek lin de ya pıl ma sı
de ğil, tek nik im kan lar da kul la nı la rak ba sın-ya yın yo luy la da ha da
güç len di ril me si önem li dir. Özel lik le Par ti  Önderliği'nin yo ğun ça ba
ve ça lış ma la rı so nu cun da hal ka yet kin yak la şım ve bu te mel de so -
nuç lar al ma pra ti ği or ta da dır. Her alan da, yet kin  halk ör güt lü lü ğü nü
ya pa bi le cek, ya ni ön cü ol ma ni te lik le ri ne sa hip bi rey ler den bi rim le -
rin oluş tu rul ma sı, bu bi rim ler de yer alan la rın  uzun sü re ay nı alan da
ça lış tı rıl ma ma sı, bel li ara lık lar la de ğiş ti ril me si; bu bi rim le rin ise
güç lü kit le eği tim le ri ni ya ken di le ri yap ma sı ya da oluş tu ra cak la rı
gö rev li ler ara cı lı ğıy la yap ma la rı ge rek mek te dir. Bel li bir bi linç li lik
ka za nan hal kın bu nu dev rim ve sa va şın hiz me ti ne da ha et kin bir bi -
çim de sun ma sı ve bu bi linç li li ği ni da ha da ge liş tir me si açı sın dan,
kit le içe ri sin de he men he men her ke si mi kap sa ya cak ko mi te ler vb.
kit le bi rim le ri nin olu şu mu na gi dil me li dir. 5. Kong re miz de de ka rar
al tı na alı nan  halk ör güt len me bi çim le ri nin hız la yay gın laş tı rıl ma sı,
halk ik ti dar laş ma sı nın te mel le ri ni oluş tu ra cak  olan ye rel yö ne tim le -
rin olu şu mu na gi dil me si ge ril la böl ge le rin den göç et ti ri len ke sim le -
rin tek rar ül ke ye dö nüş le ri nin ger çek leş ti ril me si ve  halk ik ti da rı ör -
güt len me le ri nin ya ra tıl ma sı, dö ne min ya kı cı gö rev le rin den dir.
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Özel lik le kit le yö ne tim le ri nin, ko mi te le rin ve ya kit le bir lik üye le ri -
nin se çi min de, par ti öl çü le ri te mel alın mak zo run da dır. Bu ra lar da
hal kın seç ti ği ki şi le rin ya nı sı ra, par ti nin ta yin et ti ği ki şi le rin yer al -
ma sı, geç miş te ki gi bi ki şi le rin yet ki ye da ya na rak hal kın üze rin de
ha ki mi yet kur ma la rı nı; so run la rın çö zü mü nün ge cik me si ni ön le ye -
cek tir. Ay nı za man da bu ör güt len me ler ko şul la ra gö re mer ke zi leş ti -
ri le bi lir. Bun lar is ter mer ke zi leş ti ril miş, is ter ko mi te tar zın da ol sun
par ti nin de ne ti min de ol ma la rı şart tır.

Yi ne hal kın ken di gü ven li ği ni sağ la ma sı  için ya rı kur ta rıl mış
alan lar da öz sa vun ma bir lik le ri nin ör güt len me si ba zı alan la rı mız da
da ha ön ce de nen miş tir. An cak ge ril la nın faz la des tek sun ma ma sı,
ge re ken yar dı mı gös ter me me si ve düş ma nın da yo ğun yö ne li miy le
bu bir lik ler den ge re ken so nuç alı na ma mış tır. Bu gün Gü ney ve Ku -
zey  Kürdistan'da  halk için de ör güt lü lük bü yük oran da ya ra tıl mış tır.

Ay rı ca yok sul, yar dı ma muh taç bir çok in sa nı mı zın ya nı sı ra, bir -
çok şe hit ai le si de var dır. Bu ke sim le re yar dım ya pı la bi le ce ği ve şe -
hit fo nu ay rı la bi le ce ği gi bi, üre ti me ka tı lım la rı da sağ la na bi lir.
Özel lik le kur ta rıl mış alan lar da bu ke sim le re üre tim ola nak la rı nın
ya ra tıl ma sı ha lin de, hem bu ke sim le rin ge çi mi sağ lan mış ola cak tır,
hem de sa va şın bir çok ih ti ya cı kar şı la na cak tır.

3- De ği şik ta ba ka ve ke sim ler le iliş ki ge liş tir me
Geç miş mü ca de le ta ri hi miz de ge ril la ya ilk gün den iti ba ren hal kı -

mı zın bü yük bir fe da kar lık la her tür lü yar dım ve des te ği ni sun du ğu,
ge ril la yı ko ru du ğu nu be lirt tik. An cak ge ril la nın hal kın des tek ve
yar dım la rı nı is tis mar et ti ği, say gı sız ve se vi ye siz yak laş tı ğı za man -
lar da ol muş tur. Da ya nıl ma sı ge re ken yok sul ke si me ya hiç da ya nıl -
ma mış, ya da sü rek li bir kaç ev ve ya kö ye da ya nı la rak yük len dik çe
yük le nil miş, ne re dey se  halk ca nın dan bez di ril miş tir. Sü rek li ay nı
iliş ki ye da yan ma, de ği şik iliş ki ler ya rat ma ma, bu iliş ki le rin kı sa sü -
re de de şif re ol ma sı na, di ğer ke sim le rin ör güt len me me si ne so nuç ta
ge niş  halk ke sim le ri nin mü ca de le ye ka na li ze ol ma ma sı na ne den ol -
muş tur.

Bu nun ya nın da ba zı eya let le ri miz de yok sul ke sim ye ri ne or ta sı -
nıf ve ya zen gin çev re le re da ya nılm ştır. Bu da ha çok ken di sı nıf ta -

ba ka sı na ve ya ai le çev re si ne da yan ma nın so nu cun da ge liş miş tir. Bu
du rum ge ril la da yoz laş ma, si vil leş me, key fi yet çi lik gi bi so nuç la rı
ya rat mış tır. Yi ne ver gi len dir me de ba zı ke sim le re yo ğun ca yük len -
me, kal dı ra ma ya ca ğı oran da ver gi len dir me le re git me, öde me yin ce
on la ra sek ter ce yö nel me kit le de bık kın lık ya rat mış, hat ta ka çış la ra,
göç olay la rı na ka dar va ran za rar lı so nuç la rı do ğu ra bil miş tir. Bu nun
en ba riz ör ne ği, 1990'lı yıl lar da Der sim,  Amed, Ser hat gi bi eya let -
ler de yo ğun ca ya şan mış ve bu yak la şım hem düş man ta ra fın dan çok
kö tü kul la nıl mış, hem de par ti den ya rar lan ma ya ça lı şan ke sim le rin
çok ça işi ne ya ra mış tır. Mar din  Eyaleti'nde kit le nin yo ğun il gi si, her
tür lü im ka nı ge ril la ya sun ma sı na rağ men hal ka yan lış ve tas fi ye ci
yak la şım lar so nu cu bir çok ka yıp ya şan mış, ge ril la nın çiz gi dı şı na
çı kıp tas fi ye si ne yol aça bil miş tir. Yi ne 1993'de  Dersim'deki zo run lu
ver gi len dir me yak la şı mı, hal kın du ru mu göz önü ne alın ma dan her
ai le ye ay nı dü zey de ver gi len dir me ya pıl ma sı, bü yük bir tep ki ye yol
aç mış, da ha ye ni ye ni mü ca de le ye ka yan ke sim le rin de so ğu ma sı nı
do ğur muş tur.

Ül ke de var  olan bu ger çek lik, Av ru pa ve met ro pol ler de ki di ğer
ke sim le re de he men he men ay nı tarz da yan sı mış tır. Kit le ye ma li
yön den çok faz la yük len me, de ği şik iliş ki ler ya rat ma ma, es ki iliş ki -
le re da yan ma, ço ğun luk la bi raz iyi hiz met  eden mad di du ru mu iyi
olan ke sim le re da yan ma, yurt se ver  olan yok sul ke si min dış ta lan ma -
sı na, yi ne de şif ras yon la ra ve yüz ler ce ya ka lan ma la ra ne den ol muş -
tur. İyi bir ör güt len me ol ma dı ğın dan, dü zen le ya kın iliş ki de  olan çı -
kar cı ke sim ler bu iliş ki tar zın dan fay da la na rak par ti ye da ya na rak
ken di le ri ni de ya şa ta bil miş ler dir. Dev rim de net leş me yen, dev rim ile
kar şı-dev rim ara sın da yal pa la yan bu or ta ke sim, dev rim de çı ka rı ol -
du ğun dan ba zı yar dım ve im kan la rı sun muş sa da düş ma nın yö ne li -
mi kar şı sın da dü zen den ya na ol ma yı se çe bil miş tir.

Geç miş te kad ro la rı mı zın bu ke si me da yan ma sı, ça lış ma la rın
bun la rın de ne ti mi ne gir me si ne yol aç mış tır. Bun la rı dev ri min hiz -
me tin de ça lış tır mak ye ri ne; kad ro la rı mız bun la rın et ki le ri al tın da
gir me le ri so nu cu ça lış ma la rı mız sek te ye uğ ra mış ve ça lı şan kad ro -
la rı mız ken di le ri ni bi tir miş ler dir. Ça lış ma lar da kad ro ar tık onu yön -
len dir mi yor, bu da ya nı lan ke sim kad ro yu yön len di ri yor ol muş tur.
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Öy ley se bu ke sim le re kar şı doğ ru po li ti ka la rın ge liş ti ril me si zo run -
lu dur. Ne on la rı tam dış ta la mak, ne de bu den li za rar lı so nuç la ra
mey dan ver me mek ge re ki yor. Özel lik le,  halk için de ta nı nan, adı ge -
çen ba zı kad ro yö ne ti ci le ri mi ze or ta ve zen gin ta ba ka in san la rın
ken di çı kar la rı  için, par ti nin oto ri te si ne da ya na rak  halk için de iti bar
edil mek, hük met mek ama cıy la çe şit li he di ye vb. adı al tın da bir ne vi
rüş vet ver me ola yı da hi gün de me gel miş tir. Do la yı sıy la bu tür yan -
lış yak la şım la ra, fay da lan ma gi ri şim le ri ne  izin ver me mek, uy gun
po li ti ka lar la bu ke sim le ri dev rim hiz me tin de ça lış tır mak ge re ki yor.

İçin de bu lun du ğu muz sü reç ol duk ça has sas bir sü reç tir. Mil yon -
lar ca in sa nı mız zor la göç et ti ril miş, bin bir tür lü zor luk lar la kar şı
kar şı ya bı ra kıl mış tır. Ger çek bir par ti yak la şı mı gös te ril me di ği tak -
tir de düş ma nın hal kı da ha faz la bas tı ra ca ğı, kit le yi mü ca de le den
ko pa ra bi le ce ği açık ça or ta da dır. Bu ne den le; is ter kır sal da ol sun, is -
ter met ro pol ler de ol sun, her ke si me ulaş ma nın ya nın da te mel ola rak
yok sul iş çi, köy lü ke si mi ne da yan mak  esas alın ma sı ge re ken bir du -
rum dur. Ma li du ru mu iyi  olan ke sim ler, tüc car, es naf vb. ta ba ka la rı
uy gun bir ver gi len dir me po li ti ka sı na,  alan öz gün lük le ri dik ka te alı -
na rak ta bi tut mak ka dar, her sa ha dan in sa nı mı zı, öğ ren ci, es naf, tüc -
car vb.'ni ya rar lı bir ça lış ma içi ne sok mak önem li dir. Te mel ola rak
yok sul ke si mi  esas al mak, bu ke si mi dev ri me hiz met ede cek tarz da
ör güt le mek ge re kir se iş siz olan la ra par ti adı na iş let me ler aç mak,
yar dı ma muh taç olan la ra (şe hit ai le le ri vb.) yar dım sun mak ge re kir.

4- Hal kın de ğer yar gı la rı na doğ ru yak la şım
Kürt hal kı nın ya şa mın da de ğer yar gı la rı, na mus ol gu su ve ge le -

nek-gö re nek ler her za man önem li bir yer tut muş tur. Ne re dey se ya -
şam tar zı nı, ha ya ta ba kış açı sı nı bu de ğer yar gı la rı ve ge le nek ler be -
lir le miş tir. Sö mür ge ci li ğin asi mi las yon po li ti ka sı na, yüz yıl lar bo yu
de vam  eden ta lan is ti la la rı na rağ men, bir çok ege men ulu sun kül tü -
rü nün yo ğun et ki le me ça ba la rı na rağ men,  Kürt hal kı kül tür öğe le ri -
ni ko ru ya bil miş ve kül tü rü nü bu gü ne ka dar önem li oran da ta şı ya -
bil miş tir. Hat ta ege men  olan ulus la rın kül tü rü nü bi le et ki le ye bil miş -
tir. De ni le bi lir ki,  Kürt hal kı nı bu gü ne ka dar ge ti ren di re niş çi li ği nin
ya nı sı ra kül tü rü nü ko ru yup sür dür me si dir. Özel lik le kır sal da ka lan,

sö mür ge ci li ğin asi mi las yo nu na faz la ma ruz kal ma yan ke sim ler,
kül tü rel ya pı sı nı bü yük oran da ko ru ya bil miş tir. An cak Av ru pa ve
met ro po le gi den ke sim ler de asi mi las yo nun ve di ğer kül tür le rin et ki -
si ol duk ça faz la ol muş tur. Mü ca de le nin ge li şi miy le be ra ber yi ti ri len
kül tü rel özel lik ler ye ni den ka za nıl ma ya baş lan sa da et ki le ri he nüz
ta ma men si lin me miş tir.

Hal kı mız ger çek an lam da 1984 'lerde ge ril la nın şah sın da par tiy le
ta nış mış tır. Par ti ya şa mı, ide o lo ji si, üs lup-hi ta bı, ah la kı, de ğer le re
ve hal ka yak la şı mı, ge niş kit le le ri ol duk ça et ki le miş tir. Mü ca de le ye
bun dan et ki le ne rek ka tı lan la rın sa yı sı az de ğil dir.  Kürt hal kı dar ai le
çı kar la rı, ge ri ai le bağ la rı yü zün den sa yı sız kan da va sı na gi rer ken
hiç çe kin me den, hat ta ken di eliy le oğ lu nu, kı zı nı, kar de şi ni se ve se -
ve saf la ra ka ta bil miş, bun dan gu rur du ya bil miş tir. 70 ya şın da ki in -
san la rı mız ço cu ğu-to ru nu ya şın da ki ge ril la sı na her tür lü hiz me ti
yap mak tan çe kin me miş tir.

An cak bu na kar şı lık, geç miş te bir çok ala nı mız da kit le için de par -
ti ah la kıy la bağ daş ma yan ya şam tarz la rı na, hal ka say gı sız yak la -
şım la ra, de ğer yar gı la rı nı hi çe sa yan par ti dı şı tu tum la ra gi ri le bil -
miş tir. Bu tür du rum lar la kar şı la şan  halk ke sim le rin de bel li bir so -
ğu ma ya şan mış tır. Mar din ve  Amed gi bi eya let pra tik le ri bu na en
çar pı cı ör nek ler dir. Par ti saf la rın da yoz lu ğu ya şa yan, or ta mı bo zan
ba zı tip ler hal ka da sa kat yak laş mış lar dır. Bu tip le rin ya nın da  halk
ger çek li ğin den, par ti ah la kın dan  uzak ki şi le rin kit le içe ri sin de hal -
kın ah la kı na  ters dü şen yak la şım lar içe ri si ne gir me, hal kı kü çük
gör me,  halk üze rin de hü küm sür me, ka ba, say gı sız ca dav ra nış la ra
gir me gi bi tu tum lar kit le de önem li tah ri bat lar ya rat mış tır. Kit le ça -
lış ma la rın dan her kes ne re dey se ken di ne gö re bir yak la şım ser gi le -
miş tir. Hat ta ba zı la rı  halk içe ri sin de ay rım la ra gi re rek “be nim iliş -
kim”, “be nim mi li sim” di ye rek su ni ay rı şım la rı bi le ya rat mış lar dır.
Bu da yok sul emek çi ke sim ler den zi ya de çı kar cı çev re le rin ça lış ma -
lar içe ri si ne gir me si ni ve de rin tah ri bat la rın ya ra tıl ma sı nı be ra be rin -
de ge tir miş tir.

Bü tün bu tah ri bat la rın önü nü al mak  için, kit le için de gö rev len di ri -
len kad ro ve ça lı şan la rın hal kın de ğer yar gı la rı na say gı lı,  halk ger çek -
li ği ni kav ra yan, par ti ah lak ve kül tü rü ne sa hip ol ma la rı şart tır. Halk la
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iliş ki ler de se vi ye yi-öl çü yü tut tur mak ta ke sin lik le tu tar lı dav ra nıl ma lı -
dır, tu tar lı ol mak  için sü rek li ba şa rı sa hi bi olun ma lı dır. Ça lış ma tar zın -
da, tem po da sü rük le yi ci ol mak, ola sı ge liş me le ri iyi ta kip  edip, gör dü -
ğü oran da pra ti ğe ak ta rı cı ve ted bir alı cı ol mak şart tır. Hal kın be ğe ni -
si ni ka zan mak, on la rı ka rar la ra kat mak, bu an lam da ön cü ola rak hal kı
pe şin den sü rük le yi ci ol mak, bir par ti li ola rak ken di ni çe kim mer ke zi
yap mak, kit le için de her za man par ti li ol mak, ön cü ol ma nın dü ze yi ni,
say gın lı ğı nı ha kim kıl mak önem li dir. Ay rı ca hal kı mı zın kay bo lan kül -
tü rü nü, on la ra ye ni den ka zan dı ran, ge liş ti ren kül tü rel ça lış ma la rın ya -
pıl ma sı, par ti ah lak ve kül tü rü nü kav rat ma yı amaç la yan top lan tı, gös -
te ri  vb'nin sık ça dü zen len me si, ba sın-ya yın, fo toğ raf, ti yat ro vb. et kin -
lik le rin art tı rıl ma sı, ulu sal gün le ri, bay ram la rı kut la ma, şe hit le re iliş -
kin tö ren ve ge ce ler dü zen le me gi bi ça lış ma la rın ger çek leş ti ril me si,
önem ve ril me si ge re ken di ğer gö rev ler den ol mak ta dır.

Es ki  Kürt is yan la rın da ba şa rı sız lı ğın bir ne de ni de sö mür ge ci li -
ğin ge liş tir di ği mez hep çe liş ki si ve din ol gu su dur.  Kürt in sa nı nın
bö lün me sin de geç miş ten bu gü ne ka dar bu mez hep çe liş ki si sık ça
baş vu ru lan bir yön tem ol muş tur. Bir çok yer de mez hep çe liş ki ler
kul la nı la rak hal kın mü ca de le ye  olan akı şı kı rıl ma ya ça lı şıl mış tır.
Bi lin di ği gi bi hal kı mı zın di ni duy gu la rı da ol duk ça yo ğun dur. Ve bu
ya şam tar zın da et ki li dir.

Do la yı sıy la hal ka yak la şım da bu ol gu ya kar şı ol duk ça has sas
olun ma sı, hal kın inanç la rı na, din ve mez he bi ne say gı lı olun ma sı
ge rek mek te dir. Bu den li inanç la rı na bağ lı in san la rı mı za, ör ne ğin
tan rı ta nı maz lı ğı an lat mak ve ya mez hep le ri ni dik ka te al ma mak,
say gı sız ol mak çok sa kat, ay nı za man da par ti yak la şı mın dan sa pan
bir tu tum ola cak tır. Bu ne den le par ti nin net  olan din yak la şı mı na
gö re bu inanç lar ve de ğer yar gı la rı na say gı lı ol mak, hat ta din ve
mez hep ol gu su na da ya na rak hal kı mü ca de le ye çek mek, ba şa rı lı bir
ça lış ma nın ön de ge len ge rek le rin den dir.

5) Ge li şen  halk ey lem li li ği ne
doğ ru ce vap ver me ve hal kı sa vaş tır ma
Si lah lı mü ca de le miz ge li şip yük sel dik çe; halk ta kay bo lan  inanç-

gü ven duy gu su da git tik çe art mak ta dır. Dün ya dev rim le rin de si lah lı

mü ca de le nin ye ri be lir gin dir. Bu ger çek lik,  Kürt hal kı  için da ha ya -
kı cı bir ger çek li ği ifa de et mek te dir. Si lah lı mü ca de le mi zin baş la ma -
sıy la  halk; ken di si ne acı, ız dı rap ve göz ya şın dan baş ka hiç bir şey
ver me yen sö mür ge ci li ğin yı kıl dı ğı nı gör dük çe par ti ye  olan  inanc
bağ lı lı ğı ge li şi yor. Par ti ye bağ la nan, mü ca de le nin et ki siy le uya nı şa
ge çen  halk, dev ri me da ha faz la ya rar lı ol mak is ti yor, bu yön lü ça lış -
ma şev ki-coş ku su gün geç tik çe ar tı yor. Si lah lı mü ca de le mi zin ilk
yıl la rın da par mak la gös te ri le cek ka dar  olan ge ril la yı ko ru mak, ona
reh ber lik et mek, onu evi ne al mak kim se nin ko lay ko lay ya naş ma dı -
ğı, ya na şan la rın da bu nu bü yük bir gö re vi ye ri ne ge tir di ği inan cıy la
ger çek leş tir di ği bi lin mek te dir. Ger çek ten de düş ma nın aman sız bas -
kı cen de re si ne alı nan hal kı mı zın en kü çük bir gö re vi yap ma sı, gü -
zel bir söz söy le me si, gü ler yüz lü ol ma sı bi le sa va şı mı mız da önem -
li bir yer tut muş ve sa va şın ge liş ti ril me si ve pe kiş ti ril me si nin ge rek -
çe si ol muş tur. O dö nem hal kın gö rev le ri sı nır lıy dı. Çün kü ge ril la nın
da gö rev le ri, et ki ve yet ki alan la rı sı nır lıy dı. Ama gün geç tik çe mü -
ca de le ge li şi yor, gö rev ler ar tı yor, so run lar bü yü yor ve gö rev le re
yak la şı mın öl çü sü de bu ni cel bü yü me kar şı sın da da ha da be lir gin -
le şi yor.

Açık ki geç miş mü ca de le yıl la rın da dö nem le re gö re ge ril la ya,
gö rev le re, yurt se ver li ğe yak la şım fark lı fark lı ve dar dı. Ama bu gün
mü ca de le hız la ge li şi yor. Bu na bağ lı ola rak  halk ha re ke tin de, yurt -
se ver lik ve gö rev yap ma öl çü sün de bir ge liş me var dır. Bu du rum da
hal kın ön cü lü ğü nü ya pan ge ril la, bu sü reç le ri iyi ta kip ede rek hal ka
ne za man ne tür gö rev le ri ya pa bi le ce ği ni iyi bil me li dir. Ör ne ğin si -
lah lı mü ca de le mi zin ilk baş la dı ğı yıl lar da gün düz dev let da i re si ve -
ya her han gi bir ku ru ma gi dil di ğin de, boş ye re elekt ri ği  açık bı rak -
mak o dö nem ko şul la rı na gö re bir yurt se ver lik ey le miy di. Çün kü o
ey le mi yap mak  için de bi linç,  inanç, ka rar lı lık ve ce sa ret la zım dı.
Düş ma nın 12 Ey lül fa şiz mi ile bir lik te top lu ma ege men kıl dı ğı bas -
kı ve kor ku du va rı nı yık mak ge re kir di. Fa kat bu gü nün ko şul la rın da,
he le he le mü ca de le mi zin za fer ari fe si ne eriş ti ği bu dö nem de,  halk
ey le mi nin kap sa mı da ol duk ça ge niş le mek te dir. Dö nem iti ba riy le
bu kap sa mı koy ma dan ön ce,  halk ha re ket li li ği açı sın dan bir an lam -
da zir ve yi teş kil  eden ve ta ri hi miz de önem li bir dö nüm nok ta sı  olan
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1989-92 mü ca de le yıl la rı nı açım la ma yı ge rek li gör mek te yiz.
1990'lı yıl lar, hal kın ezi ci ço ğun lu ğu nun, Par ti Ön der li ği mi zin

hal ka at fet ti ği ro le an lam bi çe rek, o yön de ki is tem, pers pek tif ve
çağ rı la rı gün de mi ne ko yup, si lah lı mü ca de le den de al dı ğı coş kuy la
ey lem sel an lam da zir ve ye ulaş tı ğı dö nem dir. Bu dö nem de
Kürdistan'ın  dört bir ya nın da, ge ril la nın ulaş tı ğı alan lar baş ta ol mak
üze re ulaş ma dı ğı alan lar da da hil ser hil dan lar, New roz kut la ma la rı,
ce na ze tö ren le ri, mi ting ler, ke penk ka pat ma lar, aç lık grev le ri vb. ey -
lem sel lik ler ala bil di ği ne ge liş miş ti.  Halk, par ti nin bir ta li ma tıy la
gün ler ce işi ni bı ra kıp evi ne ka pa na rak so ka ğa çık ma ma şek lin de ta -
vır ser gi le miş tir. Ve dat  Aydın'ın ce na ze tö re nin de gö rül dü ğü gi bi,
yüz bi ne va ran  halk kit le si ser hil da na kalk mış, New roz kut la ma la rı
en gör kem li şek liy le bir bi ri ni ta kip ede rek her alan da ge liş ti ril miş tir.
Ke penk, kon tak ka pat ma lar, bin ler ce in sa nın ka tıl dı ğı yü rü yüş ve
mi ting ler, düş man de ne ti mi nin en faz la ol du ğu şe hir mer kez le rin de
bi le ge liş ti ril miş tir. Fab ri ka lar da iş çi, okul lar da öğ ren ci boy kot la rı
gün ler ce sür müş tür. Tu tuk lu ai le le ri nin ve yurt se ver kit le nin, düş ma -
nın bas kı la rı nı pro tes to et mek ama cıy la, gün ler ce aç lık grev le ri ne
yat ma la rı, kit le ler ha lin de otur ma ey le mi yap ma la rı ve bu ey lem le ri -
ni  Ankara'ya ka dar ta şır ma la rı ger çek leş miş tir. Ben zer ge liş me ler
Avrupa'nın çe şit li ül ke le rin de ya şa yan hal kı mız ta ra fın dan da ya pıl -
mış tır. Bü tün bu ey lem li lik le ri ya pan hal kı mız, 1990'da  Amed'de
Zekiye Al kan, 1992'de  İzmir'de Rahşan De mi rel, 1994'de
Avrupa'da Ronahi ile  berivan'ın ken di le ri ni yak ma la rıy la ey lem li -
lik lö er do ru ğa çık mış tır. Bu dö nem  salt ey lem li lik an la mın da pat la -
ma de ğil, ay nı za man da sa vaş çı aday la rı nın AGK saf la rı na ak ma sın -
da da bir pat la ma ya şan mış tır. Bu dö nem de genç lik po tan si ye li
ARGK saf la rı mı za ba zen on ba zen kır ka va ran grup lar ha lin de  akın
et miş ler dir. Bu Kür dis tan ta ri hin de par ti mi zin sağ la dı ğı ola ğa nüs tü
bir dö nem dir. Baş dön dü rü cü ge liş me le rin ya şan dı ğı yıl lar dır.

An cak, ge ril la bu na ce vap ola rak bu ge liş me le ri kar şı la ma dü ze -
yin den  uzak kal mış tır. Halk ta gü ven ve  inanç duy gu su nun ge liş ti ği,
ey lem sel ola rak ata ğa kalk tı ğı dö nem ler de ge ril la nın as ke ri ey lem li -
li ği nin rol ve öne mi bü yük tür, sü rük le yi ci ve da ha da ge liş ti ri ci bir
özel li ği var dır.  Eğer ge ril la bu yön lü ge liş me le re ha zır lık lı  olup,

bun la rı as ke ri ey lem li lik le des tek le ye rek güç len di re bil sey di, mev -
cut du ru mu ik ti dar la so nuç lan dı ra bi lir di. An cak ya şa nan bu nun ter -
si ol muş tur. Özel lik le ser hil dan lar, çe şit li bi çim ler de si lah lı  halk
kal kış la rı na dö nüş tü rü le bi lir di. Baş ta  Amed, Bo tan, Mar din hal kı
ol mak üze re bir çok  alan hal kı bu na ha zır lık lıy dı; an cak bu kit le ha -
re ke te ge çi ri le me di. As ke ri ey lem li lik le güç len di ri lip ko ru na ma dı.
Ko ru na ma yan ey lem li lik ve sa vaş ma ya ha zır  olan  halk kit le si yal -
nız ba şı na bı ra kıl dı. Ör nek ler sek; bir  Cizre'de,  Şırnak'ta ser hil dan
ya pı lır ken, hat ta kat li am ya pı lır ken, ge ril la bir lik le ri ya kın day dı.
Yi ne  Lice'de kat li am ya pı lır ken ge ril la ol duk ça ya kın dı. Ge ril la ne
bu na ge rek ti ği gi bi mü da ha le et ti, ne de güç lü, ye ter li ey lem ler le
ce vap ver di.  Açık ki bu yön de ça ba lar, ba zı pra tik ler var dı. Ama
çok ye ter siz di.

As ke ri ey lem den, des tek ten yok sun  olan kit le sel ey lem li li ğin
faz la sür me ye ce ği, sür se de bu di ren me nin faz la so nuç ala ma ya ca ğı
da açık tır. Ni te kim bu nu gö ren düş man yük len dik çe yük len di. Tu -
tuk la ma lar, kat li am lar, ya kıp-yık ma lar bir bi ri ni iz le di. Ciz re, Şır nak
kat li a mı na et ki li bir kar şı lık ve ril me di ğin den do la yı, düş man bun -
dan ce sa ret le im ha po li ti ka sı nı, di ğer alan la ra da uy gu la dı ve ol duk -
ça yay gın laş tır dı. Yi ne  halk kit le sin de ge rek düş ma nın kat li am ve
bas kı la rı na ma ruz kal dı ğın dan, ge rek se ge ril la dan et ki li des tek gör -
me di ğin den do la yı bir gü ven siz lik, te dir gin lik ge liş ti. Düş man fi zi ki
kat li a mın ya nın da be yaz kat li a mı da ger çek leş ti re rek hal kı sin dir -
me yi, bas tır ma yı amaç la dı. Ko ru cu luk po li ti ka sı nı da ya ta rak kit le yi
ge ril la dan ko par mak ve de ne ti me al mak ama cıy la göç ola yı nı zo -
run lu luk ha li ne ge tir di. Bu nun  için köy le ri ya kıp-yı ka rak, am bar go
sis te mi ni uy gu la ya rak kır sal ala nı in san sız laş tır ma ya ça lış tı. Bu po -
li ti ka ya kar şı da yet kin bir ce vap ve ri le me di ğin den, çe te ci li ği ka bul
eden ler mü ca de le mi ze kar şı si lah lan dı lar, çe te leş me yen ler ise, şe -
hir le re, met ro pol le re göç et mek zo run da kal dı lar. Bü tün bun lar hal -
kın coş ku su nu öl dü ren et men ler dir.

Kit le sel ey lem li li ği as ke ri ey lem li lik le des tek le yip ey lem bü tün -
lü ğü nü ya rat ma mak, ola yın bir yö nü dür. İkin ci yö nü ise, kit le sel ey -
lem li li ğe sağ lık lı yak la şı mın ser gi len me me si dir. Ol duk ça es ki yen
ey lem tür le ri ye ni len me di. Ye ni  tarz ve bi çim ler, de nen me miş yön -
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tem ler ge liş ti ri le me di. Hep alı şı la ge len tak tik ler de ıs rar edil di. Ör -
ne ğin ser hil dan tak ti ğin de ol duk ça va sat bir yak la şım ve sı ra dan lık
ya şan dı. Ser hil dan lar, ye ter li bir bi linç len me, ör güt len me ve ha zır lı -
ğa da yan ma dan  onun bir üst bo yu tu  olan si lah lı  halk ayak lan ma sı na
dö nüş tü rü le me di. Bu an lam da ol duk ça amaç sız ser hil dan lar da ge -
liş ti ril di. Ne re dey se iki gün de bir ser hil da nın ol ma sı bu si la hın
ama cı nı sap tır dı ğı gi bi et ki si ni de kır dı.

Ge li nen sü reç;  halk kit le si nin sa vaş ta et kin kul la nıl ma sı nı da yat -
mak ta dır. Za fe rin ari fe si ni ya şa yan ha re ket ler,  halk po tan si ye li ni sa -
vaş tı ra rak et kin bir şe kil de kul la na ma dı mı, ge ril la nın da zor la na ca -
ğı, ba şa rı ge ti re me ye ce ği açık tır. Ba şa rı yı ge ti re mez, çün kü ba şar -
mak  için güç ge re ki yor. Gü cü nü halk tan  alır, mo ra li ni hal kın sa vaş -
tı rıl ma sın dan  alır. Kal dı ki, ge ril la dev ri mi ya rat sa bi le dev ri min ko -
run ma sı  için yi ne sa va şan hal ka ge rek si nim var dır.

Yu ka rı da da be lirt ti ği miz gi bi hal kın sa vaş tı rıl ma sı ken di si ni ya -
kı cı bir bi çim de da yat mak ta dır. Bu, mi lis tar zın da sa vaş tır ma  olur,
öz sa vun ma bir lik le ri bi çi min de  olur, ser hil dan lar da da si lah lan dı ra -
rak sa vaş tır mak  olur. 

Gü cü ni ce lik ve ni te lik ola rak bü yü yen, or du la şan ge ril la nın ey -
le mi de bü yük ol ma lı dır. Dün di rek ke sen, sa bo taj ya pan vb. kü çük
ey lem ler le uğ ra şan ge ril la ya, bu gün gö rev ola rak ta bur bas mak ve
ta bur or ta dan kal dır mak, şe hir le ri ku şat ma ya  alıp, alan la rı düş man -
dan te miz le ye rek kur tar mak dü şü yor. Ge ril la nın ya da or du nun bu
bü yük ey lem le re yö nel me si  için kü çük çap lı ey lem le ri hal kın yap -
ma sı ge rek mek te dir. Ey lem le ri çe şit len dir mek ve  halk kit le si ni se -
fer ber et mek ge rek mek te dir. Şe hir ler de hal kı eği te rek bom ba la ma
ey lem le ri ge liş ti ri le bi lir.  Ajan, ko ru cu vb. yö ne lik su i kast ler yap tı rı -
la bi lir. Ge ril la nın kır sal da ula şa ma dı ğı  ajan, ko ru cu ve iş bir lik çi ler
şe hir ler de el le ri ni-kol la rı nı sal la ya rak do laş mak ta dır lar. Bun la rı
hal kın ce za lan dır ma sı faz la zor bir  olay de ğil dir. Yi ne şe hir ler de
dev let ku rum la rı, fab ri ka lar, elekt rik, te le fon vb. sant ral ler var dır.
Her bir yurt se ver bun la rı ra hat lık la im ha ede bi lir. So kak la ra, cad de -
le re  park  eden düş man araç la rı ya kı la bi lir. Yi ne hal kın için de sa va -
şan ke sim ler alı na rak kır sal da ge ril lay la bir lik te ey lem le re ka tı la bi -
lir. Düş ma nın alan la rı ya kıp-yı kıp in san sız laş tır ma sı na kar şı lık Par ti

Ön der li ği mi zin, “evi ba şı na yı kı la rak şe hir le re sü rü len  halk ko lay
mi li tan la şır” şeklindeki be lir le me si bu ger çe ği ifa de et mek te dir.

De mek ki, hal kın ön cü gü cü, ge ril la or du laş ma sı na  önem ver di ği
ka dar hal kın si ya sal or du laş ma sı na da o den li  önem ver me li dir.
Çün kü hal kın si ya sal or du laş ma sı nın ve ey lem sel li ği nin ge liş ti ril -
me si ge ril la or du laş ma sı nın bir par ça sı dır, onu bü tün ler. 

6- Hal ka doğ ru par ti yak la şı mı na sıl ol ma lı dır
Yu ka rı da mü ca de le mi zin var dı ğı bo yu tu, hal kı mı zın du ru mu nu

ve bi zi ne re dey se hal kı kay bet me nin eşi ği ne ge ti ren pra tik ler den or -
ta ya çı kan ba zı te mel hu sus la rı koy ma ya ça lış tık. Be lir ti len hu sus lar
her eya let te ve ya ça lış ma sa ha la rın da şu ve ya bu dü zey de or ta ya çı -
kan yet mez lik ler dir. Bu yet mez lik le rin mü ca de le mi zi önem li oran -
da ge ri let ti ği, sek te ye uğ rat tı ğı açık tır. Mü ca de ley le ka za nı lan bir -
çok fır sat, ola nak ka çı rıl mış ve ya he ba edil miş tir.  Açık ki bu du -
rum lar, her dev rim ha re ke tin de şu ve ya bu dü zey de mut la ka ya şan -
mış tır. Bu öy le dir di ye “biz de de tec rü be ek sik li ği var dı,  onun  için
fır sat lar dan ya rar la nı la ma dı” de yip ge çiş tir mek ve ya “geç miş tir”
de yip üs tü ne sün ger çek mek,  açık ki doğ ru bir tu tum de ğil dir. Ek -
sik lik ler, yet mez lik ler, hat ta suç de re ce si ne va ran du rum lar, pra tik -
ler ya şan mış tır, an cak, dev rim mü ca de le si dur ma mış tır. Her gün or -
ta ya çı kan yet mez lik le ri bi lin ce çı ka ra rak ger çek çi ve ya ra tı cı bir
te mel de çö züm le ye rek gün be gün ge liş mek te dir.

Dö ne min, ta ri hin da yat ma sıy la mü ca de le miz da ha hız lı, ye ni ve
so nuç alı cı ge liş me le re ge be dir. Bu an lam da geç miş pra tik ler de or -
ta ya çı kan ve 5. Kong re miz ce ele alı nıp mah kum edi len, hiç bir za -
man ka zan dır ma yan sı nıf dı şı özel lik le ri, an la yış la rı çö züm le yip al -
ter na tif çö zü mü or ta ya koy mak ve pra tik sa ha da uy gu la mak dev ri -
mi miz açı sın dan ha ya ti önem de dir. Bir ke re doğ ru par ti yak la şı mı nı
ser gi le mek  için bi rin ci te mel ko şul hal kı ya şa mak tır. Bu nun la bir -
lik te biz ki miz, ne re den gel dik, ni çin sa va şı yo ruz ve sa vaş mak  için
bu gü cü ne re den alı yo ruz? Halk sız ken di ba şı na biz ne yi ifa de ede -
bi li riz? Ve ben ze ri so ru la ra doğ ru ya nıt lar ver mek ge re ki yor. Hal kın
coş ku su nu, öz lem ve umut la rı nı ye te rin ce ya şa ma dı ğı mız,  halk sev -
gi si ne ye te rin ce ula şa ma dı ğı mız pra tik le ri miz de or ta ya çık mak ta dır.
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Pra ti ği mi zin so nuç la rı bi zi ne re dey se, hal kı kay bet me nok ta sı na ka -
dar ge tir miş tir. Bir çok  alan pra ti ğin de düş ma nın bi le ya ra ta ma ya ca -
ğı dü zey de tah ri bat lar ya ra tıl mış tır. Hal kın duy gu la rıy la oy nan mış,
umut la rı kı rıl mış tır. Ge ril la ya, par ti ye, dev ri me  olan gü ven le ri aşın -
dı rıl mış tır. Hal kı ya şa ma dan,  onun psi ko lo jik ruh sal du ru mu nu,
mad di ya şa mı nı bi le me yiz, se vinç le ri ni, acı la rı nı faz la du ya ma yız.

Bir di ğer yön hal kın mü ca de le de ki ye ri ve öne mi ne gö re iliş ki
ge liş tir mek, yak la şım ser gi le mek tir. Dev rim mü ca de le sin de,  halk,
ol maz sa ol maz ka bi lin de bir yak la şı mı ge rek ti rir. Hal kın öne mi ni
kav ra mak,  onun doğ ru ör güt len di ril me ve dö nem le re gö re sa vaş tı -
rıl ma bi çim le ri ni aşa ma lı ola rak ge liş tir mek an la mı na ge lir. Doğ ru
bir ör güt lü lük ol maz sa  halk kit le si ol maz,  halk kit le si ol maz sa dev -
rim ol maz an la yı şın dan ha re ket et mek te mel il ke ol ma lı dır. Eği tim
ve ik na, es ki dü şün ce ve an la yış lar dan sıy rıl ma,  halk ola rak en çok
zor lan dı ğı mız ko nu lar dır. An cak bu, eği ti mi yat sı ma an la mı na gel -
mez. Bir ke re hal kı eğit mek le gö rev li bi rey le rin ken di le ri nin eği -
tim li ol ma sı, eği ti me ge re ken öne mi ver me le ri ve çe ki ci leş tir me le ri,
öz ce si eği ti min dö nüş tü rü cü et ki si ne inan ma la rı ge re ki yor. Beş yıl
ön ce ki ge nel bil gi ler le bir ki şi nin hal kı eğit me si dü şü nü le mez. Yi ne
eği tim ler den “hoş lan ma yan lar”  açık ki bu işi ya pa maz. Pra tik le ri -
miz de eği tim adı al tın da ser gi le nen ise bu dur. Di ya log la rı mız, eği -
tim le ri miz ku ru, sı kı cı ve her za man tek rar la nan bir pro pa gan da yı
aş mı yor. Ya pı lan pro pa gan da yı  halk biz zat ya şa ya rak gö rü yor, öğ -
re ni yor. Eği ti me bu an la yış la yak la şan lar ken di le ri ni din let ti re mi -
yor, bu nun fa tu ra sı nı ise, iş te “ halk ge ri ka fa lı dır,  sert ka fa lı dır, an -
la mı yor lar vb.” yak la şım lar la hal ka çı kar ma ya ça lı şı yor lar. İk na
yön te min de de ser gi le nen ta vır bun dan fark lı de ğil dir. Eği tim le ken -
di ni ye ni le ye me yen ler ne ik na yı ge liş ti re bi lir, ne de hal kı coş tu ran
pro pa gan da ve aji tas yo nu ya pa bi lir ler. Halk la iliş ki için de  olan  halk
ha re ket li li ği ni ge liş tir mek le yü küm lü kı lı nan kad ro lar, seç kin, eği -
tim li, hal kı an la yan kad ro lar ol ma lı dır. Üs lup ve hi ta bın da bu nu
yan sıt ma lı dır. Hal-ha re ket le ri, ta vır la rı üs lup ve hi ta bet tar zıy la bü -
tün lük ar zet me li dir.

Her kad ro, her ge ril la, her ko mu tan, her sa vaş çı hal ka hiz met an -
la yı şı ile ken di ni do nat ma lı dır. Dev rim yap ma ama cıy la, hal kın hiz -

met ka rı ol du ğu nu unut ma ma lı dır. Aşi ret, ka bi le, yö re, din sel-mez -
hep sel fark lı lık la rı gö zet mek si zin her ke se doğ ru yak laş ma lı, on la rı
sa va şa ko num la rı ora nın da koş tur ma lı dır. Hal kı mü ca de le ye ka na li -
ze et me ne hal kı hor gö re rek bir ağa, bir pat ron gi bi te pe den ba ka -
rak, ne de pe şin den sü rük le ne rek, kuy ru ğu na ta kı la rak “ça lış tır ma”
ol ma lı dır. Her ke si sı nıf, ko num, dü zey, ola nak la rı öl çü sün de mü ca -
de le ye ka na li ze et me, o te mel de iliş ki ge liş tir me önem li dir. Hal kın
kal dı ra bi le ce ği ka dar iş, kal dı ra bi le ce ği ka dar iliş ki ge liş tir mek ge -
re ki yor. Hal kı ko ru ma, de net le me öl çü sü nü ka çı ra cak tarz da, onu
sah ne ye çı kar tıp düş man yö ne li mi ne  açık ha le ge tir me mek önem le
üze rin de du rul ma sı ge re ken bir hu sus tur. Bu nun  için bir  adım atar -
ken mev cut du ru mu ka dar, ken di du ru mu mu zu da göz önün de bu -
lun dur ma lı yız. Bu nun ya nın da hal ka fay da cı yak la şı mın da  terk
edil me si ge rek ti ği açık tır.

Bun dan son ra ki pra tik sü reç te doğ ru par ti yak la şı mıy la, “dev rim
bi linç li kit le le rin ese ri dir” sö zü nü dik ka te ala rak, sa va şı mız da hal kı
yet kin sa vaş tır ma yı  esas al ma lı yız.

7-  Halk ger çek li ği ne ulaş mak,
halk laş mak, ulus laş mak, par ti leş mek
Baş tan be ri ele al dı ğı mız bü tün bö lüm ler de or ta ya çı kan ger çek -

lik şu dur; hal ka ön cü lük et me ro lü nü üst le nen ön cü güç, ro lü nü tam
oy na ya ma mış; yan lış, ya nıl gı lı, top lum dan, düş ma nın ka zan dır dık -
la rın dan al dı ğı ki şi lik yet mez lik le ri ni pra ti ğe yan sıt mış ve hal kın
za rar gör me si ne, ka çır tıl ma sı na ve kay be dil me si ne yol aç mış tır. Bü -
tün bu özel lik ler dev rim ki şi li ğiy le, dev rim ci gö rev ler le bağ daş ma -
yan tu tum lar dır. Bu an lam da ni yet ne olur sa ol sun ser gi le nen pra tik,
PKK dev rim ci li ği ve ön der lik tar zıy la çe liş ki ha lin de dir. Par ti Ön -
der li ği; “Par ti leş me yen ze min ler, bu tür du rum la rı bi ze her za man
ya şa ta bi lir ler. Bun dan do la yı par ti ye gel me mek, par ti leş me mek ob -
jek tif bir suç ol mak ta dır.  İşin ger çe ği şu dur ki, par ti leş me mek, par -
ti ye gel me mek, ge ri ci li ğin par ti saf la rı na yan sıt tı ğı bir sal dı rı dır.
Te me lin de yüz yıl la rın ge ri ci li ği var dır. Düş ma na yat ma, düş ma na
ka pak lan ma var dır” de mek te dir.

Gö rü lü yor ki, ki şi le ri böy le bir pra ti ğe  iten yak la şım ve şe kil len -
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me nin kay na ğın da ön der lik ger çe ği ni kav ra ma ma, par ti leş me me
var dır. Bu nun di ğer ya nı (ki ço ğun luk la ken di mi ze ye dir me di ği miz,
ka bul le ne me di ği miz bir yan dır) yurt se ver lik duy gu mu zun za yıf ve
ye ter siz ol ma sı dır.  Yurt sev gi si nin,  halk sev gi si nin de rin li ği ne kav -
ra nıl ma ma sı, bu nun ilik le re ka dar his se dil me me si du ru mu bu yak -
la şım lar da çok  açık ola rak or ta da dır.

Halk ger çek li ğin den  uzak ol mak, halk la bü tün leş me mek, halk -
laş ma mak, ta rih ve kül tür bi lin cin den uzak lık,  yurt sev gi sin de ye -
ter siz lik, za yıf lık, ulus laş ma mak ve so nuç ta par ti leş me mek geç miş -
te or ta ya çı kan ve sık ça mah kum et ti ği miz pra tik le rin, yak la şım la -
rın, tarz la rın te mel ne de ni dir. Yurt se ver lik sa de ce da ğa çı kıp hal kı
için sa vaş mak de ğil dir.  Açık ki yurt se ver lik hal kı nı sev mek, top ra -
ğı na bağ lı ol mak vb. bir çok ol gu yu, duy gu yo ğun lu ğu yü re ğin de
his set mek ve  onun ko run ma sı, ge liş ti ril me si, öz gür lü ğü  için her tür -
lü ça ba yı, fe da kar lı ğı, doğ ru tu tu mu ser gi le mek tir. Sa va şı ge liş ti ren,
hal kı eği ten, ken di sin de ki yet mez lik le ri gi de ren, yol da şı nı se vip sa -
yan, sa vaş tı ran yurt se ver dir, halk çı dır.  Halk ara sın da böl ge ci lik, aşi -
ret çi lik kı sa ca sı hiç bir ay rı lık yap ma mak hem  halk için de, hem sa -
vaş tı ğı alan da, hem yol daş lar ara sın da ay rı ma git me mek ve bü tün -
leş me yi  esas al mak la ulu sal lı ğa ula şı la bi lir. An cak  halk ger çek li ği ni
kav ra mak, halk laş mak, ulu sal laş mak so nuç ta par ti leş me ye bağ lı dır.
Par ti leş me yen bi ri nin bu ni te lik le re sa hip ol ma sı, bun la rın ge rek le -
ri ni ye ri ne ge tir me si dü şü nü le mez. Par ti Ön der li ği: “Par ti de ger -
çek le şen  halk de mok ra si si dir, hal kın da için de ge li şe cek  olan par ti -
dir ve gi de rek par ti ol mak tan çık mak tır. Çe liş ki li gi bi gö rün se de
ger çek bu dur. Par ti leş ti ği miz oran da halk la şı yo ruz, halk laş tı ğı mız
oran da par ti li ol mak tan çı kı yo ruz. Za ten baş ka tür lü sü de dü şü nü -
le mez. Çün kü par ti leş me halk laş tı rır, ama hal kı da par ti siz leş ti rir”
de mek te dir.

Öy ley se ye ni dö nem kit le ça lış ma la rın da, hal ka yak la şım da, doğ -
ru öl çü le rin tut tu rul ma sı, ba şa rı lı bir pra ti ğin ser gi len me si ve hal kın
sa va şa en et kin bir şe kil de ka tı lı mı nın sağ lan ma sı  için, bü tün bu
pers pek tif ler te me lin de ha re ket edil me si, her ke sin ken di ki şi lik ve
tu tum la rı nı bu na gö re bi çim len dir me si ve  halk ger çek li ği ne, halk -
laş ma, ulus laş ma, par ti leş me dü ze yi ne mut la ka ulaş ma sı  esas so ru -

nu oluş tur mak ta dır. 

D) Çe te ci lik ve çe te ci li ğe yak la şım
12  Eylül'le bir lik te ilk to hum la rı atı lan çe te ci lik res mi ol ma mak la

bir lik te yo ğun iş bir lik çi lik, ajan laş ma ve ih bar cı lık şek lin de ya pı lır -
ken, gi de rek ön ce hal kın  PKK'ye kar şı si lah la rı nı kul lan ma la rı na
izin ver me, ar ka sın dan, on la rı res mi dü zey de si lah lan dır ma bi çi -
min de, gü nü mü ze ka dar yay gın laş tı rıl mış tır. 1988-89 sü reç le rin de
fe o dal komp lo cu yak la şım la rın, hal ka yö ne lik bi li nen uy gu la ma la -
rın dan, as ker lik ya sa sı nın yan lış uy gu lan ma sın dan ya rar la nan düş -
man, çe te leş me ağı nı hız la dev re ye sok muş tur. Bu yak la şım la rın so -
nu cun da ön ce le ri  dost ve mi lis  olan, par ti ye ol duk ça des tek su nan
bir çok iliş ki, aşi ret çe te leş miş tir. Ön ce le ri  Botan'da baş la yan çe te -
leş tir me po li ti ka sı, gi de rek di ğer alan lar da da uy gu lan ma ya baş lan -
mış tır.  Amed'de ser gi le nen kont ra pra tik ler, hal ka mad di yat çı vb.
yan lış yak la şım lar bu ra da çe te ci li ğin ge liş me sin de et ki li ol muş tur.
Yi ne  Genç, Ela zığ, Pa lu ve Ko van cı lar gi bi alan lar da dü ze nin için -
de yer  alan aşi ret re is le ri, şeyh ler ve mil let ve kil le ri düş man ta ra fın -
dan çe şit li va at ler de bu lu nu la rak  çe te leş ti ril miş ler dir.

Çe te ci li ğin yay gın laş tı rıl ma sın da eko no mik du rum, ya ni hal kın
yok sul lu ğu da önem li bir et ken ol muş tur. Yok sul  olan ke si me pa ra
va at edi le rek bu po li ti ka ha ya ta ge çi ril miş tir. Yi ne bu ko nu da or ta
sı nı fın ka rar sız lı ğın dan, han gi ta raf güç lüy se on dan ya na ol ma özel -
li ğin den düş man çok iyi ya rar la na bil miş tir. Özel lik le ba zı alan lar da
1993 gi bi ge ril la nın ro lü nü tam oy na ma dı ğı, düş ma nın da ha kes kin
ha le gel di ği sü reç ler de, bu ke si min düş man dan ya na kay ma sı da çe -
te leş me yi art tır mış tır. Özel lik le  Amed, Or ta Eya let gi bi eya let le ri -
miz de is tik rar sız po li ti ka lar, bir yıl et ki li yö ne lim, bir yıl uz laş ma,
bir dö nem çok ba şa rı lı ey lem tar zı, bir dö nem ta ma men ba şa rı sız
ey lem li lik ler ve ka yıp la rın ya şan ma sı gi bi de ğiş ken lik ler, 1990'lı
yıl lar da çe te ağı nın ge liş ti ril me si ni art tır mış tır. Ru ba rok ey le min de
gö rül dü ğü gi bi, çe te le re et ki li dar be vu ru lup, bir kaç kö yün et ki siz -
leş ti ril me siy le çe te ağı çö ker ti le bi le ce ği yer de, sağ yak la şım, sa vaş
ger çek li ğin den  uzak an la yı şın uç nok ta da sey ret me si nin so nu cu ola -
rak çe te köy le riy le çev ri li ka ra ko la sal dı rıl mış ve ge ri çe kil me es na -
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sın da çe te le rin pu su su so nu cu bir çok ka yıp ya şan mış tır. Bu du rum
çe te le rin de mo ral ka zan ma sı na ne den ol muş tur.

Sason'da ge ril la güç le ri da ha ala na gir me den düş man bu ra da ki
hal kın ge ri li ğin den ve eko no mik du ru mun dan ya rar la na rak çe te ci li -
ği ya yar ken,  Dersim'de  Türk ve Sün ni ke si mi si lah lan dı rı la rak Koç -
gi ri ve  Karadeniz'e açı lım en gel le me ye ça lı şıl mış tır. Yi ne çe şit li sü -
reç ler de çı ka rı lan af ya sa sıy la da mü ca de le nin ge liş me siy le si lah bı -
ra kan bir çok ke sim ol ma sı na rağ men, bun la rın ko ru na ma ma sın dan
do la yı ya tek rar si lah al mak zo run da kal mış lar ya da yo ğun yö ne -
lim ler kar şı sın dan göç et miş ler dir. Bey tüş şe bap gi bi ba zı alan lar da
ise si lah bı rak tır mak çe te ci li ği çöz mek  için et ki li yö ne lim içi ne gi -
ril me miş, tam ter si ne bek le me yo lu na gi dil miş tir. Bu sağ uz laş ma cı
tu tum bu alan lar da çe te ci li ğin de vam et me si ne ne den ol muş tur.

Son sü reç ler de özel lik le ba zı alan lar da giz li ko ru cu luk sis te mi
ge liş ti ril me ye ça lı şıl mak ta dır. Düş ma nın boş ka lan alan lar da es ki
iliş ki le re yö ne le rek dü şür me si ve bi zim güç le ri mi zin de bu iliş ki le -
re da yan ma sı, gü ven me si, ted bir ge liş tir me me si so nu cun da bir çok
komp lo ge liş ti ril miş ve sa yı sız ka yıp or ta ya çık mış tır. Ay rı ca ba zı
ke sim le re si lah lı de ğil, si lah sız nö bet tut tur ma, ke şif-is tih ba rat iş le -
rin de kul lan ma gi bi giz li ve de ği şik bir bi çim de çe te leş tir me yön te -
mi düş man ta ra fın dan ge liş ti ril miş tir.

Geç miş pra tik sü reç te çe te ci li ğe kar şı tak tik sel yak la şım la rın tut -
tu rul ma ma sı, yan lış, fay da cı, fe o dal yak la şım la rın uy gu lan ma sı kit -
le po li ti ka sın da sa kat tarz la rın ya nın da tu tar sız lı ğın ha yat bul ma sı,
yö ne lin me si ge re ken azı lı çe te odak la rı na yö ne lin me me si, et ki li
dar be le rin vu rul ma ma sı so nu cu çe te ci lik çö ker ti le me miş tir. Düş -
man ge ril la nın bu yan lış ve za yıf lık la rın dan, et ki li sa vaş ma ma sın -
dan, ba zı alan lar da za yıf la ma sın dan ya rar la na rak  halk ara sın da ki
çe liş ki le ri, eko no mik du ru mu, aşi ret ya pı sı vb. ol gu la rı kul la na rak
çe te ci li ği ge liş tir me fır sa tı bul muş tur.

5. Kong re miz de çe te le re af çı ka rıl mış tır. Bu na pa ra lel ola rak, bu
ko nu da, doğ ru po li ti ka ve tak tik le rin ha yat bul ma sı zo run lu dur.
Azı lı çe te odak la rı na kar şı, mut la ka ge re ken gü cün bir ara ya ge ti ri -
le rek, so nuç alı cı dar be le rin vu rul ma sı ve tas fi ye edil me le ri ge re ki -
yor. Çe te ler le bir çe şit uz laş ma içi ne gi ril me me si, on la rın al da tı cı

po li ti ka la rı na ge lin me me si ve ya bu he def le re yö ne lik et ki li ey lem
ya pa lım der ken,  ağır ka yıp lar la so nuç la nan pra tik le rin ya ra tıl ma ma -
sı önem li dir. Di ğer yan dan düş ma nın çe te ci li ği bu ka dar yay gın laş -
tır ma sı kar şı sın da  açık ki, bun la rın hep si ni kar şı mı za al ma mız da
söz ko nu su ola maz. Ön ce lik le zor la çe te le şen ve ya ılım lı cay dır ma
yön tem le riy le iç ten ka zan mak ve ya tes lim al mak uy gun bir tak tik
ol ma lı dır. Hat ta, hep si nin si lah bı rak ma sı di ye bir tu tu cu luk içi ne de
gi ril me me li dir. Bu tür du rum lar da, çe te ci li ğin çe şit li yön tem ler le
düş ma na çev ril til me si sağ lan ma lı dır. Si lah lı çe te gö rü ne bi lir ama,
alt tan ise ka za nıl mış  olan bu ke sim ler, lo jis tik, üst len me, ke şif-is tih -
ba rat, ey lem vb. açı lar dan ya rar la nı la bi lir.

Yi ne ka za nıl mış, çe te ci lik ten vaz geç miş  olan ke sim le rin, ge ril la
ta ra fın dan ko run ma sı, des tek len me si ve ya pı la bil di ği oran da sa va şa
çe kil me si unu tul ma ma sı ge re ken bir gö rev dir. Ge re kir se bun la ra
ve ya en azın dan ba zı ke sim le ri ne, ye ni yer le şim alan la rı bi le ya ra tı -
la bi lir. Yok sa bun la rın tek rar düş ma nın sa fı na geç me si gün dem le şe -
bi lir.

Sa va şın bu den li has sas laş tı ğı ve bü yü dü ğü bir sü reç te, geç miş te
ol du ğu gi bi çok çe şit li sap ma, yan lış ve et ki siz tak tik yet mez lik,
sek ter yak la şım, sağ tu tum lar içi ne gi ri le rek, bu şe kil de düş ma na
ola nak su nu la rak çe te ci li ğin ge liş me si  açık ki hiç ka bul edi le mez.
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Tç'nİn Çe LİK OPe RAS YO nû
Ve OLA SI SO nûÇ LA RI

New roz gü nü nü ge ri de bı ra kır ken, be lir ti le cek en önem li hu sus;
kı ya sı ya bir sa va şım la bu yı lın baş la dı ğı dır.

Ye ni mü ca de le yı lı na, par ti ta ri hi mi zin en kap sam lı bir ça lış ma sı
olan ve ba şa rıy la ta mam la dı ğı mız, 5. Kong re mi zin ay dın lı ğı al tın da
yü rü yo ruz. Ye ni bir ba ha ra, can lı ve di ri bir dö ne me gi ri yo ruz. Sa -
va şı mı mı zın, bu te mel de hal kı mı zın ge le ce ği açı sın dan önem li so -
nuç la ra ula şan bir par ti zir ve mi zin ver di ği güç le, yi ne her ke se, ba -
şa rı  için yük sek ya ra tı cı ça ba la rı bir an bi le ek sik et me ye cek tarz da
yük le di ği  ağır so rum lu luk lar la gi ri yo ruz.

Yıl la rın ça ba ve eme ğin den son ra ulaş tı ğı mız 5. Kong re atı lı mı
ile baş la yan ye ni dö ne min,  Kürdistan'da ve do la yı sıy la  Türkiye'deki
sa va şı mın “ya ik ti dar laş ma, ya kay bet me” kes kin li ğin de bir sa vaş
dö ne mi ola ca ğı bu gün, da ha iyi açı ğa çık mış bu lun mak ta dır.

Par ti mi zin 5. Kong re atı lı mı, ya bu sa va şı ka zan ma te me lin de ik -
ti da ra ulaş ma yı ba şar mak, ya da  ağır bir ye nil gi ye ha zır ol mak, da -
ha ge ri ko num la ra düş mek ger çek li ği ni or ta ya koy muş tur.

Ka zan mak  için her şey mev cut tur. Düş man en zor dö ne mi ni ya -
şa mak ta dır. Bi zim ise ba şa rı im kan la rı mız ol duk ça art mış tır. Kap -



(ki öz gür ol ma sı ge re kir; öz gür lük ol ma dan ba rış ol maz) an cak bu
kı ya sı ya sa va şı mın so nu cuy la be lir le ne ce ği, hal kı mız ca da çok iyi
an la şıl mış tır. Öz gür lük sa va şı mı nın ba şa rı sı ol ma dan, New roz la rın
faz la bir an lam ifa de et me ye ce ği ni, ba ha rın de ğil kı şın ge çer li ola -
ca ğı nı, sı ca ğın de ğil so ğu ğun, ışı ğın de ğil ka ran lı ğın hü küm sü re ce -
ği ni çok iyi an la mak ta yız. Bu an lam da, sı cak lık,  ışık, ye ni lik ve di -
ri li ğin an cak sa vaş la,  onun ba şa rı sıy la müm kün ola ca ğı çok iyi an -
la şıl mış tır. Za ten düş man da bu nun bu gü ne da yat tı ğı en bü yük sa -
vaş ope ras yo nu ol du ğu nu çok açık ça ifa de et mek te dir. 

Hiç kim se tüm ya şa mı na, ya şa mın güç lü bir di ri li şi ne ta nık lık
eden  Newroz'a baş ka bir bi çim de yak la şım gös te re mez. Önem li
olan bi zim, hiç ol maz sa, ta ri hi miz ol mak tan çı ka rı lan  Newroz'a
“be nim öz ta ri him dir” de yip, her şey de ol du ğu gi bi, onu ken di ne
mal ede rek, asi mi le ede rek ve bir de bu yö nüy le in kar ve im ha po li -
ti ka sı nı da ya ta rak so nuç al mak is te me si ne kar şı, bi zim di re niş te id -
di a lı ol ma mız, bir sa va şa gö ğüs ge re cek ka dar bir ge liş me için de ol -
ma mız önem li dir. 

Ya şam da bir  onur ve ge liş me sağ la mak is ti yor sak, sa va şı iyi an -
la ya ca ğız. Sa va şı iyi an la ma dan, na sıl ya pıl ma sı ge rek ti ği ni bil me -
den her tür lü ha yal ve ya şam alış kan lı ğı, bir hiç lik ten ve al çak lık tan
baş ka an la ma gel mez. Bo şu na sa vaş üze rin de bu ka dar dur ma dık.
Yıl la rı mı zı sa va şın et ra fın da böy le aman sız ca ver me miz, sa de ce ve
sa de ce ya şa mın doğ ru bir tar zı nın ucun dan ya ka la ya bil mek için dir.
Şim di, ya ka la ma ya ça lış tı ğı mı zı ve ya bi raz da ya ka la dı ğı mı zı söy -
le ye bi li yo ruz.

Düş man, ül ke miz ve hal kı mı zın üze rin de ki zu lüm ha re ke ti nin en
kap sam lı sı nı bu 1995 New roz gü nü ne da yat tı. Di re niş mev zi le ri mi -
ze, dı şa rı da em per ya liz mi ar ka sı na ala rak, içe ri de ise ken di hal kı nı
so yup so ğa na çe vi re rek, elin de ne var sa gas pe de rek, yi ne dev le ti
tril yon lar ca borç lan dı ra rak ay lar ca ha zır lı ğı nı yap tı ğı kap sam lı bir
se fe ri da ha baş lat tı.

Bu nun ta ri hi ve si ya si an la mı üze rin de dur mak ge re kir.  Türk ege -
men sı nı fı, cum hu ri ye tin ku ru luş dö ne min de, hem hal kı bur ju va
ege men li ği al tı na al mak, hem de ade ta iş ga le kar şı iş gal ge liş tir mek
gi bi iki li an la ma ge len bir sa vaş yü rüt tü. Her ne ka dar Yu nan iş ga li -
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sam lı si ya si ve as ke ri gö rev ler doğ ru bir şe kil de ye ri ne ge ti ri lir se, 5.
Kong re ile baş la yan dö ne min bir za fer dö ne mi ola ca ğı nı ra hat lık la
söy le ye bi li riz. Bu gün dev rim de ne den li bir za fer şan sı nı ya ka la mış
du rum da ol du ğu mu zu çok iyi gö rü yo ruz. Bel ki de ta ri hi miz de en
der li-top lu ve mut la ka ba şa rıy la kul la nıl ma sı ge re ken bir  şans ol du -
ğu nu söy le ye bi li riz. Baş ka bir se çe ne ği mi zin ol ma dı ğı nı da çok
açık gö re bi li yo ruz. O za man, ge ri ye ka lan, bu na la yı kıy la kar şı lık
ver mek tir. 

Bu nun ya pıl ma ma sı  için hiç bir ne den yok tur. Özel lik le bu yıl,
bü yük ka zan ma ya aday dır.  TC'nin bü tün id di a lı sal dı rı la rı bo şa çı -
ka rıl mış tır. Mev zi kay be dil me di ği gi bi mev zi le re ye ni mev zi ler ek -
len miş tir. En son ger çek leş ti ri len 5. Kong re, bun la rın bir bi leş ke si
ol muş tur. Düş ma nın en kap sam lı ve top ye kün di ye ta bir edi len sa -
vaş dö ne min de bun lar sağ lan dı ğı na gö re  TC'nin tam bir çık maz ve
za yıf lık içe ri si ne gir di ği gö rül mek te dir. Bu ko şul lar da, ka zan ma ne -
den le ri ne sım sı kı sa rı lır sa ve ye te rin ce ce vap ve ri lir se bun dan son -
ra sı nın, önü müz de ki yıl ve ya yıl la rın bü yük ka za nıl ma ma sı dü şü nü -
le mez.

5. Kong re sü re ci miz ve 1995'li yıl lar, stra te jik ön der lik ka dar,
tak tik ön der li ği de ra yı na otur ta rak, ken di ni ku rum laş tı ra rak, tar za,
tem po ya ve üs lu ba ka vuş tu ra rak ka za nı la cak yıl lar dır. Ba şa rı tar zı nı
esas  alan yü rü yü şün, sa va şı mın az ha ta lı, ku sur suz ge li şe ce ği yıl lar -
dır. İd di a lı ol mak ka dar, ted bir ler de ye rin de dir. En gel ler çık sa bi le,
es ki siy le kı yas la na maz bir bi çim de hız la aşı la cak tır.  PKK'nin ted bir
gü cü, stra te jik ön der li ğin ken di ni ör güt le me dü ze yi, tak tik ön der lik -
ten ge le bi le cek en gel le ri en güç lü bir bi çim de ve hız la aşıl ma ya gö -
tü re bi lir. Bir de tak tik ön der li ğin ola nak la rı art mış tır, mev zi len me si
sağ lan mış tır. Bu an lam da 5. Kong re atı lı mı ile baş la yan dö ne min
özel lik le tak tik ön der li ğin hük met me si ge re ken tar zın, tem po nun ve
üs lu bun, hi ta bın ek sik li ği ni gi de rip ken di si ni ger çek leş ti re rek ro lü -
nü oy na ya bi le ce ği bir dö nem ol du ğu nu ra hat lık la söy le ye bi li riz.

Bu ro lü oy na mak ka za na cak ve ka zan dı ra cak tır. Ni te kim bu ge -
liş me ola nak la rı na kar şı TC, öz gür lü ğün ifa de si  olan 1995
Newroz'una sal dı rıy la ce vap ve ri yor ve şid det li bir sa vaş ge li şi yor.
Öz gür lük ve ba rış te me lin de bir  Newroz'un, ba rış çıl bir for mü lün,



ne kar şı yü rü tü len sa va şa bir ulu sal ta vır, bir ulu sal kur tu luş sa va şı
de ni li yor sa da çok iyi bi li yo ruz ki, bu yıl lar da,  Kürdistan'da sin si
bir iş gal ge liş ti ril di. Do la yı sıy la Koç gi ri  İsyanı'nın baş la tı lıp ge liş ti -
ril me si bu yıl la ra  denk gel di. Yi ne da ha son ra ki iş gal ler de var dı.
Kı sa ca sı  Türkiye'de bu yıl lar da ve ri len sa va şı mı, sa de ce ulu sal kur -
tu luş sa va şı ola rak de ğer len dir mi yo ruz. Ay rı ca bu dö nem de içe ri de
de  sert bir sı nıf sa va şı mı ve ril di. Bu yıl lar da ki sa va şın, ulu sal kur tu -
luş yö nün den da ha ağır lık lı  olan ya nı, sos yal bas tır ma, bu te mel de
ege men li ği ge liş tir me mü ca de le si dir. İş te bu gün kü ik ti da rın ar ka -
sın da ki sı nıf,  onun si ya si gü cü ve ön der li ği, TC adı al tın da ki bu
olu şu mu, ve ri len bu sa vaş lar la bağ lan tı lı bir şe kil de ge liş tir diy se,
ba tı da bu nu na sıl yap tıy sa sö zü mo na, do ğu da ki ikin ci kur tu luş sa -
va şı nı da, ta ma men iş ga le, hat ta bun dan da öte ye soy kı rı ma, bir hal -
kın bi ti ril me si ne da ya lı bir şe kil de ge liş tir di. Bu, ken di si  için bir ha -
yat ala nı bul ma ya, özel lik le ser ma ye nin  ağır so run la rı nı zor la çöz -
me ye yö ne lik bir ama cı ifa de et mek te dir. Öy le ki, için de bu lun du ğu
kriz den çı ka ma ya rak bo ğul ma sı nı ön le mek  için, dün ya da en bü yük
dev let ler de da hil, çok az gü cün baş vu ra bi le ce ği bir iş ga li, ger çek -
leş tir mek is te mek te dir. 15 Ağus tos  Atılımı'na da ya tı lan ope ras yon -
lar, yi ne “hu dut öte si ope ras yon lar” adı al tın da ya pı lan se fer ler, ta -
ma men PKK di re ni şi ne yö nel ti len sal dı rı lar bu an la ma sa hip tir. Bu
en so nun cu su da, ken di le ri ne gö re ye ni bir 30 Ağus tos an la mı na
gel mek te dir. Gü ya  uzun sü re li sa va şı ve re ve re bu nu en son ola rak
bir za fer le ta mam la mak is ti yor lar. 

Geç miş te ki ope ras yon la rın top la mı

Da ha ön ce de böy le se fer le ri söz ko nu suy du, 1992'de, hat ta
1986'da da bu na ben zer kap sam lı ope ras yon la rı var dı. Ama bu se -
fer; “mut lak so nuç alın ma lı, ba şa rı ke sin ol ma lı, so nuç alı nın ca ya
ka dar Gü ney  Kürdistan'dan çı ka rıl ma lı” di yor lar. Eko no mik ve si -
ya si açı dan  ağır bir bu na lı mın ya şan ma sı, Tür ki ye hal kı nın ar tık bu -
na ta ham mül gü cü nün kal ma ma sı ve son  İstanbul'daki  halk ayak -
lan ma sın da gö rül dü ğü gi bi ve bel ki de sa de ce son yıl la rın de ğil, bü -
tün bir cum hu ri yet ta ri hi nin en önem li bir  halk kal kış ma sı nın or ta ya

çık ma sı ve onu sap tır ma gi riş me le ri nin ne ti ce ver me me si, böy le bir
ope ras yo nun da ha hız lı bir şe kil de ge liş ti ril me si ne yol aç tı. Bu nun la
hal kın, ka mu o yu nun dik kat le ri ni sos yal-si ya sal kriz den Gü ney iş ga -
li ne çek me nin ya nı sı ra, bir tür lü is te nil di ği gi bi ge liş ti ri le me yen hü -
kü met so ru nu na da çö züm bul mak amaç lan mış tır. Böy le ce hem iç -
te ki  kriz dı şa rı ya ta şı rıl mak, hem de hal kın çok ar tan di ren me ola -
nak la rı bu as ke ri se fer le bo şa çı ka rıl mak is ten miş tir. Kı sa ca, elin de
ka lan son as ke ri gü cü nü so nu na ka dar kul la na rak, son bir umut la
ne fes ne fe se ken di var lı ğı nı bi raz sağ la ma bağ la ma yı he def le miş tir. 

Açık ki bü tün bun lar, “bir taş la bir kaç ku şu bir den vur mak” gi bi
bir tak ti ğin ha ya ta ge çi ril me si de mek tir. 

Böy le bir ope ras yon,  TC'nin ken di var lı ğı nın tar tı şı lır ol du ğu nu
gös ter miş tir. Ge ri ci, tu tu cu ke si min ke ma list cum hu ri yet po li ti ka la -
rın da ıs rar et me si ne kar şı lık, gi de rek ikin ci cum hu ri yet tar tış ma la rı
da yo ğun laş mak ta dır. “Cum hu ri ye tin öm rü nü uza tır mı yız, uzat maz
mı yız, uza tır sak bu, ye ni bir cun hu ri yet te me lin de mi ola bi lir” tü -
rün den ge liş me le rin ol duk ça ya şan dı ğı gö rü lü yor. Ken di için de
böy le bir ka o sun var ol du ğu bir dö nem de bu ope ras yo nun ya pı lı yor
ol ma sın da, içe ri de hal kı, ka mu o yu nu şo ve nizm le bes le me ye, dik -
kat le ri dı şa rı ya ta şır ma ya ve böy le ce gü nü kur tar ma ya yö ne lik de
si ya si bir  amaç var dır.

Tü ke nen  TC'nin öm rü nü uzat mak  için, 27 Ma yıs, 12  Mart ve 12
Ey lül as ke ri dar be le ri, yi ne da ha son ra ki he men he men tüm dar be
ben ze ri gi ri şim ler de ol du ğu gi bi as ke ri gü ce ve sa va şa yo ğun ca
yük len me si, kar şı sın da tek ça re ola rak du ru yor. Eko no mik, sos yal
ve si ya sal ya pı da ki bü yük tı kan ma ya kar şı lık, an cak böy le bir or du
gü cüy le ayak ta kal ma sı, var lı ğı nı bu te mel de sür dür me si var dır. İş te
son ope ras yo nun bu ka dar kap sam lı ol ma sı nın en te mel ne den le ri
bun lar dır. Ta ri hi açı dan cum hu ri ye tin tü ke ni şi, gün cel açı dan ya şa -
nan  ağır eko no mik, sos yal-si ya sal so run lar böy le bir ope ras yo nu
zo run lu kıl mış tır.

Bu ope ras yo nu nun yö nel di ği  esas he def par ti miz dir.  PKK'nin bü -
tün bu ge liş me le rin dev rim le kar şı lık bul ma sın da na sıl ta yin edi ci,
ön cü bir rol oy na dı ğı nı bi li yo ruz. Yıl lar dan be ri TC ger çe ği ni or ta -
ya çı kar ma da ve  onun aşıl ma sın da te mel be lir le yi ci et ken dir. Dev ri -
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mi de rin leş tir me si ve tüm  Kürdistan'a ta şır ma sı söz ko nu su dur.
Açık ki bun dan ra hat sız  olan em per ya list ve sö mür ge ci güç ler var -
dır. Do la yı sıy la TC, ulu sal so ru nu on la ra da ha va le ede rek,  Irak ve
İran re ji mi ne,  ABD'ye,  Almanya'ya ve da ha bir çok iri li-ufak lı em -
per ya list gü ce sı ğı nıp, “kont rol elim den ka çı yor, bu du rum ba şı nı za
da be la olu yor;  onun  için kar şı çık ma yın; ne ka dar gün cel si ya sal
ger çe ğe ay kı rı ol sa da baş ka ça re miz yok; yok sa si zin çı kar la rı nız
da  epey dar be ala bi lir” di ye rek bu ope ras yo nu ge liş tir mek is ti yor.
Bu nun dip lo ma tik se fer ber li ği ni za ten sü rek li ya pı yor du. Bir o ka -
dar da ha bu se fer de yap tı. Ve ken di ne gö re bir dış or tam ya rat tı.
Baş ta  ABD'nin o es ki des tek po li ti ka sın da ıs rar lı tav rı bi lin mek te -
dir. TC, Av ru pa ve  Rusya'yı da ben zer bir ko nu ma ge tir mek is te -
mek te dir. Ta bii bu na es ki si ka dar des tek bu la ma dık la rı açık tır. Bu
ko nu da da ha şim di den çe liş ki le rin ol du ğu açık tır. Ne Rus ya, ne de
Av ru pa bu tip bir ope ras yo na faz la des tek ol maz. Di ğer sö mür ge ci
güç le rin de faz la des tek ola cak la rı nı san mı yo ruz. Ni te kim da ha
şim di den bu nun böy le ol du ğu nu gö rü yo ruz. Do la yı sıy la, ope ras yo -
nun da ha çok kı sa sü re li ola ca ğı nı, bu dış ne den ler le bu na zor la na -
ca ğı nı ra hat lık la gö rü yo ruz.

Düş man, bu ope ras yon la, Gü ney  Kürdistan'daki önem li bir si ya -
sal boş lu ğu, ya ken di si dol dur mak is ti yor, ya da  Irak re ji mi ne ve ya
ken di iş bir lik çi le ri ne dol durt ma yı amaç lı yor. “Ya  Irak dol du rur, ya
da ben ve ya be nim adı ma iş bir lik çi le rim dol du rur” di yor. İş bir lik çi
güç ler de dol dur ma yın ca, biz zat ken di si dol dur mak is ti yor. Bu da
faz la tep ki alın ca bir ça re siz lik için de ka lı yor. En te mel çe liş ki si bu -
dur. Ulus la ra ra sı si ya sal du rum  TC'nin bu iş ga li ni faz la kal dı ra mı -
yor. Uza dık ça da ha da tep ki ala cak tır. Yi ne  Güney'deki  halk da bu -
nu faz la kal dı ra maz. Git tik çe halk tan da tep ki top lar ve iş bir lik çi
güç ler tec rit  olur. 

Ope ras yo nun  uzun sür me si, ulus la ra ra sı den ge yi ve böl ge den ge -
si ni zor lar. Bu da re ji mi hız lı bir bi çim de so nuç al ma ya zor lar. Hız la
so nuç al ma müm kün ol ma yın ca da, ba şa rı sız lı ğı or ta ya çı kar. Ba şa -
rı sız lık ise ona çok pa ha lı ya pat lar.  Açık ki bu nu da ken di si ka bul
et mek is te mez. Ve bu çe liş ki için de gi de rek sı kı şır. Re ji min bu du -
ru mu ya şa ya ca ğı açık tır. 

Düş man  Güney'de da ha faz la kal mak  için bel ki per va sız da dav -
ra na bi lir ve den ge le ri bi raz da ha zor la ya bi lir. Bu da bek le ne bi lir,
ama ne za ma na ka dar! Za ma nın git tik çe aley hi ne ge li şe ce ği açık tır.
Bu sa de ce dip lo ma tik sa ha da de ğil, as ke ri sa ha da da böy le dir. As -
ke rin bel ki de 15 gün için de ol duk ça yıp ra na ca ğı, düş ma nın bu nu
gi der mek  için ya pa ca ğı ye ni güç tak vi ye si nin ma li yü kü mu az zam
art tı ra ca ğı, bel ki de gün de tril yon luk mas raf la ra gi riş mek zo run da
ka la ca ğı, do la yı sıy la bu te mel de hem as ke ri, hem de si ya si yön den
za ma nın  onun aley hi ne ge li şe ce ği bir ger çek tir. Ya ni za man la ma bu
ko nu da önem li dir. Bu nun  için kes ti re mi yor. Bir ay mı, üç ay mı?
Bu ko nu yu yo ğun ca de ğer len di ri yor. Be lir siz ol ma sı nın ne de ni, bu
çe liş ki ne de niy le dir. 

Fi nal kar şı laş ma sı

Ope ras yo nun  ağır mas raf lar la yü rü tül me si içe ri de  TC'nin kri zi ni
da ha da de rin leş ti re cek tir. Do la yı sıy la kı sa sü re de hal le di le mez se,
ope ras yo nun  uzun sü re li ol ma sı, içe ri de hal kın ta ham mül gü cü nün
pat la ma nok ta sı na gel me si ne de yol aça bi le cek tir. Düş ma nın baş ka
ça re si ol ma dı ğı  için bu ope ras yo nu, “ne ka dar za rar ve rir sek  kârdır”
man tı ğıy la,  ağır tek nik ve sa yı gü cü ne da ya nıp yıl dı rım tar zıy la
yük le ne rek so nuç al mak, ka pat mak is te ye ce ği açık tır. 

Bu an lam da ope ras yon, mev cut hü kü met ve hat ta TC  için son bir
ça re olu yor. Ken di le ri de, bu nu böy le  ilan edi yor lar. “Fi nal kar şı laş -
ma sı”, “so nuç aşa ma sı” de ni li yor. Ar tık ta rih öy le bir nok ta ya gel di
ki, ya on lar bu fi na li ka za nır, ya da PKK ön cü lü ğü bu nu le hi ne çe -
vi rir. Do la yı sıy la or ta yol pek gö zük mü yor. Bir or ta yol  için iç ten ve
dış tan  epey ses çık tıy sa da, bu ses le rin faz la et ki li ol ma ma sı, ken di -
le ri ne gö re as ke ri yön te min tek çı kar yol ola rak gö rül me si ve bu nun
dı şın da ne fes ala cak du rum la rı nın ol ma ma sı, bu ge liş me yi di ğer yö -
nüy le de  izah edi yor.

Mev cut hü kü me tin ata ca ğı baş ka bir  adım yok tur. Bu kir li sa va şı
baş ta ken di var lı ğı, meş ru i ye ti  için  esas al mış tır. Ve 4 yıl dır bu nu
yü rü tü yor. Bi lin di ği üze re  Özal'ın bir si ya sal yön tem ara yı şı var dı.
Bu yön tem ara yı şı nın  onun so nu ha li ne ge ti ril me si ve ye ni hü kü me -
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tin de var lık ne de ni sa yıl ma sı söz ko nu su dur. Do la yı sıy la si ya sal bir
yön tem ara yı şı bu hü kü me tin işi ola maz. Şan sı nı so nu na ka dar
mev cut as ke ri yön tem le de ne ye cek tir. İş te bu en bü yük se fe ri de,
ya şa ma şans la rı nı böy le sür dür mek  için ya pı yor lar. Hü kü me te iliş -
kin ola rak bun lar söy le ne bi lir. 

Bu hü kü me tin son şan sı dır. Ba şa ra maz sa, ar ka sın da ki par ti ler le
bir lik te ke sin gi der. Do la yı sıy la 70 yıl lık CHP, DYP, DP ge le ne ği
ke sin aşı lır. Ger çek ten bu  adım ba şa rı lı ol maz sa, gi de cek  olan, sa -
de ce bir hü kü met de ğil, 70 yıl lık bü tün bir si ya si ya pı dır. Ya ni dev -
le tin ken di si dir. Bel ki dev let tü müy le yı kıl ma ya cak ve ya  Türk bur -
ju va ege men li ği ta ma men par ça lan ma ya cak tır, ama 70 yıl lık mev -
cut eko no mik ve si ya sal po li ti ka lar ar tık sür dü rü le me ye cek tir. Or ta -
ya ye ni bir or tam, do la yı sıy la bu te mel de ye ni bir ge liş me çı ka cak -
tır.

Öy le an la şı lı yor ki,  eğer bu se fer tam ba şa rı lı ola maz lar sa, re for -
mist güç le ri dev re ye so ka rak, PKK ile di ya log lar ge liş tir me yo luy la
si ya si çö züm ara yış la rı na gi re cek ler dir. Bu nun da ba zı ipuç la rı or ta -
ya çı kı yor.  Eğer im hay la so nuç lan dı rır lar sa ne âlâ, ama bu nu ya pa -
maz lar sa, baş ka güç ler dev re ye gi re cek tir. Böy le bir ge liş me de
şim di den gö rü le bi lir. Ve ya böy le bir du rum or ta ya çı kar sa bu, kim -
se yi şa şırt ma ma lı dır.

Bu sa vaş po li ti ka sın da en ka tı fa şist tem sil ci li ği,  özel sa va şın en
te mel gü cü nü teş kil  eden  MHP'nin ön de ri Tür keş ya pı yor. Tür keş
çok şid det li bir yak la şım için de dir.  Onun ön der lik ger çe ğin den bir -
ta kım önem li so nuç lar çı kar mak müm kün dür. Son yıl lar da “bir si -
ya si di ya log müm kün mü dür” di ye sık ça söy le ni yor. Tür keş bu na
kar şı ne re dey se ku du ra cak. Çün kü ken di si nin ölü mü nü yüz de yüz
bu ra da gö rü yor.  TC'nin eği li mi,  onun ve or du nun ağır lık lı bir ke si -
mi nin ifa de si olu yor.  Özel sa va şın ge niş bir çı kar şe be ke si var. Tür -
keş bi zim şah sı mı za yö ne lik ola rak da git tik çe ar tan bir he ze yan
için de dir. “Şim di ye ka dar bin de fa öl dü rül me liy di” de me sin den tu -
ta lım, “bu, şey tan dan da ha al çak tır” ve “o, şey tan dan kur naz dır” de -
me si ne ka dar bir çok şey söy lü yor. Ta bii bun lar ken di sa va şım la rı nı
iyi bi lir ler. Bi zim “şey tan dan da ha al çak” ve ya “da ha kur naz” ol ma -
mı zın, yi ne bin de fa öl dü rül me miz ge rek ti ği nin ne an la ma gel di ği ni
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iyi bi lir ler. Bu ada mın,  otuz yıl dır o ka dar dar be ye ve fa i li meç hul
ci na ye te im za at ma sı, yi ne emek çi ve sos ya list ha re ket le ri ez me si
söz ko nu su dur. Bu nu bi zim le ta mam la mak is ti yor du, ama ba şa ra -
ma dı ğı  için ku du ru yor. 

Yi ne bu ope ras yo nu yö ne ten res mi bir fa şist ön der var dır. Tam
yet ki li ko mu tan Ha san Kun dak çı.  Kıbrıs'ta  uzun sü re  özel sa va şın
yü rü tül me sin den so rum luy du.  Kore'den  Kıbrıs'a ka dar bü tün  özel
sa vaş lar da rol oy na mış bir kont ra ge ne ra li. O da di yor ki; “bu se fer
ba şa ra maz sak ve ya tam za fe ri gör me den ölür sem, gö zü  açık gi de -
rim.” Bun lar, bu soy kı rım po li ti ka sı nın gö zü ka ra tem sil ci le ri dir ler.
Ni yet le ri ni de böy le açık ça di le ge ti ri yor lar.

TC'nin ken di de yi şiy le bu ope ras yon ta ri hi nin en bü yük ope ras -
yo nu dur. As lın da en bü yük ope ras yon  olup ol ma dı ğı tar tı şı la bi lir.
Kürdistan'da bel ki da ha da bü yük ope ras yon la rı var dır. Bel ki de
düş man, psi ko lo jik amaç la sü rek li böy le isim ler ta kı yor dur. İş te
“çe lik ha re ka tı”, “şa fak ha re ka tı” ve ya bil mem ne ha re ka tı adı al tın -
da abar tı lı bir yak la şı mı ver me ye ça lı şı yor. Öy le de ol sa, böy le de
ol sa, bu ope ras yo nun ba zı önem li he def le ri ka dar, so nuç la rı da ola -
ca ğı açık tır.

Hiç bir sa vaş ta mı ta mı na ön ce den plan lan dı ğı gi bi yü rü ye mez.
Sa vaş an lık bir ira de ola yı dır. Gün lük bir tak tik ola yı dır. Sa vaş ta,
baş lan gıç ta çok plan lı ve ha zır lık lı  olan güç kay be de bi le ce ği gi bi,
du ru mu en umut suz  olan ta ra fın, gü ne iyi bir ha ki mi ye ti sağ la ma sı,
bir çar pış ma ya, bir tak ti ğe doğ ru iş ler lik ka zan dır ma sı ha lin de bü -
yük bir ba şa rı ya ula şa bi le ce ği de gö rül müş tür.  Vietnam'da bu na
ben zer bir çok ça tış ma ya şan mış tır. Ve Vi et nam lı lar çok bü yük za -
fer le re ulaş mış lar dır. Bi li nen meş hur Di en Bi en Phu za fe ri de bu te -
mel de dir. Düş man la rı nın yüz de yüz ken di ne gü ven di ği yer de, Vi et -
man lı lar en bü yük za fer le ri ni ka zan mış lar dır. Ta bii bu, tak tik us ta lı -
ğa bağ lı dır. Ge ril la tak tik le ri nin çok ya ra tı cı uy gu lan ma sı na bağ lı -
dır. Ak si hal de kay be di le bi lir. 

Biz bu ope ras yon da ve ya sa va şın bu önem li dö ne me cin de,  hâlâ
ba şar mak ka dar ba şa rı sız lı ğa gi de bi le cek du rum lar la da yüz yü ze -
yiz. Mev cut ko şul lar da,  Güney'i düş man  için ba ta ğa çek mek müm -
kün ol du ğu gi bi, ge re ken ler ye rin de ve za ma nın da ya pıl maz sa, bir

ku şat ma ile bir lik te ba zı tas fi ye du rum la rı da ya şa na bi lir.
Düş man “beş ay dır ha zır la nı yo rum” di yor. Biz de ha zır la nı yo ruz.

Bu kış bo yu, Gü ney ko nu su na biz de il giy le yak laş tık. Çö züm le me -
ler de ğer len di ril di ğin de, ola sı bü tün ge liş me le ri göz önü ne ge ti re -
rek, bi zim bu ko nu da na sıl bir yo ğun laş ma yı ya şa dı ğı mız gö rü lür.
Ola sı ge liş me le ri hiç kim se nin kes ti re me di ği ka dar kes tir me miz, en
önem li si de bu nun bü tün ha zır lık la rı nı yap ma mız ve bü tün ça lış ma -
la rın mer ke zi ne oturt ma mız söz ko nu su dur. Bu nun  için 5.  Kongre'yi
oturt tuk. Ni ce lik ola rak da, her tür lü sa va şı ma ye te bi le cek bir gü cü
sü rek li tak vi ye ede rek oturt ma ya ça lış tık. Sa vaş baş ka tür lü ge liş ti -
ri le mez. Çok ön ce den ha zır lık la rı nı ya pa cak sın. Düş ma nın ha zır lık
dü ze yi ni de ğer len di rir ken, ken di ha zır lık dü ze yi mi ze de ba ka ca ğız
“aca ba cid di yet mez lik le ri miz, yi ne fır sat la rı de ğer len dir me me du -
ru mu muz söz ko nu su ol du mu” di ye so rar sak, bu nun ce va bı “müm -
kün de ğil” şek lin de ola cak tır. Biz tüm gü cü müz le yük len dik. Sa vaş -
çı güç le rin eği ti mi baş ta ol mak üze re, üs len me, lo jis tik ve ko mu ta
gü cü nü ye ni den ha zır la ma, ta yin le ri yap ma vb. ge re ken ler ney se,
tüm gü cü mü zü ha re ke te ge çi re rek, bun la rı bel li bir se vi ye ye ge tir -
mek is te dik. Ba zı pra tik adım la rı da at mak is te dik.

Gü ney li güç le rin ara la rın da ki çe liş ki le ri iyi de ğer len dir me liy dik.
Bu ko nu da bi zim ora da ki tak tik ön der li ği miz, es ki den be ri ini si ya ti -
fi, fır sa tı kul la na ma ma du ru mu nu, sa nı yo rum bu se fer de bi raz ya -
şa dı. Bu na es ki si gi bi fır sat ver me mek le bir lik te,  Güney'de, düş -
man la iliş ki için de  olan çev re ler var dı. Biz, bir an ön ce bun la rın
üze ri ne gi dil me si ge rek ti ği ni söy le dik. Ve hat ta, en kri tik an da ba zı
önem li tak tik adım la rı ata bi le ce ği mi zi söy le dik. Bu gün, düş ma nın
gir di ği Si lo pi-Za xo hat tı na yük le ne bi le ce ği mi zi söy le dik. Ama ma -
a le sef fa a li yet için de bu lu nan ba zı ça lı şan la rı mız var ki, laf ta an lar
gi bi gö rü nü yor lar, ama pra tik te ye ter li de ğil ler. Bu gün le ri kar şı la ya -
cak ha zır lık tan, ör güt lü lük ten uzak lar. Bu nun bir kez da ha or ta ya
çık ma sı söz ko nu su dur. Bu yö nüy le ha zır lık lar da bir ek sik lik var gi -
bi me ge li yor.  Zaxo'da yıl lar dır ça lı şan güç le ri mi zin,  eğer bir kaç ye -
ral tı teş ki la tı, yi ne mi lis gü cü oluş tu ra ma ma la rı söz ko nu suy sa, de -
mek ki gö rev le ri ne ye te rin ce cid di yak laş ma mış lar dır. Yok sa düş -
ma na, bu ope ras yon do la yı sıy la dar be üs tü ne dar be vu ra bi lir ler di.
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Biz ay lar dır bu sa ha nın öne mi ni göz önü ne ge ti re rek, ta ma men ge -
ril la ya ha zır la nıl ma sı ge rek ti ği ni vur gu la dık. Ne ka dar ha zır lık lar
ge liş ti ril di, bu ay rı bir de ğer len dir me ko nu su dur. Muh te me len üs -
len me ler de, ye ral tı sis te min de ye ter siz lik var dır. Yi ne gü cü nü doğ ru
yay ma, tak ti ğe uy gun bir şe kil de tut ma gi bi ko nu lar da da ih mal kar -
lık lar ola bi lir. Za ma nın da vu rul ma sı ge re ken dar be le rin vu rul ma -
ma sı da söz ko nu su ola bi lir. 

İl kel mi li yet çi ler, pro le ter dev rim ci li ği,  halk dev rim ci li ği ni  kırk
yıl dır en gel le mek le meş gul. On la rın der di dev rim yap mak,
Kürdistan'da bir ge liş me yi sağ la mak de ğil,  kırk yıl dan be ri do ğu şu
bek le nen  halk ön der li ği nin önü ne en gel dik mek tir. Ha la da en te mel
gö rev le ri bu dur. Bu gün sö mür ge ci dev let ler baş ta ol mak üze re, em -
per ya lizm le an la şa rak bir lik te yü rü me ye ça lı şı yor lar.

PKK,  halk ön der li ği ni tem sil edi yor. On lar ise fe de ral dev le ti bi -
le po li tik is yan la kar şı mı za di kip bü yük Kür dis tan dev ri mi ne ulaş -
ma mak  için it ti fak la rın, iliş ki le rin içi ne gi ri yor lar. Bu bi zim ge li şe -
cek al ter na tif dev rim ci hü kü me ti mi ze kar şı alı nan bir ted bir dir. Biz
bu nu es ki den de söy le dik. Fe de ral dev let  ilan edil di ğin de ilk se fe ri
Gü ney  Savaşı'nı baş lat mak, ora da ki gü cü mü ze sal dır mak ol du. Çok
ge niş bir ulus la ra ra sı ko a lis yon var dı. En az  Irak re ji mi ne kar şı ge -
liş tir dik le ri ko a lis yo na ben zer bir ko a lis yo nu 1992'de bi ze kar şı ge -
liş tir di ği ni her hal de bil me yen yok.  Saddam'la yap tık la rı nı giz li yap -
tı lar. Çün kü bu bir iha net ti. Ha in le rin mas ke si nin faz la açı ğa çık ma -
ma sı  için ala ve re da la ve re usu lüy le yü rüt tü ler. Bun la rı unut mak
müm kün de ğil.

Yi ne bi zim ki le rin içi ne düş tü ğü tes li mi yet du ru mu var. Sağ tas fi -
ye de di ği miz, ar dın dan tes li mi yet ve  hâlâ önü nü ala ma dı ğı mız
olum suz luk lar var. Biz bu ko nu da geç miş te ya şa nan Lo lan pra ti ği ni
de eleş tir dik. As lın da o tak tik iliş ki bir fır sat tı, ama o tak tik iliş ki nin
on lar ta ra fın dan na sıl sa ğa ya tı rıl mak is te nil di ği,  Hakkari'ye yak laş -
ma ma nın ted bir le ri ni na sıl al dık la rı, çok kur naz ca  MİT'le, o dö ne -
min sö mür ge ci güç le riy le an la şa rak, bi zi stra te jik yer le re yer leş -
mek ten alı koy duk la rı, da ha da  Güney'e çek me adı al tın da  esas üs -
len me miz ge re ken alan lar dan bi zi uzak laş tır dık la rı bi li ni yor. O gün
bu gün dür bu po li ti ka yı sür dü rü yor lar. Tak tik ön der lik ge rek le ri ni

ye ri ne ge tir mek le so rum lu ba zı ar ka daş la rın tak tik ön der li ğin ge -
rek le ri ne bir tür lü ulaş ma dık la rı, hat ta an la ya ma dık la rı, “ola nak tır”
de yip “pa ras tın” (ko ru ma) adı al tın da düş ma nın oyu nu na gel me du -
ru mu var dı, onu bi le aşa ma dık la rı çok  açık gö rül dü.

Po li ti ka da fır sa tı gör mek ve ona ge re ken dar bey le kar şı lık ver -
mek, ba şa rı ka zan mak  için çok önem li dir. Bu bir tür lü ge liş mi yor
bi zim güç le ri miz de. Ama bu ek sik lik yi ne de esa sı be lir le me ye cek -
tir. Be lirt ti ği miz ye ter siz lik le re ve ba zı gö rev le rin za ma nın da ye ri ne
ge ti ril me me si ne kar şın, mev cut gü cü mü zün bu ope ras yo na da ya na -
bi le ce ği ve hat ta tak ti ğe ha ki mi yet ora nın da ba şa rı lı ola bi le ce ği de
söy le ne bi lir.

Ba ta ğı ku ru ta ca ğız

Par ti mi zin, bu ope ras yo na yö ne lik ola rak ama cı nı, dev rim ci sa -
va şı nı şöy le özet le mek müm kün dür: Her şey den ön ce ala nın coğ ra fi
özel lik le ri ne, gü cü mü zün ara zi ye ser piş ti ril me du ru mu na, yi ne baş -
ta vur gu lan dı ğı gi bi eği tim ve ör güt len me dü ze yi ne da ya nıp, bu ra da
çok et ki li bir ge ril la sa va şı ve hat ta ha re ket li sa vaş ile ge ril la nın bir -
leş ti ril miş sa vaş tar zı nı uy gu la ya rak, düş ma na bu sal dı rı yı pa ha lı ya
ödet mek,  Güney'de ara dı ğı kur tu lu şu bü yük bir ye nil gi ye gö tür mek,
ken di de yiş le riy le “siv ri si ne ğin ba ta ğı nı ku rut mak”, onu bu ra da bü -
yük bir ba ta ğa çek mek ve cum hu ri ye tin en  ağır ye nil gi siy le kar şı
kar şı ya ge tir mek, yı kı lı şı na gi den yo lu bu ra dan baş lat mak.

Bu nun  için de ğer len dir me le ri mi zi ge liş ti rir ken ger çek çi ol ma lı -
yız. Her şey den ön ce, düş ma nın sa yı sal ve tek nik üs tün lü ğü nü gör -
mek ka dar,  Güney'in coğ raf ya sı nı, biz zat ora da ki hal kın du ru mu nu
ger çek çi de ğer len dir mek iyi bir tak tik dü zen le me  için ön de ge len
hu sus lar dır. Yi ne ken di de ney ve tec rü be le ri mi zi, ni ce lik ve ni te li ği -
mi zi doğ ru de ğer len dir mek önem li dir. Düş man,  Güney'e yö ne lik
ope ras yo nu,  Kuzey'deki ope ras yon lar dan da ha güç lü bir ope ras yo na
dö nüş tü re mez. Çün kü  Kuzey'de hem dip lo ma tik, si ya si ne den ler,
hem de ara zi ye ha ki mi ye ti ve  uzun sü re li ha zır lık la rı da ha avan taj lı
ol ma sı na yol açı yor.

Bü yük bir gü rül tüy le iş te “ Güney'i ku şat tık, kıs ka ca al dık; ya
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ölür ler, ya tes lim olur lar” de me le ri, ağır lık lı ola rak psi ko lo jik amaç -
lı dır. Ken di kor ku ve ka yıp la rı nı hem giz le mek, hem de azalt mak
için dir. Hiç şüp he siz, ala nın özel lik le rin den do la yı düş man psi ko lo -
jik sa va şa,  onun her tür lü de ma go jik ya lan özel li ği ne ağır lık ve rir.
Bir sa vun ma ba ka nı bi le ilk gün “200 ki şi yi öl dür dük” der ken, bu nu
ken di ka yıp la rı nı hiç söy le me den be lir ti yor du. Ta bii ki psi ko lo jik
bir et ki ya ra tır di ye. Ba kan dü ze yin de bi ri si bi le, çok nor mal bir şe -
kil de ra hat lık la, hiç bir kay bı mız ol ma dı ğı hal de, iki yüz ka yıp tan
bah se de bi li yor. Bu na ben zer ha ber le ri da ha da ge liş ti re bi lir ler. Ama
düş man, ba zen doğ ru la rı da söy ler. Ya ni her şe ye “ya lan dır” gö züy -
le ba ka ma yız. Bir ku şat ma du ru mu ge li şe bi lir ve ba zı yer ler tec ri te
alı na bi lir, yi ne ba zı im ha lar ger çek le şe bi lir. Bu nun böy le ol ma ma sı,
kar şı ta ra fın ve ya sa va şın di ğer ta ra fı nın ted bir li lik dü ze yi ne bağ lı -
dır. Sa vaş ta ken di li ğin den lik, ha re ket siz lik  ölüm de mek tir.

Düş ma nın tüm bek len ti si, bi zi ha zır lık sız ya ka la mak tır. Sa nı yo -
rum 1992 'deki ope ras yon lar dan, ken di le ri ne gö re bi raz  ders çı kar -
mış lar. “Sı kış tır mış tık, so nuç ala bi lir dik” di yor lar dı. Bu se fer de ay -
nı tak ti ği güt mek is ti yor lar; “bir ay sı kış tır dık mı bo ğun tu ya gö tü re -
bi li riz” di ye dü şü nü yor lar. Ama bu sa de ce bir  umut. O za man ki da -
ral ma lar, bi zim iç ne den le ri miz den ötü rüy dü. Ge ril la tak tik le ri ni bir
ta ra fa bı ra kan, ken di ken di ni bo ğul mak la yüz yü ze bı ra kan bir yö -
ne tim an la yı şı, el bet te ki düş ma na,  umut et ti ği ni ger çek leş tir me fır -
sa tı ve rir. Bu se fer, ağır lık lı ola rak böy le bir du ru ma dü şü le ce ği ni
san mı yo ruz. Düş man, bu nok ta da ya nıl gı ya dü şe ce ğe ben zi yor. Bi zi
es ki du rum la kar şı laş tır ma sı ve gü cü mü zü hem ni cel, hem de ni tel
açı dan tam kes ti re me me si,  onun önem li bir de za van ta jı olu yor.
Özel lik le ara zi ye yer leş me dü ze ni miz, bir lik le rin ha zır lık dü ze yi,
1992 ile kı yas la na maz de re ce de ile ri de dir. Kal dı ki, o za man bi le
doğ ru tak tik le sa va şıl say dı, ile ri dü zey le ri ya ka la ya cak tık. Bu bi li -
ni yor.

Şim di yö ne tim so ru nu önem li dü zey de iler le me kay det miş tir. Ya -
pı nın tec rü be ve coğ raf ya yı de ğer len dir me dü ze yi  epey ge liş miş tir.
Do la yı sıy la düş ma nın bu bek len ti si faz la ger çek çi ol ma ya ca ğa ben -
zi yor.

Ay rı ca Gü ney  Kürdistan'ın iç çe liş ki le ri var. Gü ney li iş bir lik çi ler

bi ze kar şı de ğil ler. En azın dan, ba zı peş mer ge ler düş ma na kla vuz -
luk et se ler de, ağır lık lı bir ke si mi sa va şa gi re mez. Gi re cek hal den
de yok sun dur lar. YNK güç le ri üze ri mi ze hiç ge le mez ler.  KDP'de
za ten res men sa vaş ma du ru mu na ge çe mez. Bu da, düş man  için
önem li bir de za van taj dır. Kal dı ki, TC, hal kın çe liş ki le ri nin yo ğun
ol du ğu  Güney'in fi i len so rum lu lu ğu nu üst le ni yor. Ya bü tü nüy le on -
la rın ih ti ya cı nı kar şı lar, ya da tep ki le ri ni  alır. Bu da onu epey ce sı -
kış tı rır. 

De mek ki düş ma nın tüm avan ta jı tek nik üs tün lü ğü olu yor. Bir de
sü rü ha lin de ge li yor. Bu nun da ta ma men bo şa çı ka rıl ma sı, ye rin de
tak tik ler le müm kün dür. Düş ma nın tek ni ği ni, coğ raf ya nın iyi de ğer -
len di ril me si, yi ne bir lik le rin ha re ket li lik dü ze yi nin iyi de ğer len di ril -
me si ile bo şa çı ka ra bi li riz. Ha ke za ni ce li ği ni de  onun  için bir de za -
van ta ja dö nüş tü re bi li riz. Bu nu, ha re ket li li ği ni, düş ma nın kont rol
ede me ye ce ği tarz da ge liş ti re ce ği miz bir ge ril la ile ya pa bi li riz. Düş -
ma nın  ağır zırh lı araç la rı ol sun, sa yı ka la ba lı ğı ol sun, tek nik ve ni -
ce lik üs tün lü ğü, ne re de, na sıl dav ra na ca ğı, ne re de na sıl gö rü ne ce ği,
ne re de na sıl sal dı ra ca ğı, ne re de na sıl giz le ne ce ği bel li ol ma yan,
kont rol edil me yen giz li ve ha re ket li ge ril la sa va şı ile ra hat lık la ter -
si ne çev ri le bi lir. Bu şe kil de düş ma nın avan taj la rı nı de za van ta ja dö -
nüş tür mek müm kün dür.

İni si ya tif biz de 

Bu ra da önem li  olan, bi zim sa vaş yö ne ti mi miz olu yor. Ya ni bir -
lik le ri mi zin dü zen len me si, ko mu ta,  sevk ve ida re si olu yor. Ara zi nin
iyi de ğer len di ril me si, ha re ket tarz la rı nın ge ce-gün düz iyi ayar lan -
ma sı nı, yi ne ni ce li ğin iyi kes ti ril me si ve el de ki tek ni ğin iyi kul la nıl -
ma sı nı ba şa ra bi lir sek, bu ra yı düş man  için ba ta ğa dö nüş tü re bi li riz.
Ama yok,  eğer biz de çok ça ya şan dı ğı gi bi bir lik ler  atıl, ha re ket siz,
dü şün ce siz, plan sız ka lıp ve gi de rek sağ sa vun ma cı bir an la yış içi ne
gi rer ler se ta bii ki düş man so nuç ala bi lir. Böy le ol ma ma sı  için, ke -
sin lik le, giz li lik ya nı  esas alı nan en se ri ge ril la yı uy gu la mak ge re -
kir. De di ğim gi bi, çok hız lı ha re ket  eden, bü tün bek len ti le rin ter si ne
düş ma nı, ne re de na sıl sal dı ra ca ğı mı zı kes ti re mez du ru ma ge tir me -
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miz ha lin de en önem li ba şa rı la rı mı zı,  Güney'deki bu TC bir lik le ri ne
kar şı sağ la ya bi li riz.

Gün lük sa vaş yö ne ti mi bu ko nu lar üze rin de dur mak zo run da dır.
Ko mu ta sı ve ya pı sıy la bir lik te tüm sa vaş bir lik le ri, ge ce si ni gün dü -
zü ne ka ta rak, düş ma nın çok çe şit li  olan za af la rı nı çok iyi gö rür, çok
iyi iz ler ve en güç lü şe kil de vu rur lar sa üs tün lük sağ la nır. Ara zi ye
ha ki mi yet, da ya nık lı lık, fe da kar lık, güç lü vu ruş, ce sa ret sa vaş ta be -
lir le yi ci  olan özel lik ler dir. Ba şa rı yı %50 be lir le yen bu et men ler dir.
Bun lar da biz de var dır. Bun la rı iyi kul la na bi lir sek, bu ara da mi lis
dü zen le me si ni de iyi ya pa bi lir sek ve düş ma nın özel lik le bi zi ge tir -
mek is te di ği bir tak ti ğe, ya ni ken di kont ro lü al tın da gi de rek cep he
tar zı bir sa va şa sü rük le me tak ti ği ne düş mez sek, tam ter si ne düş man
güç le ri da ha da da ğı tır, ya yar ve gi de rek ken di güç le ri mi zi ar ka sın -
dan, önün den, sa ğın dan, so lun dan ha re ke te ge çi re rek yö ne lir sek,
düş ma nı  felç ede bi li riz. Bu ope ras yo na kar şı ge liş ti re ce ği miz sa vaş,
bu tarz da bir sa vaş tır.

Önem li  olan doğ ru tak ti ği ge liş tir mek tir. Tak tik iş ler mi, iş le mez
mi? Bu nun  için ön ce den bir şey söy le ne mez. Hiç şüp he siz bu nu,
pra tik ha zır lık dü ze yi be lir le ye cek tir. Çiz gi ko nu sun da ki doğ ru yak -
la şım, eği tim, ör güt len me, de ne tim  esas be lir le yi ci ro lü oy na ya cak -
tır. Za af lar, yan lış lık lar yo ğun ca ya şa nır sa düş ma nın ba şa rı im ka nı
ar tar. Çok et ki li bir ge ril la sa va şı ve rir sek, ger çek ten düş ma nı gi de -
rek ha re ket ede mez du ru ma ge ti rir sek, onu çok çe şit li yön tem ler le
içi mi ze çek mek, par ça par ça vur mak ve ya top lu güç le ri ni ta ciz et -
mek, yıp rat mak, yi ne çe şit li ya nılt ma yön tem le riy le, pu su lar la, ge ce
ha re kat la rıy la sa bo te et mek müm kün dür  Güney'in ken di si bü tün bu
ko nu lar da da ha faz la dar be le me le re açık tır. Böy le et ki li tak tik le ri
ge liş ti re bi lir sek, düş man sağ lık lı bir ge ri çe kil me yi bi le ya pa maz.
Gü cü nün önem li bir kıs mı nı kay be de bi lir. Bü yük mad di ka yıp lar
ya nın da, can ka yıp la rı, yi ne mo ral dü ze yin de aşın ma du ru mu git -
tik çe ge li şe bi lir. Bu gün lük tak tik le rin kar şı lık lı ola rak ge liş ti ril me -
si ne bağ lı dır.

Ob jek tif ola rak bir ge ril la nın da yan ma im kan la rı Gü ney açı sın -
dan do yu ru cu dur. Üç bi ne ya kın ve do na nım lı bir ge ril la nın üs len -
me si da ha şim di den var dır. Bu sa yı da ha da ar tı rı la bi lir. Az çok lo -
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jis tik ha zır lık var, coğ raf ya çok mü kem mel. Mo ral, tec rü be var, ce -
sa ret-fe da kar lık dü ze yi düş man dan da ha faz la. Bü tün bun lar da ge -
ril la tar zıy la ka zan mak  için ye ter de ar tar bi le. 

Öte yan dan düş man im ha ko nu sun da son de re ce acı ma sız dır.
Çok yo ğun luk lu ve ne yap tı ğı nı çok iyi bi li yor. Yi ne ba zı iş bir lik çi
güç le rin kla vuz lu ğun da ha re ket edi yor. Bi zim ba zı en di şe le ri miz de
var. Ya ni bi zim ki le rin gü nü, hat ta sa a ti çok iyi de ğer len dir me me le -
ri, sık ça düş tük le ri gaf le ti ya şa ma la rı, sa va şın ger çek bi rer us ta sı gi -
bi ha re ket ede me me le ri on la rın so nu nu da ge ti re bi lir. Bu nun böy le
ol ma ma sı  için sa vaş tak tik le ri ne çok bü yük yük len mek ge re kir. Ne -
re de, ne za man, han gi gün, han gi adı mın atı la ca ğı çok iyi kes ti ri lir -
se tam bir tak tik us ta sı gi bi ha re ket edi lir se, düş man at tı ğı her adım -
da ba ta ğa sap la nır ca sı na bir ko nu ma ge ti ri le bi lir ve en  ağır dar be ler
in di ri le bi lir. 

“As ke ri çö züm” bit ti

Ba şa rır sa bu hü kü me tin ken di si ne biç ti ği he def ger çek le şir. Ya ni
TC'nin ke ma list ke si mi nin, bir bü tün ola rak  Türk bur ju va ege men li -
ği nin ken di ne biç ti ği öm rü uzat ma sü re si ar tar. Ken di de yiş le riy le;
“be li mi zi doğ rul ta ma ya cak ka dar” dar be ler le mar ji nal bir güç ha li -
ne ( Türkiye'deki Dev-sol, TİK KO ve ben ze ri ba zı et ki siz ey lem ör -
güt le ri gi bi) ge tir me gi bi bir du ru mu sağ la ya bi lir ler se, bu hü kü met,
do la yı sıy la TC ka zan mış sa yı lır. Hem de  TC'nin 70 yıl lık ta ri hin de -
ki en cid di ka za nım lar dan bi ri  olur. Za ten “Kıb rıs se fe rin den da ha
bü yük se fer,  Kıbrıs'ın ka za nı mın dan da ha bü yük bir ka za nım” di -
yor lar. Bu se fer le amaç la dık la rı bu dur. O za man fa şist hü kü met
1996 se çim le ri ni de ken di ne gö re dü zen ler. Ve 2000'li yıl la ra doğ ru
tır ma nır. Bu  Türkiye'de de bü tün de mok ra si güç le ri nin kay bet me si
de mek tir.  PKK'nin kay bet me si de mok ra si güç le ri nin de kay bet me si
de mek tir. Ne ka dar “biz de mok ra si bom ba sı nı pat la ta ca ğız” di yor -
lar sa da, bu de mok ra si bom ba sı de ğil fa şist bom ba nın Tür ki ye
emek çi le ri üze rin de da ha  sert pat la tıl ma sı dır. Ni te kim  İstanbul'daki
hal kın ba şı na pat lat tık la rı da de mok ra si bom ba sı de ğil, fa şist bom -
bay dı.

Eğer düş man ba şar maz sa ne  olur? Ba şa ra maz sa yal nız hü kü me -
tin çö zü lü şü de ğil,  TC'nin de çö zü lü şü ile ri bo yut la ra ula şır.  TC'nin
ye ni den re form lar la, hem de mok ra tik ge liş me ye hem de ulu sal so -
ru nun çö zü mü ne gi dil me si ni is te yen güç ler öne atı lır. Bu hü kü met
bü yük ih ti mal le is ter se çim ler le, is ter baş ka yol la ol sun hız la aşı lır.
Ye ni güç ler dev re ye gi rer. Bun la rın en be lir gin özel li ği re form cu ol -
ma la rı dır. Şim di ye dek ne ka dar şa vaş ta iş bir lik çi lik ya pıp,  özel sa -
va şı des tek le miş olur lar sa ol sun lar,  ağır ye nil gi on la rı da böy le top -
tan kay bet mek le kar şı kar şı ya bı ra kır. Ser ma ye nin bir ke si mi ve ya
ser ma ye nin ye ni eği li mi, ör ne ğin Cem Boy ner bu na bi raz ben zi yor.
Ser ma ye onu bu nun  için ha zır lı yor. Ser ma ye ke sim le ri, şim di ye ka -
dar  özel sa va şı des tek le di ler. Bir de sa vaş on la rı çok tı kı yor, çok
zor lu yor, ne re de ise eko no mi yi ye ni den üre te mez du ru ma, ge le cek -
ten çok en di şe li ha le ge ti ri yor. Top tan kay bet me teh li ke si ni gö ze
ala ma dık la rı  için bir re form cu ka nat ve ya eği lim ge liş tir mek is ti -
yor lar. 

İş te ba şa rı sız lık ha lin de bu eği li me des tek ve re cek ler dir. Ser ma -
ye nin des tek ver me si, ta bii di ğer  halk ke sim le ri nin de des tek ver -
me si ve hat ta bu des te ği hız lı ver me si an la mı na ge li yor. Bu du rum -
da ye ni bir eği lim or ta ya çık mış olu yor. Bu eği li min te mel özel li ği;
PKK ile ar tık as ke ri yol la de ğil de si ya si yol la çö zü me git mek tir.
Düş ma nın ba şa rı sız lı ğı ha lin de ve ya bi zim ezil me yip da ha da güç
ka zan ma mız ha lin de bu eği li min  Türkiye'de ra hat lık la ge li şim gös -
te re ce ği söy le ne bi lir. 

De mek ki  TC'nin ya kın ge le ce ği ni be lir le ye cek  olan bu ope ras -
yon dur ve ope ras yo nun iki önem li so nu cu dur. 

Si ya si çö züm yol da

Par ti mi zin ye nil mez li ği te me lin de ar tık si ya si çö züm yo lun dan
baş ka bir yo lun kal ma dı ğı nı, düş ma na bu sa vaş so nu cu da ya ta bi li -
riz. Ör ne ğin bu ope ras yon, bir 1985 ba şın da ki ope ras yo na ben ze mi -
yor. O za man sa de ce düş man  için bi tir me, bi zim ise ayak ta ka lıp
kal ma ma so ru nu önem liy di. 1987 ope ras yo nu  için de öy ley di. 1990
ba şı ope ras yon lar  için de öy ley di. Tü müy le düş man ba şa rı sız lı ğa
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ve ya tam ba şa rı ya git me me ha lin de, iş te “ka lı cı yım” de mi yor du. Bu
se fer öy le de ğil. Tam ba şa rı ya git mez se, ba şa rı sız lı ğı ge li şir se, sis -
te min, hat ta cum hu ri ye tin ta ma men göz den ge çi ril me si söz ko nu su -
dur. Tü ken mek ka dar, ye ni bir baş lan gı cın zo run lu lu ğu or ta ya çı ka -
cak tır. Re form sü re ci nin cid di ola rak gün de me gir me si ola sı dır. Yi -
ne dev rim sü re ci nin çok cid di ola rak  Türkiye'nin gün de mi ne gir me -
si bek le ne bi lir. Bu ara da bi zim ken di mi ze çok gü ve ne rek sü re ce
yük len me miz gün de me ge le cek tir. Ama düş ma nın ba şa rı lı çık ma sı
du ru mun da, sta tü ko cu, fa şist  özel kir li sa vaş yan lı sı güç ler, bun dan
son ra ki yıl la rı,  Kürdistan'daki soy kı rı mı de rin leş tir mek, di ren me
ola nak la rı nı ta ma men tas fi ye et mek, Tür ki ye hal kı nın tüm çı kış la rı -
nı dar be le mek, de mok ra tik ge liş me yol la rı nı tı kat mak dö ne mi ola -
rak de ğer len di rir ler. Bu eği li min ar ka sın da ki güç ler, ba şa rı lı ol ma la -
rı ha lin de böy le ya par lar. Ba şa rı sız lık la rı ha lin de ise, ye ni bir si ya si
prog ram ve  onun ar ka sın da ki güç ler dev re ye gi rer. Bu da Tür ki ye
Cumhuriyeti'nin dö nü şü mü dür, ke ma liz min aşıl ma sı dır, de mok ra tik
yön tem le rin dev re ye so kul ma sı dır. En önem li si de Kür dis tan ulu sal
kur tu luş gü cüy le bir si ya sal çö züm yo lu na gi ril me si dir. 

PKK cep he si açı sın dan ise;  eğer bu ope ras yo nu, bu se fe ri ba şa -
rıy la kar şı la ya maz sa (ör ne ğin 1992 'deki gi bi, hat ta da ha ön ce içe ri -
de de bir çok  alan bu na ben zer da ral ma la rı ya şa dı), da ha da da ral ma,
da ha da ba şa rı sız lı ğa ve ka yıp la ra uğ ra ma du ru mu or ta ya çı kar sa,
en azın dan be li ni bir kaç yıl doğ rul ta maz bir du ru ma da ge le bi lir.
Ve ya en azın dan ba zı alan lar ol duk ça ge ri le me sü re ci ne gi re bi lir. 

Şüp he siz Par ti Ön der li ği, par ti yi tü müy le bu ope ras yo nun kap sa -
mın da tut ma mak ta, yi ne sa va şı da tü müy le bu alan la sı nır la ma mak -
ta dır. Fa kat bu ala nın te mel or du laş ma sa ha sı ol du ğu ve gü cün ağır -
lık lı bir bö lü mü nün bu ra ya se fer ber edil di ği göz önü ne ge ti ri lir se,
bu nun (tü müy le kay bet me ol ma sa da) par ti nin ön cü lü ğü açı sın dan
da  ağır bir ka yıp ola ca ğı söy le ne bi lir. He le düş ma nın ta ma men ha -
ki mi ye tiy le so nuç la nan bir ope ras yon olur sa, Bo tan ve  Behdinan'da
ta mam lan ma sı sağ la nır sa, düş ma nın he def le di ği mar ji nal dü ze ye
gel me, ya ni  halk sa va şı mı na yak la şan bir güç ol mak tan çı kıp, mev -
zi ey lem le riy le ye ti nen güç du ru mu na düş me ge li şe bi lir. Bu da düş -
man  için ba şa rı,  PKK'nin tak tik he def le ri açı sın dan ba şa rı sız lık an -

la mı na ge le cek tir. Bu da her şey den ön ce o alan da ki güç le rin im ha -
sıy la so nuç la nır. Ya ni tak ti ğe ha kim ol maz lar sa, ge liş ti re mez ler se
im ha la rı nı bek le me le ri ge re kir. Ya ba şa rır lar, ya im ha olur lar! Bir
sağ sap ma ya da fır sat yok tur. Kal dı ki bu ko şul lar da faz la yok tur.
Yi ne  Doğu'ya çe kil mek ve ya da ha ku zey le re çe kil mek de pek an -
lam lı de ğil dir. Ya olun du ğu yer de ba şa ra cak lar dır ya da kay be de -
cek ler dir.  Eğer bu ra da ki güç ler en el ve riş li yer ler de ba şa ra maz lar sa,
baş ka hiç bir yer de ba şa ra maz lar. Yi ne bu ha zır lık lar la, bu ola nak -
lar la ba şa ra maz lar sa, baş ka hiç bir yer de, hiç bir ola nak la ka za na -
maz lar. 

De mek ki, bu ra da ki sa vaş çı güç le ri mi zin ve ora da ki yö ne ti min
de ger çe ği böy le kav ra ma sı ge re kir. Ba şar ma la rı  için her şey le ri ni
or ta ya koy ma la rı ge re kir. Ba şa rı sız lık ha lin de, bu  alan güç le ri mi zin
önem li oran da tah ri bi söz ko nu su ola cak tır. Ge nel de de par ti nin çok
önem li bir  halk sa va şı nı ge liş tir me şan sı nı dar be le miş ola cak lar dır.
Yi ne hal kı mı zın 1995 he def le ri var dır, on la ra da bir dar be teş kil
ede cek ler dir. Tü müy le dar be len me si ne yol aç maz lar sa bi le, Kür dis -
tan ulu sal so ru nu nun si ya si plat form da güç lü ka zan ma ih ti ma li ni
za yıf la ta cak lar dır. As ke ri den ge ko nu mu na gel me sü re ci ni çok çok
ge ri ye ite cek ler. Yi ne dip lo ma si de sağ la nan ge liş me le rin de  TC'nin
le hin de ol ma sı na yol aça cak lar dır. 

Gö rü lü yor ki, bu yön lü ka yıp lar da az de ğil dir. Stra te jik bir ka yıp
ol ma sa da, çok önem li tak tik mev zi ka yıp la rı ola cak tır. Tü müy le
kay bet se ler bi le, bu par ti miz  için ke sin bir ka yıp ola maz. Çün kü
par ti nin çok ya yıl mış mev zi le ri ve ora da güç mev zi len dir me le ri söz
ko nu su dur. Bun lar, ken di ni ra hat lık la üre te bi le cek, güç len di re bi le -
cek mev zi ler dir. Ama en te mel mev zi de, sa vaş mev zi le rin de kay -
bet me nin ge ri le ti ci özel li ği de çok açık tır. Öy le bir ge ri  adım, yıl la -
rın eme ği ni kay bet ti re ce ği gi bi, an cak yıl lar sü re cek bir ça bay la te -
la fi edi le bi le cek tir. 

De mek ki, da ha da so mut ola rak; ba şa rı lı ol ma ma ha lin de ulu sal
so ru nun si ya si çö zü mün de ge ri le me  olur, as ke ri den ge ye ka vuş ma -
da ge ri le me  olur, dip lo ma si de ge ri le me  olur. Özel lik le  halk sa va şı -
nın hem kit le sel ser hil dan bo yu tun da, hem de ge ril la bo yu tun da ge -
ri le me  olur. 
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Ba şa rı lı olun ma sı ha lin de, en azın dan bir den ge ha li ya şa nı lır sa,
du rum es ki si gi bi de vam  eder. Ne düş man tam ba şa rı lı  olur, ne de
biz ba şa rı lı olu ruz. Şim di ye ka dar ol du ğu gi bi bun dan son ra da böy -
le de vam  eder. Bu ti pik bir den ge du ru mu dur. Her iki ta ra fın da tam
is te di ği ni el de ede me me si, bel ki de ağır lık lı ola rak ge li şe cek olan -
dır. Çün kü şim di ye ka dar bi zim zor be la yö net ti ği miz bu sa vaş ta, ne
düş man tam ba şa rı lı, ne biz tam ba şa rı lı yız. Bel ki bu or ta eği lim da -
ha da or ta ya çı ka bi lir. Çün kü bü tün ope ras yon lar da az çok bi zim
ver di ği miz kar şı lık, bu den ge dü ze yi ne ge ti re bil mek tir.

Şüp he siz bu ope ras yo nun Gü ney Kür dis tan açı sın dan ya ra ta ca ğı
so nuç lar var dır. Sa vaş Gü ney  Kürdistan'da ve ri li yor. Gü ney
Kürdistan'daki mev cut fe de ral mec lis ve ya hü kü me tin çö zü lü şü ve
ka o su ya şa dı ğı bi li ni yor. Yi ne KDP için de en azın dan ağır lık lı bir
ke si min giz li ce TC ile an laş tı ğı ve bu ope ras yo na da ve ti ye çı kar dı ğı
bi li ni yor. Tıp kı 1992 ve hat ta da ha ön ce ki Gü ney ope ras yon la rın da
ol du ğu gi bi. 1980 'lerden, hat ta da ha ön ce le rin den giz li an laş ma la rı
var. Bu nu bu se fer de yü rüt tük le ri an la şı lı yor. 

Eğer bu ope ras yon da düş man ba şa rı lı ol maz sa, si ya sal ge liş me ler
Güney'de de baş ka tür lü ge li şe cek tir. Bi zim Gü ney  Kürdistan'da da -
yat tı ğı mız bir ge liş me, ulu sal de mok ra tik bir cep he nin otur tul ma sı -
dır. Bu nun as ke ri, si ya si tem si li nin ya pıl ma sı dır. Bu nu des tek le me -
miz da ha da hız ka za nır ve Gü ney  Kürdistan'da da ye ni bir si ya sal
ge liş me sü re ci, mec lis ve hü kü met ge liş me si söz ko nu su  olur. Ta bii
bu nun da böl ge üze rin de ki et ki si ve ulus la ra ra sı yan kı la rı bü yük
olur. Ba şa rı lı ol ma mız ha lin de, Gü ney  Kürdistan'da en az Ku zey
Kürdistan'dan aşa ğı kal ma ya cak cid di bir si ya si ge liş me,  halk ira de -
si le hin de bir ge liş me ola bi lir. Ba şa rı sız lık ha lin de ise, il kel mil li -
yet çi, iş bir lik çi güç, tam pon böl ge yi de ge liş ti rir. Yi ne Gü ney li de -
mok rat-ile ri ci güç ler üze rin de ki ege men li ği ni de ge liş ti rir.  Irak ve
Tür ki ye re jim le ri ile de an la şa rak, 1970 'lerdekinden bi le da ha ge ri ci
bir oto no mi an la yı şıy la ai le çı kar la rı, iş bir lik çi güç le rin çı kar la rı
doğ rul tu sun da bir sta tü ye yol açar lar. Bu  Güney'deki tüm sa va şı mın
ve  onun ka za nım la rı nın bo şa çı ka rıl ma sı de mek tir. Do la yı sıy la düş -
ma nın ba şa rı lı çık ma sı, en az  Kuzey'deki ka dar,  Güney'deki hal kın
da ulu sal de mok ra tik ta lep le ri nin bas tı rıl ma sı an la mı na ge lir. Fa şist

sö mür ge ci li ğin ve iş bir lik çi le ri nin ar tan zul mü, bas kı sı ve  halk di re -
niş çi li ği nin bir da ha da baş kal dır ma ya cak ka dar ezil me si an la mı na
ge lir. Bu da çok teh li ke li bir sü re cin baş la ma sı de mek tir. 

Bu nun böl ge nin ile ri ci güç le ri açı sın da da sa kın ca la rı var dır.
Kürdistan'ın di ğer par ça la rı na, yi ne özel lik le  İran'a yö ne lik ola rak
da ha olum suz ge liş me ler hız ka za na bi lir. Su ri ye açı sın dan da da ha
sa kın ca lı du rum lar or ta ya çı ka bi lir. Ta bii bu du rum lar bi zim öne mi -
mi zi da ha da faz la or ta ya ko ya bi lir. İki çiz gi ça tış ma sı, bi zim le hi -
mi ze ba zı çat lak lık la ra, do la yı sıy la po li tik ma nev ra im kan la rı na ve
PKK'yi şim di ye ka dar ol du ğu gi bi bun dan son ra da da ha güç le ne rek
çı kar ma gi bi bir du ru ma da yol aça bi lir.

Se yir biz den ya na

Sa va şın kar ma şık sü reç et men le ri ni, ken di le hi ne kim iyi kul la -
nır sa o ka za nır. Ka zan ma im ka nı 1992'de de, ön ce sin de de var dı.
Ama tak tik ön der lik gü cü nün bu na doğ ru ce vap ver me yi şi or ta ya
çık tı. Özel lik le bi zim ça ba la rı mız, par ti nin tam ezil me me si, sa vaş
im kan la rı nın tam bo ğul ma ma sı te me lin dey di. Ama bu se fer, tak tik
ön der lik te de bir sıç ra ma ya pı lır sa ve ye ni sa vaş sa ha mız da da bü -
yük ba şa rı lar ger çek leş ti ri lir se PKK ta ri hin de, 15 Ağus tos
Atılımı'yla baş la yan 11 yıl lık sa vaş sü re ci nin en cid di ge liş me si ola -
bi lir. Za ten ha zır lık la rı mı zın te me lin de bu ope ras yo nu bo şa çı ka ra -
rak ve hat ta ge re kir se düş ma nı üze ri mi ze çe ke rek ba şar mak,
PKK'nin son dö nem ler de ki en te mel tak tik le rin den dir. He le
Güney'e çe kil me si ha lin de, düş ma nın kay bet me ih ti ma li nin da ha da
yük se le bi le ce ği ni de ğer len di ri yor duk. Do la yı sıy la bu na ya ban cı de -
ği liz.  Güney'e çe kil me si, bi raz tak tik bek len ti le ri mi ze uy gun da ola -
bi lir. 

Ope ras yo nun mev cut sey ri bi zim  için bir avan taj dır. Sa va şın ge -
niş bir sa ha ya, coğ raf ya açı sın dan da faz la ha kim olu na ma ya cak bir
sa ha ya ya yıl ma sı, bi zim tak tik ba şa rı ola nak la rı mı zı ar tı rı yor. Kul -
la nır sak ve de peş pe şe bi raz düş ma nı ba ta ğa çe ker sek, ken di si nin
de iti raf ede ce ği bir ba şa rı sız lı ğa doğ ru gö tü rür sek, her şey den ön ce
Kürdistan'da da ge ril la sa va şın da pat la ma  olur. Ke sin ge ril la sa va -

306 307



şın da bir ge li şim, hal kın ye ni den aya ğa kalk ma sın da cid di bir baş -
lan gıç, dip lo ma si de cid di bir ge liş me or ta ya çı kar. En önem li si de
bu  Türkiye'nin re for mist eği lim le ri nin, hat ta dev rim ci eği lim le ri nin
ge liş me sin de et ki li  olur. Hem re form cu eği lim, hem dev rim ci eği -
lim çok hız lı ge li şir. Ve bu da si ya si çö züm yo lun da bü yük bir ıs ra ra
yol  açar. 

Hiç şüp he siz hem as ke ri, hem de si ya si ola rak ge liş me hız lı  olur.
Yap tı ğı mız ha zır lık la rın bu se fer da ha der li-top lu, tec rü be nin da ha
güç lü ol du ğu, yi ne düş ma nın ol duk ça yıp ra tıl dı ğı söy le nir se, böy le
ka zan ma ya nı  ağır ba san bir so nu ca da ula şa bi li riz. Ama her şey
gün lük ola rak bu sa va şın tak tik yü rü tül me si ne bağ lı dır. Ba şa rı yı
bel ki 24 sa at, bel ki de bir haf ta be lir ler. Bu ge çen bir haf ta lık sü reç
ne bi zim di ren me ve sal dı rı gü cü mü zü tam ifa de  eder, ne de düş ma -
nın sal dı rı du ru mu nu. Da ha çok baş lan gıç saf ha sı na ben zi yor. Düş -
ma nın ilk yap tı ğı ken di ni bi raz yer leş tir mek, nok ta la rı tut mak, ken -
di de yi şiy le ge çit le ri tut mak, ke şif yap mak, içe ri ye bi raz kol uzat -
mak,  ağır ha va ve top çu sal dı rı la rıy la bu ra yı yu mu şat mak tır. Top la,
uçak la yu mu şa ta rak kol la rı nı yol la ma yı bi raz de ne di ve gir di. Fa kat
öy le cid di bir ba şa rı sı ol du ğu söy le ne mez. 

Bi zim ge liş ti re ce ği miz dü zen le me bu haf ta yı on lar  için da ha da
zor lu, yıp ra tı cı bir haf ta ya dö nüş tü re bi lir. Ola ca ğı da bi raz bu na
ben zi yor. Gü cü mü zün önem li oran da ku şat ma ya alın ma sı pek
müm kün de ğil dir. Ba zı ha zır lık sız bi rim ler ade ta ken di ken di le ri ni
ku şat ma ya so kar lar sa, ba zı ah mak lık lar, gaf let ler içi ne gi ri lir se, bel -
ki bir kaç bi rim im ha ola bi lir. Ama ağır lık lı bir bö lü mü ken di ni ara -
zi ye uyar la ya cak tır. İs te ni len bi çim de yö ne lir sek da ha faz la dar be ler
in di re bi li riz. Bel ki düş man da ha faz la yıp ra nır.  Eğer ger çek ten düş -
man ezi ci ope ras yon la rıy la bi zi bi raz cep he sa va şı na çe ke rek, ne re -
de, ne ka dar, na sıl ol du ğu mu zu bi lip yük le ne rek, çem ber üs tü ne
çem ber çi ze rek yö ne lir se (ki bun lar bi raz im kan sız gi bi) bel ki ba zı
bi rim le re kar şı ba şa rı lı ola bi lir. 

Ta bii sa va şı tah mi ni ola rak de ğer len dir mek müm kün de ğil dir.
De di ğim gi bi sa vaş gün lük du ru ma gö re de ği şi yor. Sa vaş fi zik bi li -
mi gi bi de ğil dir. Şun lar şöy le olur sa so nuç şöy le  olur di ye me yiz.
Sa vaş ira de ola yı dır. İra de de an be an or ta ya çı kar. Ge nel çiz gi ve -
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rim li li ği, ge nel  azim, ira de var. Ama gü nün 24 sa a ti ye ter li bir yö -
ne tim gü cü ola bil me si, o an ki ko mu ta na bağ lı dır. Sa va şı en aza mi
ba şa rı ya gö tür mek, ger çek ten ki şi nin o an ye te nek le ri ni açı ğa çı ka -
rıp ser gi le me si ne bağ lı dır. Sa va şın ilk ayı do lar sa ve de bi zim ar tık
sö kü le me ye ce ği miz, tam ter si ne iyi ce otu rup düş ma nı dar be le ye ce -
ği miz an la şı lır sa, bu düş man  için ba şa rı sız lı ğa git me nin en önem li
bir adı mı ola bi lir. Ör ne ğin Ni san ayı nı da le hi mi ze de ğer len dir dik
mi, düş ma nın da ha da yıp ran ma sü re ci ne gir me si baş lar. Ma yıs ayı -
nı da  eğer bu ra da ge çir mek is ter se, çok  ağır çe liş ki ler le kar şı kar şı -
ya ka la ca ğı açık tır. Bü tün olum suz et ken le rin hız la aley hi ne iş le me -
si ve bi zim de güç lü yön le ri mi zin or ta ya çık ma sı ha lin de, çok
önem li bir ba şa rı sağ la ya cak du ru ma ge li riz. Böy le ola bil me si, Ni -
san ayı nı ba şa rı lı bir te mel de ge çir me mi ze bağ lı dır. Ni san ayı bu sa -
vaş ta ger çek ten en ha ya ti bir ay dır.

Ha ya tı mı zın sa va şı

Ta raf lar  için so nuç la rı böy le bü yük sa vaş adı mı ola bi le cek bu
ope ras yon kar şı sın da her sa vaş çı mız ve ko mu tan ki şi li ği miz, ta ri hi
ro lü nü çok iyi göz ler önü ne ge tir me li dir. Önü mü ze bir gö rev ve ril -
di ğin de bel ki de bin yıl lık ta ri hin en so nuç alı cı bir ayı nı, bir kaç
ayı nı ya ka la dı ğı mı zı, ba şa rıl ma sı ha lin de yüz yıl la rın ka yıp du ru mu -
nu ter si ne çe vi re ce ği mi zi bi le rek üs tü ne yü rü me li yiz. Yüz yıl lar dır
ka za nıl ma ya nı ka zan ma du ru mu var. Önem li bir şan sın de ğer len di -
ril me si söz ko nu su dur. Bu ola ğa nüs tü bir du rum dur ve ola ğa nüs tü
bir yak la şım ge rek ti rir. Ola ğa nüs tü ki şi lik, ola ğa nüs tü ha re ket, ola -
ğa nüs tü ye te nek, ola ğa nüs tü ze ka yı bir kaç aya sığ dır ma yı ge rek ti rir.
Ken din de pat la ma yı, bü tün ye te nek le ri ni açı ğa çı kar ma yı, kı sa ca
der ler ya “ha ya tı mın sa va şı”nı ver me yi ge rek ti rir. Bu hem bir şans -
tır, hem de risk ler le do lu dur. Bü yük bir ya şam şan sı olu yor, bü yü me
şan sı olu yor. Yüz yıl da sağ la nı la ma ya cak bir şan sı ve ya bü yü me im -
ka nı nı ya ka la mak an la mı na ge lir. Ama risk le ri de bü yük tür. Bir çır -
pı da kay be di le bi lir de. Önem li  olan, ka zan ma sı nı bil mek tir.

İyi bir sa vaş sü re ci ni ya ka la mı şız. Sa va şın ya ka lan ma sı, bu dü ze -
ye ge ti ril me si bi le bi zim  için bü yük bir ba şa rı dır. Sa va şın ge li şi min -

den kork ma mak, “ onun so run la rı ağır dır” bi çi min de sa vaş tan çe kin -
me mek ge re kir. Sa va şın ge li şi mi ke sin lik le ba şa rı nın ya rı sı dır. Sa -
vaş ge liş me dik çe ba şa rı sı da ge liş mez. Sa vaş ge liş tik çe ba şa rı nın
ola nak la rı ar tar. Sa vaş bü yü müş tür. Bü yü yen sa vaş, bü yü yen ki şi -
lik, bü yü yen ka pa si te is ter. Bü yük  ufuk, bü yük gö rüş, bü yük ira de
is ter. Bu nun  için; ya şa mı nı zın en ola ğa nüs tü dö ne mi ne en ha zır lık lı,
en ka pa si te li, en id di a lı, en azim li, yi ne en bi linç li, en plan lı yak la -
şı mı, tar zı, tem po yu, üs lu bu da ya tın. Bü tün ko mu ta ve bir lik ya pı la -
rı mız ta ri he ya ra şır bir bi çim de, son de re ce ya ra tı cı lık la ve kes kin
ira de ka dar, tam bir tak tik us ta lık la ken di le ri ni ba şa rı ya ya tır ma lı -
dır lar. Ki şi, ge rek li  olan ney se, onu dü şün ce ve yü re ğin de, fi zi ğin de
ger çek leş tir me li dir. Ama as la kö tü bir ye nil gi ye fır sat ver me mek le
bir lik te, ken di ni çok ge rek li  olan bir ba şa rı nın da uza ğın da gör me -
me li ve “ba şa rı sız ya şa ya mam” di ye bi le cek bir ko nu ma ge tir me li -
dir. Öy le ol ma lı ki; olum suz luk lar ne de niy le ye nil gi ye doğ ru ol du
mu, hüc re le ri ne ka dar sar sıl ma lı, ru hu as la bu nu ka bul et me me li ve
bey ni de ke sin ça re siz li ğe düş me me li dir. Bu nun ya nın da, “ben ar tık
ba şa rı ol ma dan ya şa ya mı yo rum” di ye rek hüc re le ri ve ru hu nu, ba şa -
rı nın te mel gı da sı yap ma lı dır.

PKK Genel başkanı Abdullah ÖçALAn

26  Mart 1995
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AS Ke Rİ Ve TAK TİK HAT TI 
DOĞ Rû KAV RA YA LIM

Bü tün sa vaş lar da be lir le yi ci yer iş gal  eden fak tör, hiç şüp he siz
sa va şın da yan dı ğı ide o lo ji ve  onun po li ti ka sı dır. İde o lo jik ve si ya si
ge rek çe, bir sa va şın hak lı ve ya hak sız, doğ ru ve ya yan lış ol du ğu nu
ta yin et ti ği gi bi, sa va şın ba şa rı lı ve ya ba şa rı sız ol ma sı nı da be lir ler.
Eğer bir sa vaş güç lü bir ide o lo jik ge rek çe ye da yan maz,  onun si ya si
çiz gi si ni sağ lam bir bi çim de oturt maz sa, ne ka dar ge niş im kan-fır -
sat lar la baş la tıl sa ve ay nı te mel de sür dü rül se de  ağır bir ye nil gi ye
uğ ra mak tan kur tu la maz. Do la yı sıy la, bir sa va şı ka zan mak  için,
onun hak lı ide o lo jik ge rek çe le ri ve si ya si tu tu mu  esas alın ma lı dır.

Ta ri he bak tı ğı mız da, ile ri ci bir ama ca da ya nan, bu nun ide o lo jik
ge rek çe le ri ni or ta ya ko yan ve si ya si ola rak da ken di an la yı şı nı tam
ifa de  eden sa vaş la rın bü yük ge liş me kay det tik le ri ni ra hat lık la gö rü -
rüz. Bu ne den le ta rih te bir çok gü cün baş lan gıç ta as ke ri ola rak za yıf
da ol sa lar, bir çok ek sik li ği de ta şı sa lar, hız la bu nu  aşıp güç lü or du -
la ra ulaş tık la rı nı ve bu or du lar la çok bü yük sa vaş lar ve rip ka zan dık -
la rı nı bi li yo ruz. Ör ne ğin ta ri hin en es ki sa vaş la rı na ba ka lım: Bü yük
Ro ma İm pa ra tor lu ğu bi le ef sa ne ye gö re, ken di si ni  kurt sü tü ile bes -
le yen iki kar de şin öy kü süy le baş la mış tır. Ve gi de rek, ta ri hin en bü -
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yük sa vaş la rı nı ver miş tir. Ne den? Çün kü bu çı kış, kö le ci lik sis te mi -
ni or ta ya çı kar ma nın, ta ri hin o bü yük uy gar lı ğı nı ge liş tir me nin, ide -
o lo jik ge rek çe le ri ne sa hip tir. İl kel ko mü nal dü ze ni aş mak ve çok
bü yük bir uy gar lı ğa  adım at mak  için, kö le ci Ro ma ide o lo ji si ni or ta -
ya çı ka rı yor lar. Kö le ci sis te mi hiç bir uy gar lık ta ol ma ya cak ka dar
kut sal laş tı rı yor lar. Kö le ler ve efen di ler ay rı mı nı mut lak ve sar sıl -
maz bir in san lık ka nu nuy muş gi bi tan rı sal laş tı rı yor lar. İş te bu ka dar
sağ lam bir ide o lo jik ge rek çe ye da yan dı ğı için dir ki, Ro ma İm pa ra -
tor lu ğu, bü tün dün ya yı sa vaş lar la fet he de bi li yor. Bu te mel de, en
güç lü im pa ra tor lar, bü yük ko mu tan lar or ta ya çı ka bi li yor.

Ro ma lı lar da, sa vaş çok bü yük bir sa nat tır. Sa vaş oyun la rı ya şa -
mın ay rıl maz bir par ça sı dır. Are na lar da in san lar la as lan lar kar şı
kar şı ya ge ti ri lir. İn san lar as lan la rı, as lan lar in san la rı pa ram par ça
eder ler. Bu çok nor mal gö rü lür. Ro ma bu bü yük ide o lo jik ve kül tü -
rel ger çek lik le dün ya yı bin yıl yö ne te bil miş tir.

İs lam uy gar lı ğı da çok güç lü bir ide o lo jik ge rek çey le işe baş la -
mış tır. İs lam di ni ön ce Hz.  Muhammed'in tek ba şı na ge liş tir di ği bir
ide o lo jiy le kü çük bir pro pa gan da gru bu ola rak or ta ya çık mış tır.
Baş lan gıç ta sa de ce söz var dır. Sa de ce “oku!” ke li me si var dır. Hiç -
bir as ke ri güç le ri yok tur, hat ta Hz. Mu ham med,  Mekke'den çı kar -
ken bi le zor be la ca nı nı kur ta rır. İş te İs la mi yet, ön ce bir kaç ke li -
mey le söz gü cü ne da ya na rak, ide o lo jik kuv vet ka za nır ve çok kı sa
bir sü re de (da ha yir mi yıl bi le geç me den) dün ya ya kök sa lan bü yük
bir im pa ra tor lu ğun te me li ni  atar. İs lam ide o lo ji si, çö le da ya lı  Arap-
ka bi le ki şi li ği ni ye ni si ya si esas lar la, ye ni bir dev let leş me te me li
üze rin de or du laş tı ra rak, Bi zans, Sa sa ni or du la rı na kar şı sa vaş lar da
üs tün çık ma sı nı sağ lar. Çok kı sa bir sü re için de  Çin'e,  Avrupa'ya,
Afrika'ya ve  Rusya'nın iç le ri ne ka dar uza nan bü yük bir sal dı rı gü cü
olur lar. Dik kat edi lir se bu ra da be lir le yi ci  olan, baş lan gıç ta ki ide o lo -
ji ve  onun üst ya pı da or ta ya çı kar dı ğı si ya si de ği şik lik tir, si ya si ya -
şam dır. İs lam or du la rı bu na da ya na rak sı nır sız bir ge liş me ve ba şa rı
gös te rir.

Fran sız Bur ju va  Devrimi'nde de bu na ben zer bir ge liş me gör -
mek te yiz. Fran sız  Devrimi'nin baş lan gıç ta bir “bal dı rı çıp lak lar ha -
re ke ti” ol du ğu nu bi li yo ruz. Dev ri min ilk yıl la rın da güç lü as ke ri

kuv vet le ri de yok tur. Ama dev ri min da yan dı ğı bü yük bir ide o lo jik
te mel var dır. Ay dın lar ça ğı nın baş la ma sıy la ye ni bir dün ya gö rü şü
ge li şir. Fel se fe de, eko no mi de ve sa nat ta çok güç lü bir ide o lo jik ge -
rek çey le dev ri min an la yı şı ha zır la nır, fel se fik ve si ya si ge liş me si
sağ la nır. Bu nun ar dın dan ba zı kla sik ayak lan ma cı güç le rin or ta ya
çı kı şı te me lin de dev ri min ka za nıl ma sı ger çek le şir.

Dik kat edi lir se, Fran sız mo nar şi si yı kı lır ken, as lın da dev ri min
güç lü or du la rı yok tur. Bir kaç “bal dı rı çıp lak”ın ayak lan ma bir lik le ri
söz ko nu su dur. Dev rim esas ta, ide o lo jik ve si ya si üs tün lük, bu yön -
lü ça lış ma ve ge liş me ler le ka za nıl mış tır. Ama da ha son ra bu dev ri -
mi ka lı cı kıl mak ve dün ya ya yay mak  için bir Na pol yon or ta ya çı -
kar. Af ri ka, As ya, İn gil te re ve Rus ya or ta la rı na ka dar bü yük bir fe -
tih sa va şı na gi ri şir.  Napolyon'un kur du ğu or du sis te mi,  hâlâ bir çok
or du nun te mel sis te mi dir.  Napolyon'un sa vaş ta uy gu la dı ğı tak tik ler,
hâlâ uy gu lan ma ya ça lı şıl mak ta dır.

Bu ra da or ta ya çı kan ger çek şu dur: Her bü yük dev rim de, baş lan -
gıç ta ide o lo ji ve si ya si ha re ket ler or ta ya çı kı yor. Ve bu gö rev ba şa -
rı lır ba şa rıl maz, o dev ri min or du te o ri si ve ku rum laş ma sı na ge çi li -
yor. Bu te mel de ya ra tı lan or du la rın sa va şı ge li şi yor ve dev rim dün -
ya yı bü tü nüy le et ki si al tı na alı yor.

Ay nı  olay  Ekim Dev ri mi  için de ge çer li dir. Bu ra da da ön ce ye ni
bir sı nı fın, pro le tar ya nın ide o lo jik ze mi ni üze rin de baş la tı lır. Yıl lar -
ca ide o lo jik mü ca de le yü rü tü lür. Le nin 1898 'lerde, iki  elin par mak
sa yı sı ka dar  olan za yıf bir ön cü ile işe baş lar. Rus dev rim ci le rin,
baş lan gıç ta ne doğ ru-dü rüst pa ra la rı var dır, ne de her han gi cid di bir
si ya si ge liş me le ri. Sa de ce bir ide o lo jik  grup ge liş ti rir ler. Hat ta bu
ide o lo jik  grup, bir kaç se fer ku ru lup da ğı lır. Ama sı nıf ide o lo ji si
sağ lam dö şen di ği ve te mel de sağ lam bir si ya si çiz gi ye ula şıl dı ğı
için bu ge liş me bir kaç de ne me den son ra bü yük bir dev rim le so nuç -
la nır. Ku ru lu şun dan za fe re ka dar yir mi yıl bi le geç mez. Ya ni yir mi
yıl için de dün ya nın en bü yük dev rim le rin den bi ri si ger çek le şir.

Bu te mel de ku ru lan Bol şe vik or du la rı nın et ki si, Av ru pa or ta la rı -
na,  Asya'ya,  Vietnam'a,  Afrika'ya ka dar ya yı lır. Ya ni Bol şe vik or du -
la rı bir dün ya gü cü ola rak or ta ya çı kar. Kı zıl Or du, 1990 'lara ka dar
dün ya yı tit re ten en te mel as ke ri güç tür. Dik kat edi lir se  onun da sağ -
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lam bir ide o lo jik ve si ya si te me li var dır. As ker lik, bu sağ lam ve
hak lı ide o lo jik-si ya si ze mi ni  esas al dı ğı  için, müt hiş ör güt len miş,
müt hiş sa vaş lar ver miş ve ye nil mez bir güç  olup çık mış tır. De mek
ki, bu çok çar pı cı ör nek le ri göz önü ne ge tir di ği miz de, ya ka lan ma sı
ge re ken doğ ru şu olu yor: Be lir le yi ci öğe ola rak ön ce lik le sağ lam
bir ide o lo jik  esas ve ge liş me ya ra ta cak sın. Ya ni ön ce dü şün ce de,
an la yış ta, fel se fe de ile ri ci  olan,  ufuk  açan ve ya şan ma ya de ğer bir
zih ni ve ru hi ka za nı mın ola cak. Mev cut es ki sta tü ko cu an la yış ve
tu tum la ra kar şı ile ri ci an la yış la ra da ya na cak sın. Bu ide o lo jik ka za -
nım te me lin de öz gür lük çü ge liş me ye bi raz yak laş tın mı, bu se fer
sır tı nı sağ lam bir si ya se te ve po li tik ça lış ma ya da ya ya cak sın. Ne dir
bu po li tik ça lış ma lar? Ön cü par ti nin olu şu mu ve ör güt len me si dir;
yi ne kit le eği ti mi, ör güt len me si ve ey lem ci li ği dir. Bun la rın sağ lan -
ma sı du ru mun da dev rim ger çek le şir.  Eğer ya pı lan si ya si dev ri min
da ha da ka lı cı ve sü rek li ol ma sı is te ni yor sa, o za man bu nu as ke ri -
leş ti rir sin. So nuç; ke sin ge liş me ve ba şa rı dır. 

Bu nu ken di ger çek li ği mi ze uy gu la ma ya ça lı şır sak; biz de de ide o -
lo ji nin ile ri ci li ği, hak lı lı ğı, dev ri mi za fer le so nuç lan dı ra cak ni te lik te
ol du ğu açık tır.  PKK'nin ide o lo jik esa sı sağ lam dır. Şim di ye ka dar da
esas ta ka zan dı ran, doğ ru ide o lo jik ger çe ği dir. Sa nıl dı ğı nın ak si ne,
PKK ey lem le re da ya na rak ge liş mi yor. PKK çok ye ter siz ve yan lış
ey lem le re rağ men, sağ lam bir ide o lo jik esa sa da yan dı ğı  için ge liş -
me si ke sin ti ye uğ ra mı yor. Bu nu önem le kav ra mak ge re ki yor. Bu
kör ey lem ci lik ide o lo ji mi zi zor la mış tır. Ha zır lık sız, plan sız-prog -
ram sız ey lem ci lik ba şa rı nın de ğil, ak si ne, sa nıl dı ğın dan da ha faz la
ba şa rı sız lı ğın  esas ne de ni dir. Ba şa rı nın al tın da ki en te mel ne den ise
PKK'nin ger çek ten mut lak ya şa mı müm kün kı lan, in sa ni ve öz gür -
lük çü  olan ve  halk  için tek se çe nek du ru mun da ki ide o lo ji si dir. Ge -
liş me yi ve ba şa rı yı be lir le yen en te mel et ken bu olu yor.

İde o lo jik ge liş me nin ar dın dan yü rüt tü ğü müz si ya sal fa a li yet ler
var dır. Bun lar, pro pa gan da ve ör güt len me dir. Ön cü ör güt len me si ve
halk ör güt len me si dir.  Eğer bun lar ol ma say dı, mev cut ge ril la mı zın
bi zi  kırk de fa ba şa rı sız lı ğa gö tü re ce ği ni, par ti ve ya as ke ri mü ca de le
ta ri hi miz den iyi bil mek te yiz. Sa nıl dı ğı nın ak si ne, mev cut si lah lı ey -
lem li li ğin ge liş me le ri ta yin et me si şu ra da kal sın, biz de ki çok güç lü

ide o lo jik ve si ya si ça lış ma ya kar şın; esas la rı na gö re bir tür lü otur ta -
ma dı ğı mız, bu ko nu da bü yük tu tu cu luk ve çar pık lık lar la kar şı laş tı -
ğı mız as ke ri çiz gi mi zin yan lış ve ye ter siz uy gu lan ma sı ge liş me mi zi
ve za fe re git me mi zi en gel le miş tir. Par ti ta ri hi ni iyi bi len ler çok iyi
gö rür ler ki, as lın da mev cut ey lem çiz gi si, ey lem tar zı bi zi zor du -
rum la ra sok muş, önem li ba şa rı sız lık lar la kar şı kar şı ya bı rak mış tır.
Çok cid di ide o lo jik, si ya si ve ör güt sel ye ter siz li ği olan la rın “Ben
as ke ri yön den güç lü yüm, as ke ri yön den da ha iyi ya pa rım” de me le -
ri, as lın da bi zi önem li ba şa rı sız lık lar la kar şı kar şı ya ge tir me nin te -
me li dir. Yıl lar dır içi miz de iş te, “fi lan ke sin ide o lo jik ve si ya si yö nü
za yıf tır, ama as ke ri yö nü güç lü dür” di ye bir an la yış var dır. İde o lo ji
po li ti ka dan, eği tim ve ör güt le me den bir şey an la ma yan lar ko mu tan
ya pıl mış. İş te bu ko mu tan be la sı, bu gün bi zi, en de ğer li ve ba şa rı lı
ol ma sı ge re ken ça lış ma la rı mız dan alı koy mak ta ve onu  ucuz kay bet -
tir mek te dir. Ne den böy le ol du? Ne den bu ka dar sa kat bir ey lem an -
la yı şı ken di si ni bi ze da yat tı? Bu  işin en baş ta ge len so rum lu su ola -
rak söy le me li yiz ki; hiç bir şey bi zi bu ey lem ci lik ka dar zor la ma dı.
Düş ma nın hiç bir  özel sa vaş yön te mi bi le bi zi, bu ar ka daş la rı mı zın
da yat tı ğı teh li ke li ey lem ci lik an la yı şı ve uy gu la ma sı ka dar zor la ma -
dı.

Bu ger çek lik ten şu açı ğa çı kı yor ki, ge ril la baş ta ol mak üze re,
eğer par ti nin yön len dir di ği bü tün fa a li yet ler sağ lam bir ide o lo jik
esa sa da yan maz ve par ti nin po li tik çiz gi si sı kı sı kı ya göz ler önü ne
ge ti ril mez se, bu ey lem ci lik an la yı şı bi zi ye nil gi ye gö tü rür. Bu an la -
yı şın ga fil li ği ve ya ser keş li ği yü zün den bi ze en umul ma dık ka yıp lar
ya şa tı la bi lir, en bü yük de ğer le ri miz bir hiç uğ ru na gi de bi lir. Öy le
an la şı lı yor ki, bi zim ger çek so ru nu muz bu dur. Ya ni par ti mi zin mu -
az zam ide o lo jik, si ya si, ör güt sel ve eğit sel fa a li yet le ri ne hiç ha zır -
lık lı ol ma dan, plan la ma sı ya pıl ma dan, plan la ma sı ya pıl sa bi le çok
teh li ke li, yan lış, ol duk ça tas fi ye ci ve hat ta pro vo ka tif bir uy gu la -
may la ger çek leş ti ri len ey lem li lik ler dir. Çok do na nım sız  olan, yi ne
as ke ri açı dan da sağ lam bir stra te jik ve tak tik an la yı şa sa hip bu lun -
ma yan mev cut ko mu tan lık lar bi zi pe ri şan edi yor. Bun lar ara mız da
yay gın dır. As lın da ge nel de  Kürt so ru nun da, özel lik le bu nun as ke ri
sa va şım çiz gi sin de en bü yük teh li ke bu dur.
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İş te bu Gü ney  Kürdistan'daki iç ça tış ma lar, ulu sal kur tu luş çiz gi -
si nin as ke ri ge rek le ri ne gö re mi ge li şi yor?  Açık ki ha yır. Bu bir kör
dö ğü şü dür. Yi ne biz de gün lük  olup-bi ten ça tış ma lar,  PKK'nin ide o -
lo jik ve si ya si te me li ni çok iyi ha zır la dı ğı mız tak tik çiz gi si ni  esas
ala rak mı ge li şi yor? Ha yır. Bir kaç ey le me ba ka lım, o za man ne de -
mek is te di ği mi zi çok çar pı cı bir bi çim de an la mak müm kün dür.

Son ay lar da yo ğun bir bi çim de, özel lik le 5. Kong re çiz gi si nin
ha ya ta ge çi ril me si ne iliş kin ola rak, on lar ca pers pek tif ve ta li mat ge -
liş ti ril di. Bun lar söz lü ve ya zı lı bir bi çim de bü tün bi rim le re ulaş tı -
rıl dı. Ör ne ğin baş ta Bo tan di ye ta bir et ti ği miz eya let te ol mak üze re,
ba zı böl ge le rin, tak ti ğin otur tul ma sın da, ade ta pi lot böl ge bi çi min de
ele alı na rak de ğer len di ril me si ge rek ti ği ni vur gu la dık. Bu nun  için
sis tem den bah set tik.  'Öyle bir sis tem ağı ku ra lım ki, düş man içi ne
gir mek ten  kurtulmasın' de dik. As lın da bu müm kün dür. Mev cut bü -
tün ha zır lık la rı mız böy le bir sis te me oturt ma mı za el ver mek te dir.
Ara zi mü kem mel, ge ril la ce sa ret li li ği, fe da kar lı ğı mü kem mel. Tec -
rü be mü kem mel. Yi ne en bü yük zor luk lar aşıl mış tır. Öy ley se ge ri ye
bah se di len bu sis te mi yay mak ve ça lı şıp ça lış ma dı ğı nı, yü rü yüp yü -
rü me di ği ni kont rol et mek ka lı yor. Ama bir ba kı yor sun, iş te köy
bas kı nı dü zen len miş so nuç üç ço cuk ölü. Düş man mı öl dür müş, biz
mi öl dür mü şüz bel li de ğil.  Açık ki bu  tarz köy yö ne lim le ri ni aley hi -
mi ze çe vir mek  için, düş ma nın ken di si de bir kaç evi im ha ede bi lir.
Bu ra da önem li  olan şu dur; sen düş ma na bu nun ge rek çe si ni ver miş -
sin. Sen da ha kö ye gir me den düş man alarm da dır, bü yük bir ope ras -
yo na gi riş miş tir. He def ola bi le cek köy le ri ve ken di as ke ri bir lik le ri -
ni sa ba ha ka dar en ge liş kin tek nik, ko ru ma ve ör güt lü lük için de ha -
zır tut mak ta dır. Bu du rum da düş man, or du suy la se nin kar şı na di kil -
miş de mek tir. Ye ter ki  adım at, bu se ni dü şür mek  için ye ter li dir. Ve
ni te kim di yor lar:  'Köye yö nel dik, ta ra ma ya pıl dı ve bir kaç ka yıp
bu ra da ve ril di. Da ha son ra gir me ye ça lış tık, bu ra da da bir kaç ka yıp
ve ril di.' İş te en fe dai bir lik le ri miz böy le bir an la yı şın kur ba nı olu -
yor lar.  Eğer o ko mu ta nın bi raz an la yı şı ol sa, bi raz sa vaş sü re ci ni iz -
le me ye ça lış sa,  'ben bir kö ye sal dı rı  düzenliyorum' di ye rek,  'acaba
kö yün sa vun ma du ru mu na sıl dır? Köy de ki düş man mev zi len me si
ne du rum da dır?' di ye ken di ken di ne sor sa ve bun la ra doğ ru ce vap -
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lar ver se, as lın da böy le bir ka rar ver mez. Çün kü o za man bi lir ki,
düş man alan da dır, bü tün mev zi le re yer leş miş tir. Her ko ru cu evi
mü kem mel bir ka le dir. Na sıl bu  evin içi ne gi re cek sin. Her yer den
kur şun sı kı lır, yi ne et ra fın mev zi ler le do lu dur. Sen na sıl ora ya sı zıp,
hep si ni ele ge çi re cek sin? Stra te jik ta ar ruz dö ne min de bi le böy le
köy le re, böy le düş man bir lik le ri nin üze ri ne gi dil mez. Yok sa bu, ci -
na yet  olur. Çün kü düş man ora da son de re ce iyi üs len miş, iyi mev zi -
len miş tir. Ve böy le bir ko num da se ni bek le mek te dir. Ol duk ça bol
lo jis tik des te ğiy le sa na is te di ği ka dar mer mi sı ka bi lir. Ay rı ca la zer
ışın lı tank la rı da var. Ki bun lar oto ma tik sis tem le he de fe isa bet et ti -
ri yor lar. Ya ni tek ni ği bu ka dar ge liş miş tir. Bu nu da ora da kı sa bir
tar tış mak la an la mak zor de ğil dir. Ama şim di gi din ba kın bi zim bu
ko mu tan lık la ra, en alt tan en üst dü ze ye ka dar, hiç bi ri nin dü şün ce si
tam yok tur. Ca nı sı kıl mış tır,  'Operasyon var, ey lem  yapalım' man tı -
ğıy la, sa bah uy ku sun dan kal kar kalk maz (ka fa sı ya ayık tır, ya  ayık
de ğil dir) bak mış tır bir ko ru cu kö yü kar şı da var,  'hemen  saldıralım'
de miş tir. Gö rül mek te dir ki en il kel köy lü ka fa sı nın bi le ve re me ye -
ce ği bir ka ra rı bu ko mu tan ve ri yor.

Yi ne düş ma nın en  ağır tek nik le do nat mış ol du ğu, anı anı na tut tu -
ğu ve sü rek li ha zır bek le di ği bir ta bur var. Bir ba kı yor sun par ti nin
fe dai gü cü nü bu ta bu run üze ri ne sü rü yor lar. Ey lem yap ma adı na en
seç me güç le ri mi zi tank la rın, zır hın üs tü ne gön de ri yor lar. Ney miş?
İş te  'büyük bir ey lem yap tık, ta bu ru im ha et tik.' Man tık bu. Ben bu -
na es ki den Don  Kişot'un yak la şım tar zı de miş tim. Ne ka dar ye rin de
kul lan dı ğım şim di da ha iyi an la şı lı yor. Yel de ğir me ni ne Don
Kişot'un kı lıç la sal dır ma sı ile bi zim bir lik le rin sal dır tıl ma sı ara sın da
fark yok tur. Ben bu ra da kah ra man bir lik le ri mi zi ve ya şe hit le ri suç -
la mı yo rum. On lar sa de ce em rin ge re ği ni ye ri ne ge tir miş ler dir.
Ama, ben ce bu na  izin ve ren an la yı şın, bu nun ko mu ta nı nın (iyi ni -
ye ti ne olur sa ol sun) bir ca ni den far kı yok tur. Çün kü, böy le bir ta -
bu run üze ri ne bu şe kil de gi diş, stra te jik ta ar ruz dö ne min de bi le dü -
şü nü le mez. Yüz de yüz ka yıp la so nuç la nır. Sa vaş ku ra lı na gö re, bu
ey lem de ve ril miş  olan ka yıp lar az dır bi le.  Eğer güç le ri miz top tan
im ha ol ma mış lar sa, bu sa vaş çı la rı mı zın fe da i li ği, ce sa re ti ve da ya -
nık lı lı ğı ne de niy le dir. Yok sa bu tip sal dı rı lar da bir li ğin ya rı sı im ha

olur. Yi ne ara zi nin el ve riş li li ği bu nu en gel le miş tir. Bu tür sal dı rı lar -
da gü cün tü mü nü tü ket me iş ten bi le de ğil dir. Do la yı sıy la, bu as ke ri
an la yış ta bir ba şa rı şan sı nın  olup ol ma dı ğı nı şim di da ha iyi in ce le -
mek ge rek ti ği ka nı sın da yım.

Bu bir in ti har an la yı şı mı dır? Bir ka ri ye rist an la yış mı dır? Bir
ucuz ba şa rı sar hoş lu ğu mu dur? Yok sa, bu bir tem bel lik mi dir? Ta -
ma men as ke ri ki şi lik le bağ daş ma yan, ar tık ken di ni kay bet miş, çok -
tan tak tik dı şı kal mış bir ki şi li ğin an la yı şı mı dır? Biz bü tün bu an la -
yış la rı de ğer len dir me dik de ğil. Za ma nın da ol duk ça de ğer len dir dik
ve eleş tir dik. Ama an la mı yor lar ki! Ve bir tür lü de es ki an la yış tan
vaz geç mi yor lar. Ne dir bu es ki ko mu ta an la yı şı? Ge ril la nın in ce tar -
zı nı bil me me, ay rın tı yı dü şün me me, özel lik le ge rek ti ğin de ay lar ca
dü şü ne rek düş ma nı dü şü rü cü yak la şım la rı ha zır la ma ma ve rast ge le
bir ey lem tar zı içi ne gir mek tir. Ger çek te bu bir as ke ri an la yış lar da
de ğil dir. Ol sa ol sa an cak bir bi tir me an la yı şı ola bi lir. Biz, bin bir
emek le ku ru yo ruz, bir li ği ha zır la yın ca ya, sa va şın ide o lo jik ve si ya si
ge rek çe le ri ni si ze aşı la yın ca ya ve hat ta si zi fi zi ki ola rak güç len di -
rin ce ye ka dar ade ta çat lı yo ruz. Si zin yap tı ğı nız ise bu tak tik dı şı lık
olu yor. Bu bir lik le ri te pe den tır na ğa par ti nin ide o lo jik, si ya si, eğit -
sel ön der li ği ora ya ta şır mış tır. Oy sa bu adı ge çen ko mu tan la ra ba -
ka lım; ger çek ten iki ki şi yi yü rü te cek güç ten yok sun lar. Bir in sa nı
ik na et me ye te nek le ri bi le yok tur. Ama ar tık ne re den fır sat bul muş -
lar sa,  'askeri yö nü güç lü dür,  eylemcidir' di ye 'al sa na bö lük ko mu -
tan lı ğı, al sa na ta bur ko mu tan lı ğı, al sa na ta kım  komutanlığı' de nil -
miş ve böy le ce adam lar ken di ni yi tir miş. İş te bü tün hi ka ye. As lın da
ta bur da, bir lik de ve ri lir, ama an la ya na. Oy sa bun la rın an la dı ğı nı
hiç san mı yo rum. As ker li ği bel ki laf ta bi lir ler, ama  onun ki şi li ği,
onun sab rı,  onun ina dı, özel lik le  onun pra tik ha zır lı ğı na sıl  olur, bu -
nun hiç far kın da bi le de ğil ler. Par ti nin ha zır la dı ğı bi raz güç var dır,
adam lar gö zü ka ra bir bi çim de ya bun la rı ağa lı ğı al tı na alır lar, ya da
öl dür tür ler.  Kürt ki şi li ği nin çok önem li bir gaf le ti iş te bu ra da dır. Ne
güç ha zır la ma yı bi lir, ne de ha zır gü cü kul lan ma yı. Ken di ha yat hi -
ka ye ni ze bak tı ğı nız da, si zin de önem li oran da böy le ol du ğu nu zu
gö rür sü nüz.  'PKK çiz gi sin de as ke ri leş mek  istiyorum' di yor su nuz.
Bı ra ka lım as ke ri leş me yi,  onun as ga ri ge rek çe le ri ne gö re ya şa ya bi lir
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mi si niz? Ön ce bu so ru la ra doğ ru ce vap lar ver mek ge re ki yor. Ken di -
ni zi bi le eğit mek te ne ka dar zor lan dı ğı nı zı göz önü ne ge ti rir sek,
mev cut du ru mu nuz la bun dan  uzak ol du ğu nuz gö rü lür. Bu nun kar şı -
lı ğın da siz de var  olan  Kürt is yan cı lı ğı dır, tep ki ci lik tir. Bu is yan cı -
lık la, tep ki ci lik le siz ne ya pa bi lir si niz? Yüz yıl lar dır tep ki de bu lun -
du nuz, düş man ba şı nı za ne ge tir di? Son yıl lar da be nim (ar tık is yan
mı, ge ril la mı, bir ayak lan ma mı, ne der se niz de yin) yü rüt tü ğüm bir
sa vaş var. Bu nu ben da ha de ği şik gö tür mek is ter dim, ama  Kürt ki şi -
li ği ken di si ni da yat tı bu sa va şa. Ve bu ha liy le sa va şı ta nın maz ha le
ge ti ri yor. Tep ki si ni, öf ke si ni düş ma na en de ğer li mal ze me ola rak
su nu yor. Oyu na ge li yor, ga fil olu yor ve  açık ve ri yor. Çok yan lış ka -
rar lar ve çok ha zır lık sız ya ka lan ma lar la düş ma na sü rek li mal ze me
su nu yor. Bu ki şi li ğe kal say dı (ör ne ğin cum hu ri yet dö ne mi  Kürt is -
yan la rı nın du ru mu na ba kar sak) as lın da öm rü nüz iki ay da de ğil, iki
haf ta ya olur du ya ol maz dı. Şu an da bu mev cut an la yış lar, Bo tan gi -
bi çok uy gun bir coğ raf ya da ve çok iyi eği til miş par ti gü cü nün ba -
şın da ol ma sı na rağ men,  eğer bı rak sak, ge nel de bi zim et ki miz ol -
maz sa, iki haf ta da her şe yi bi ti rir ler. Üç ta ne ya nıl gı lı ka rar da ha
ver sin ler,  Botan'da en kah ra man ca mi li tan lık ser gi le yen ler  ölür, ge -
ri si de ka çar. Ka lan lar da sı vı şır, nef si-sa vun ma ya ge çer ler.  Evet, en
ge liş miş sa vaş böl ge miz de bu böy le ol duk tan son ra, ar tık di ğer böl -
ge ler na sıl  olur.”

Ye nil gi ye ge çit ver mi yo ruz, bü tün alan la rı mı za za ma nın da güç
ulaş tı rı yo ruz, ge ri let mi yo ruz di ye, bu sa na var  olan gü cü çar çur et -
me hak kı nı ver mez ki. Bu, de fa lar ca yar gı lan ma ya gö tü re cek ka dar
olum suz luk lar da, tak tik dı şı lık ta, tak ti ğe ce vap ve re me mek te ıs rar
et me ye  izin ver mez ki!  'İmkan- fırsat' var di ye, üze ri ne ya yıl,  otur,
çar çur et, bu iha net le eş tir. İş te en bü yük gaf let bu ra da. Bu nun al tı nı
bi raz ka zı dı ğı mız da, bu ki şi li ğin ya za val lı bir köy lü, ya gö zü ka ra
bir köy lü ka ri ye ris ti, ya her şe ye ucuz ca bo yun  eğen uz laş ma cı bi ri,
ya da fır sat çı, bas tır ma cı bir ağa ol du ğu or ta ya çı kar. Bu ki şi lik çö -
züm le me si ni biz bu nun  için yap tık. 'Bu ki şi lik kim dir, ne ya pı yor?'
de dik, so nuç ta or ta ya çı kan bu ol du.  'Sınıf çiz gi si ne gö re ide o lo jik
ve si ya si  eğitim' de dik ve bu nun özel lik le as ke ri sa ha ya ta şı rıl ma sı -
nı be lirt tik, ama bak tık ki, bu na hiç ya naş mı yor lar. Bir ya şam alış -

kan lı ğı dır tut tur muş gi di yor. Ben si ze şu sö zü bo şu na söy le me dim:
Adam düş ma na kar şı en bü yük di re ni şi ya pı yor, ama si ga ra dan vaz -
geç de yin ce,  'Hayır, tes lim ol ma ya va rım, ama si ga ra dan
vazgeçmem' di yor. Pe ki ne dir si ga ra dan vaz geç me me?  Açık ki, bir
alış kan lık tan vaz geç me mek tir. Böy le di re nen bir çok ar ka da şı mı zın
ol du ğu nu bi li yo rum.  'Öl' de sem öle ce ği ni bi li yo rum, ama  'sigaranı
bırak' de sem,  'hayır,  bırakmam' di yor. Ör nek ol sun di ye ben bu nu
söy lü yo rum. Bu ki şi li ğin bü tün özel lik le ri böy le dir. Alış kan lık la rın
esi ri dir. Ne dir bu alış kan lık lar?  Açık ki kö le li ğin ifa de si dir. Dev -
rim ci nin alış kan lı ğı dev rim dir. Dev rim ci nin baş ka hiç bir alış kan lı ğı
ola maz.  Onun alış kan lı ğı, gö zü ka ra ide o lo jik ve si ya si dev rim dir,
ör güt tür, eği tim dir. Tut ku su da, ölü mü ne alış kan lı ğı da bu dur. Ama
bu ko mu tan la rı mı za bak tı ğı mız da bir key fi tu tum gö rü yo rum. O da
bir alış kan lık tır. Faz la ka fa sı nı yor ma dan, tar tış ma dan, in ce el le yip
sık do ku ma dan, ka rar- emir ver mek de bir alış kan lık tır.

Ha yır, alış kan lık la ra, key fi tu tum la ra yer yok tur bu ra da! Si lah lı
sa va şım da bu,  ölüm de mek tir. As ker lik, ka fa pat lat ma sa na tı dır.
Ama bi zim ko mu tan hiç ka fa sı nı yor ma ge re ği ni duy mu yor, en ca -
na lı cı hu sus la rı bi le hiç an la mı yor. Ya ni de ve yü rü yü şü gi bi bir şey.
Ökü zün de ğer len dir me an la yı şı gi bi bir şey. Öy le yak la şım gös te ri -
yor.  Kürt ne den ba şa ra mı yor? Bu nu an la dı nız mı? Ne den ara nız dan
güç lü ko mu tan çık mı yor? Ne den cid di bir as ke ri ki şi lik ara nız dan
çık mı yor? Ne den ko lay ölü yor su nuz? An lı yor mu su nuz? An la maz -
sa nız ne  olur? An la maz sa nız öz gür ya şam id di a nız sı fır de mek tir.
Ka fa nı zı sağ dan-sol dan du var la ra vu rur su nuz, çat lar gi der si niz. Siz
as ke ri sa na tı, as ker lik ten an la ma yan bu tep ki ci ka fa nız la bo za maz -
sı nız. “Ey lem ci ya nı  ağır ba sı yor; iyi ko mu tan dır” de ni li yor. Ha yır!
Tam ter si ne bu ki şi li ğin ko mu tan lık la ala ka sı yok tur. Bu “ey lem ci -
dir, as ke ri yö nü var dır” de ni len le rin hiç bir as ke ri yan la rı nın ol ma dı -
ğı nı ben bu ra da  ilan edi yo rum.  'İyi  askeri' ya da “en iyi ey lem ci”
de ni len ler, dü şen adam lar dır. Ya pıl ma sı ge re ken de bun la rı ta ma -
men gö rev dı şı bı rak mak tır. Müm kün se bir ye re  atıp, hiç ol maz sa
dü şün ce gü cü nü ge liş tir sin ler. On la ra ya pa ca ğı mız en bü yük iyi lik
bu dur. Ken di nefs le ri ni ter bi ye et sin ler. Ter bi ye ye tut ku la rı var sa,
bu nun ne an la ma gel di ği ni öğ ren sin ler. Biz baş ka tür lü bu olum suz
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gi di şa tın ve bir hiç uğ ru na ve ri len ka yıp la rı mı zın önü nü ala ma yız.
İş te tam da bu ra da sı nıf çiz gi si söz ko nu su dur. Ya sı nıf çiz gi si ne

gö re ide o lo jik, si ya sal, eğit sel ve ör güt sel dü zey  esas alı na rak ge liş -
me sağ la nır ve so nuç ta as ke ri çiz gi ye de ula şı lır, ya da bun lar, ken di
sı nıf an la yış la rı, alış kan lık la rı so nu cu bi zim doğ ru sı nıf an la yı şı mı -
zı bo şa çı ka rır lar.

Biz, as lın da bu sa va şı çok iyi ver dik. Çok yön lü açık la dık. Ama
uy gu la ma ya ge lin ce, ken di sı nıf tu tu mun dan vaz geç me yen bu ko -
mu ta tar zı yü zün den ha ya ta geç mi yor. Bu sı nıf tu tu mu nun is mi
köy lü an la yı şı dır, kü çük-bur ju va zi nin de ği şik bir an la yı şı dır. Hat ta
bu, ye nil miş, da ğıl mış is ya nın ve tep ki ci il kel is yan cı nın ki şi li ği ni
aş ma mak de mek tir. Bu ye nil gi li is yan cı ki şi li ği içi miz de ko mu tan -
laş tı rıp, ona bü tün gü cü nü ve ren bu tip ko mu tan lar dır. İş te saf la rı -
mız da ken di si ni da yat mak is te yen ki şi lik bu dur.

Bun lar ne an la ma ge li yor? Par ti nin ger çek çiz gi si ni bo şa çı kar -
mak ona baş ka bir tu tu mu da yat mak tan baş ka bir şey de ğil dir. Bu
da Kür dis tan ger çe ğin de ye nil gi dir. Yüz yıl la rın is yan la rı nın, bu hal -
kı bi tir me nok ta sı na ge tir di ği bi li ni yor. Bu nun ide o lo jik ve si ya si
ne den le ri var dır. Za ten par ti bu nu or ta ya koy muş tur. İl kel is yan lar
as ke ri ola rak da son de re ce ku ral sız ve tak tik siz ge liş miş tir. Bu ger -
çek li ğin, son is ya nın en kö tü is yan ol ma sı gi bi bir du ru ma yol aç -
ma sı söz ko nu su dur. Şim di  PKK'nin için de ya pıl mak is te ni len bi raz
da bu dur. En iyi plan la nan, ide o lo ji si, si ya se ti, eği ti mi ve ör güt len -
me si de en iyi ge liş ti ri len bir par ti ye, bu an la yış (iyi ni ye ti ve ça ba sı
ne olur sa ol sun) da ya tı la maz. Bun la rın ça ba sı be nim kin den da ha da
bü yük ola bi lir. Ama bu ça ba han gi çiz gi de ve han gi ki şi lik te ger -
çek leş ti ri li yor o önem li dir. İş te  'böyle bir as ke ri çiz gi  geliştirelim',
'taktiğin özü  budur' di yor sam, bu bo şu na de ğil dir. Bu nu siz le re çok
ön ce an lat tım. İlk is ya nı mı da si ze bo şu na an lat ma dım. O ço cuk ha -
li miz le is ya nı dü zen le dik, ama ar dı nı tam bir ge ril la cı gi bi ge tir dik.
İş te ya ka lan ma mak  için, ma li ih ti ya cı gi der mek vb.  için ne ge re ki -
yor sa onu yap tım. Bu is yan cı tep ki mi ye nil gi ye uğ rat ma mak  için en
değ me ola nı nı zın gös te re me ye ce ği has sa si ye ti, dik ka ti gös ter di ği mi
söy le dim.  Adım gi bi ha tır la dı ğı mı da si ze söy le dim. O ço cuk ha -
lim le bir kaç kö yü aş tı ğım da, köy lü le rin hiç an la ya ma ya ca ğı bir bi -
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çim de 'Bu kim dir?',  'Nereye gi di yor?', 'Bu ço cu ğun önü ne ge çe lim
he le, der di ne dir?' de me le ri ne en ufa cık bir fır sat bi le ver me den, ön -
le rin den sı zıp ge çer dim. Bu nu şu nun  için söy le miş tim: Tep ki le ri miz
çok, is yan cı yan la rı mız çok. Ha yat he men her gün bi zi is yan cı ya pı -
yor. Bu  'doğru' ya ni,  'ben de öy ley dim.' Hat ta bir kaç taş lı ey le mi mi
de si ze an lat tım. Çok ka çın mak is te dim, ama il le bir taş lı ey lem dü -
zen le mek ge rek ti ğin de de bu nu iyi şe kil de yap ma ya ça lış tım. Plan -
la ma sı dır, bü tün ara zi avan taj la rı nı kul lan mak tır, ce bi me taş dol dur -
mak tır, ar dın dan bü tün gü cü mü ve ini si ya ti fi mi kul la na rak sal dır -
mak tır. Ya ni böy le bü tün ku ral la rı uy gu la ya rak, o taş lı ey le mi mi,
ra ki be göz aç tır ma ya cak bir şe kil de so nuç lan dır dım. Bel ki bu na ço -
ğu gü lüp ge çer, 'bu ey lem mi dir?' di ye. En son ey le mi de ben bu ra -
da yap tım. Oy sa bir ka rış ka dar yer bi le bu la mı yor dum. ( Hâlâ da
öy le yim, mev cut si ya si gü cüm ol ma sa ve ya sağ la dı ğı mız dü zey ol -
ma sa ne ka dar ayak ta ka lıp kal ma ya ca ğı mız bi le tar tı şı la bi lir. Bel li
bir den ge te me lin de ayak ta yız) Bu ko şul lar da, biz bu ra da ba zı as ke -
ri ça lış ma lar ge liş tir mek is te dik

O za man lar hiç bi ri ni zin elin de si lah yok tu. Bo tan da da hil ol mak
üze re,  Kürdistan'ın  dört bir ta ra fın dan ge len ler müm kün müy dü bir
gün da ğa çık sın, jan dar ma ya kar şı koy sun, ha yır. O dö nem ler en
değ me eş kı ya lar var dı; Til ki Se lim ler da hil, biz da ğa çık tı ğı mız za -
man dev let hep si ni al mış, bi rer  uşak ya pıp ken di hiz me tin de ça lış tı -
rı yor du. Ora ya ilk bir lik le ri biz ulaş tır dık de me ye ce ğim, o bir lik le -
rin ha zır lan ma sı nı bi le yıl lar ca ön ce biz yap tık.  Onun ilk aday la rı nı
ya nı mı za çe kip, ay lar ca, yıl lar ca eğit tik. Ce sa ret ve yü rü me gü cü
ve rip ora ya yol la dık. İlk gön der di ği miz üç bir lik ten son ra dör dün -
cü, be şin ci bir lik ler ya vaş ya vaş top ra ğa  ayak bas ma ya ça lış tı lar.
Bu nun hi ka ye si uzun dur. Yıl da beş-on mü da ha le ya pa rak, so nuç ta
ge ril la yı bi raz ma ya lan dır ma ya ça lış tık. Son ra or ta ya çı kan ba zı ki -
şi lik le re ba kı yo ruz, par ti nin ilk si la hı el de et mek  için ölü mü ne har -
ca nan ça ba lar mış, kar şı da ki bu nun far kın da bi le de ğil. Bir çır pı da
on lar ca si la hı düş ma na kap tı ra bi li yor. Bir ki şi yi ka zan mak  için bi -
zim bir yıl sar fet ti ği miz eme ği o bir çır pı da yir mi- otuz ki şi yi kay -
bet me ye dö nüş tü re bi li yor. Hiç de umu run da de ğil. Biz bi ri ni zi yü -
rek atı şıy la, an la yış gü cüy le ye tiş tir mek  için yıl la rı mı zı ver dik. O

ise an la yış sız lık tan do la yı bir gru bu kay bet ti ri yor. Bu ki şi kim dir?
Bir an la yış sı zın te ki mi dir? (Çün kü bir lik le re da yan ma tar zı çok gö -
zü ka ra ca dır) Ve ya bir za val lı mı dır?  PKK'de kal ma yı ken di si ne na -
mus me se le si yap mış, bu yüz den mi böy le di re ni yor? Yok sa bir ga -
fil mi dir, bir ser se ri mi dir? Ne der sen bel ki de  odur.

Bu ki şi lik bü yük da va la rın sa vaş çı sı ola maz.  Kürt ki şi li ği her
gün na mus uğ ru na ci na ye ti de iş ler. Bir to kat vur dun mu ken di ni
kay be der ve bu  onun iyi bir as ker ol du ğu an la mı na gel mez. İş te
par ti saf la rın da da  olup bi ten bu dur. En iyi si ölü mü ne di re nir, di ğer -
le ri in ce bir tarz da ken di ni ucuz ca ya şa tır lar.

As lın da bu hu sus la rı ben yıl lar dır aç ma ya ça lı şı yo rum. Ama bü -
tün bu an la yış lar du var gi bi ge çit ver mi yor. Bu ki şi lik ler taş gi bi,
an la ma ya gel mi yor. Bu be nim  için cid di bir so run dur. Art ni yet li
mi si niz? Ha yır. Bu ko mu tan la rın hep si ölü mü ne bağ lı dır. Ama bu
ne tür bir bağ lı lık. Ben in sa nı mı zın bağ lı lı ğı nı en iyi bi len ler de nim
ve ya bu bağ lı lı ğı en iyi or ta ya çı ka ran lar da nım. İş te en çok kork tu -
ğum da bu bağ lı lık lar dır. Ben böy le bağ lı lık la rı ne ya pa ca ğım ki,
ba şı ma be la dır lar. Keş ke ba na inan ma sa lar. Keş ke ba na ina nıp da
böy le gö rev sa ha sı na koş ma sa nız. Çün kü inan cı nı zın te mel le ri za -
yıf. Te mel le ri za yıf ol du ğu  için, bir ka ra sev da lı gi bi ken di ni yi ti ren
bir du rum da olu yor su nuz, o da la net tir! Ne ya pa ca ğız böy le gö zü -
ka ra bağ lı lık la rı. Be nim is te di ğim tar zın çok uza ğın da dır. Bi zim tar -
zı mız iğ ne ucuy la ku yu ka zar gi bi üret mek tir. İş te di yor,  'ben bağ lı -
yım ya, ölü yo rum ya!' Ha yır! Ben ölü mün ön de ri de ğil, ya şa mın
ön de ri ol mak is ti yo rum. Ben se nin inan cı nı bu te mel de ken di me
bağ la mı yo rum. O  'Hayır, biz bu yuz, biz mü mi niz, biz ta ri kat
üyesiyiz' di yor. Bu ge ri top lum la rın ki şi lik le ri hep böy le  olur.

Dik kat edi lir se, bu ger çek bir iç sa vaş tır. İl kel lik le ge liş me nin, ile -
ri olan la ge ri ola nın, if las et miş ki şi lik le bi raz ba şar mak is te ye nin,
ya şa ma ya güç ye tir mek is te yen le, onu is tis mar et mek is te ye nin sa va -
şı mı dır. Hat ta di rekt düş ma na kar şı yü rüt tü ğü müz sa vaş tan da ha zor
bir sa vaş tır. Çün kü bu ra da art ni yet yok. Kar şı ta raf ta ki düş man gi bi
böy le  açık düş man yok. Bu ra da so nu na ka dar dü rüst lük var. Ama bir
de so nu na ka dar iş te bu ge ri yön le ri var. Bu nun  için bu ki şi li ği ya
aşar sı nız ya aşar sı nız, de dik. Yi ğit lik, kah ra man lık (PKK'nin te me li -
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dir) an cak böy le bir ki şi li ğe ulaş mak la  olur. Ama içi niz de kah ra man
ol mak is te yen var mı?  PKK'nin kah ra man ca bir ha re ket ol du ğu nu
bi len var mı? Ken di ni bu na ka tan var mı?

Ya şam da if las et miş si niz.  Kırk yer den dar be ye miş si niz, ye nil -
miş si niz. Ge li yor su nuz ya nı ma,  'beni na sıl kul la nır san  kullan' der
gi bi. Bu şu na ben zi yor: Gi der sin bir ağa nın, bir pat ro nun kar şı sı na
'Ben se nin ma lı nım, be ni na sıl kul la nır san kul lan, ne ve rir sen de bin
şükür' der. Ob jek tif ola rak yan sıt tı ğı nız ger çek lik bu dur. Mal gi bi
ken di ni sun ma, kar şı lı ğın da ise ne al dıy sa! Fır sat bul du nuz mu hır -
sız la nır sı nız. İş te bu be lirt ti ği miz ko mu tan lık özel li ği, im kan la rı
çar-çur et mek te dir. Bir kö le, bir ha mal ne ya par? Kar nı nı do yu rur -
sun  'yeter' der. Eme ği nin so nuç la rı nı he sap la maz bi le. İçin de ne
arar san bu la bi lir sin ama sos ya list eme ği, as ke ri eme ği, bir as ke ri ki -
şi lik, eme ği nin her sa a ti ne, her san ti mi ne an lam ve ren, ko ru yan, ge -
liş ti ren bir sos ya list ki şi lik ol mak ge re kir.  Onun öz gür an la yı şı nın
ifa de si ol mak ge re kir. Siz de bu yok. 

Ye tiş me tar zı nı da di le ge tir dim. Ki şi li ği ni zi ken di ki şi li ğim le
mu ka ye se et me ye ça lış tım. Şu çık tı or ta ya: Bir ye tiş me tar zı nız var
ki, an cak düş ma na  uşak ye tiş ti rir. Yi ne ser se ri, ser keş ye tiş ti rir. Bu -
nun dı şın da gü cü yok tur. Öy le bir ya şam fel se fe si ne, alış kan lı ğı na
so kul muş ki; iyi bir ha mal ola bi lir, iyi bir ka ri ye rist ola bi lir, fır sat
bul du mu iyi bir ağa dır, iyi bir bü rok rat tır, bir gar di yan dır, bir bek -
çi dir, bir po lis tir, iyi bir kar ker dir, ama ger çek ten iyi bir ön der de -
ğil dir. Bun la rı bo şu na mı söy lü yo rum? Ha yır. Or ta ya çı kan gün lük
tab lo ya bak tı ğı mız da, doğ ru ko nuş tu ğu muz or ta ya çı kı yor. Şim di
gel de bu sa va şı bu ki şi lik le re da ya na rak ge liş tir me ye ça lış.  Epey
mü ca de le ta le bi niz var, ge ril la yı is ti yor su nuz. İyi ni ye ti niz den, ce -
sa re ti niz den, fe da kar lı ğı nız dan kuş ku duy mu yo rum. Ama gel de si -
ze acı ma ya lım. Ben yıl la rın bir no lu so rum lu su, bir no lu as ke ri ola -
rak da so rum lu luk sa hi bi yim, ama si zin sa va şı nız dan  ödüm ko pu -
yor. Na sıl böy le ge ril la cı olu yor su nuz di ye şa şıp du ru yo rum. He le o
ül ke de ki ko mu tan lar, bun lar kim dir di yo rum. Çün kü ko mu tan lık ta
bü tün es ki ki şi lik ken di ni açı ğa vu ru yor. Bir ki şi li ğin ne mal ol du -
ğu nu an la mak is ti yor san, ona de ki,  'sen ko mu tan sın, sen  öndersin',
ikin ci gün ken di ni bay rak gi bi  açıp  ilan  eder, ne mal ol du ğu or ta ya

çı kar.  Evet, ko mu tan la rı mı zın hep si ne ba ka lım, hep si rek lam lık,
bay rak lık. Yıl la rın tec rü be si ne da ya na rak söy lü yo rum bu nu. Ben de
mev zi de yim.  Evet bir ey lem ko mu ta nı de ği lim, ama as ke ri ey le min
ide o lo jik, si ya si, ör güt sel, eğit sel ger çek le ri üze ri ne ba şın dan gü nü -
mü ze ka dar tüm gü cü mü zü ver miş bu lu nu yo rum. Bu nu ey lem sa ha -
sı na da yan sıt ma ya ça lı şı yo rum. Be nim ey lem an la yı şı ma ba kıl dı -
ğın da, na sıl bir  plan, bu pla nı uy gu la ma so rum lu lu ğu, na sıl in ce ele -
yip sık do ku ma ol du ğu ra hat gö rü lür. Şa ha det ol maz de mi yo rum,
olur, faz la da ola bi lir. Ama na sıl  olur? So nu na ka dar her şey dü şü -
nül müş tür, ka rar laş tı rıl mış tır ve en üst so rum lu luk, du yar lı lık la ile ri
fır la ma var dır. Ama bu na rağ men düş man as ke ri ted bir al mış, bir
oyun dü zen le miş tir, dü şer sin. Dik kat ede lim biz de ka yıp lar bu te -
mel de ol mu yor. Bu ha zır lık dü ze yin den son ra ka yıp ver me biz de
hiç ol ma mış tır. Yok de ni le cek dü zey de dir. Biz de ka yıp lar na sıl
olur? Tam ter si bir şe kil de. Hiç bir dü şün ce te me li yok, hiç bir in ce -
le me ka bi li ye ti yok, en önem li si de tam bir in ti har lık, im ha lık tır. Bi -
raz ön ce ki ör ne ği si ze söy le dim. Düş ma nın mu az zam as ke ri üs tün -
lü ğü kar şı sın da mev zi ye ya tı yor,  'Ben bu ra da yım gel ak şa ma ka dar
çatışalım' di yor.  Açık söy le ye yim ki, be nim kel le mi ko par san böy le
mev zi ye yat mam. Be nim bu du rum da ilk ya pa ca ğım iş; iyi bir giz -
len me ye ri bul mak, iyi bir ye ral tı sis te mi oluş tur mak, sağ lam bir şe -
kil de düş ma nın kont ro lü dı şı na çık mak tır.  Eğer mut la ka düş ma nı
vur ma ya ça lış sam, bu, ke sin lik le  onun hiç bil me di ği, duy ma dı ğı bir
pu su ya yat mak ve ya bir bas kı nı pat lat mak şek lin de  olur. Be nim ya -
pa ca ğım en iyi as ke ri ey lem tar zı bu ola bi lir. Bel ki bu nu bi le yap -
mam. Ör ne ğin ben şim di ye ka dar tak tik bas kın dü zen li yo rum. Ya ni
ide o lo jik, si ya si ve ör güt sel an lam da düş ma nın tah min et me ye ce ği
tak tik an la yı şı üre ti yo rum.  Onun üs ve ha re ket li lik an la yı şı nı dü -
zen li yo rum. Yi ne  onun, düş ma nın ön le ye me ye ce ği tar zı nı ya ka la -
ma ya ve ola nak la rı nı se fer ber et me ye ça lı şı yo rum. Be nim bas kın
tar zım bu dur. Ama mut la ka bir ey lem dü zen le mek is ter sem, bu du -
rum da ya pa ca ğım ilk iş, düş ma nın ta ma men bil gi si dı şın da ve  onun
gaf le ti ni  esas ala rak, tu za ğı mı kur mak tır. Ve ilk si la hın pat la ma sıy la
bir lik te, de ğil gün ler ce ça tış ma, en faz la on-on beş da ki ka so nuç al -
dın mı al dım, ge ri si ge ri çe kil mek tir. Bir bu an la yı şa ba kın, bir de
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ar ka daş la rı mı za, ko mu tan la rı mı za ha kim  olan an la yı şa. Gün ler ce
mev zi ça tış ma la rı var.  'Ben dağ lar da yım, düş man gel sin de
çatışalım' di yen an la yış lar var. Düş ma nın so nu na ka dar ted bir le
bek le di ği ka ra kol la ra, köy le re sal dır ma an la yış la rı var. Hep si de  'biz
ge li yo ruz ken di ni  kolla' di yor lar. Bel ki bu böy le çok  açık de ğil dir,
ama özün de böy le dir. Bu nun, be nim ön der lik tar zım la ne ala ka sı
var?

Yıl lar dır ge liş tir mek is te di ği miz bir  tarz var, bir de bi zim il kel is -
yan cı la rın bir tür lü ken di ni kont rol ede me yen, sis tem siz ki şi lik le rin
bir ya şam, sa va şım tar zı var. Bu ar ka daş la rı eği tim le dü zelt mek is ti -
yo ruz, ama eği tim den can la rı sı kı lı yor. Ay ran la rı ka ba rık,  'Daha bü -
yük ey lem ya pa ca ğız, ta bu ru im ha  edeceğiz' di yor lar. Tıp kı Don
Kişot'un gi dip yel de ğir men le ri ni vur ma sı gi bi! De ğir men an cak bir
top la uçu ru la bi lir, or ta çağ dan kal ma kör bir kı lıç la uçu ru la bi lir mi?
Bi li yor su nuz at mı dır, ya rı  eşek mi dir bir sı pa sı var dır, bi ner üs tü ne,
hay van yü rü me si ni bi le bil mez, kı lı cı şöy le bir sa vu rur, de ğir me nin
et ra fın da dö ner, hü cum  eder. Pe ki, Don Ki şot de ğir me ni ha va ya
uçur du mu?  Açık ki ha yır. Don Ki şot son ra yo ru lup,  'pat' di ye Han -
zo mu dur Pan ço mu dur gi der  onun önün de otu rur. İş te böy le ce en
ko mik ro man ko nu su  olup çı kar. Bi zim sa vaş çı la rı mı zın ço ğu nun
üze ri ne de ile ri de böy le bir ro man ya zı la cak tır. Zor be la bir si la hı
ver mi şiz, gi dip tan kın üze ri ne sal dı rı yor. De di ğim gi bi, hem de la -
zer ışın lı  tank, ya ni ter mal dir, in san ısı sı nı du yar. Ve oto ma tik isa bet
sis te mi ne sa hip tir. O tank lar böy le bir tek nik le do na tıl mış lar dır.
Amerika'nın en son tek ni ği hem he li kop ter le re, hem de tank la ra
yer leş ti ril miş tir. 

Bu du rum da ya pıl ma sı ge re ken ne dir? Giz len mek, tan ka he def
ol ma mak,  tank men zil le ri ne gir me mek tir. İş te üç ta ne  tank pu su su -
na böy le dü şül dü.  Dersim'de beş,  Amed'de beş,  Botan'da bil mem
beş-on beş şe hit. Ben ken di le ri ni,  'tank ve he li kop ter ler ger çe ği ni
göz önü ne  getirin' di ye uyar dım, ama an la yan kim. Don Ki şot lu ğa
de vam. Ba ha ne le ri de  açık; bil mem ro ket çi za ma nın da ye ri ni iyi
tut ma mış. Ro ket çi ye ri ni iyi tut sa bi le tan ka ne ya pa bi lir?  Kleş tan -
ka ne ya pa bi lir?  Adam ta bu run et ra fı nı tank la dol dur muş hem de en
son tek nik le. Bu du rum da ya pıl ma sı ge re ken, bu nun üze ri ne sal dır -

ma mak tır. Ya pa bi lir sen baş ka bir ey lem dü şü nüp plan lar sın.
Ge çen yıl lar da bu nu söy lü yor dum.  Dört, beş yıl dır, mev zi sa va şı

im ha dır di yo rum. Di ye lim ki, te pe yi ele ge çir din, ne ya pa cak sın bu -
ra yı. Üçün cü gün düş man da ha bü yük bir ağır lık la ge lip otu ru yor
ora ya. Bir te pe  için ba zen  dört, beş, hat ta on ta ne ge ril la fe da edi li -
yor. Te pe yi ele ge çir mek le ne el de eder sin? Stra te jik ta ar ruz dö ne -
min de, te pe ler, cep he ler, mev zi ler ele ge çi ri lir. Stra te jik sa vun ma
dö ne min de böy le bir an la yı şa yer yok tur. Baş ko mu tan lar da da hil;
yap tı ğı ey lem stra te jik ta ar ruz dö ne mi nin ey le mi mi dir, den ge dö ne -
mi nin ey le mi mi dir, hiç far kın da bi le de ğil ler. Biz stra te jik sa vun -
ma nın en has sas ol du ğu dö nem de yiz. Bir ba kı yor sun ver di ği sa vaş
den ge dö ne mi ni bi le aşı yor, far kın da da de ğil. İş te şim di as ke ri ka -
fa nın ne ka dar ge ri ol du ğu nu kav rı yor mu sun?  Botan'daki ve ya di -
ğer eya let ler de ki ey lem le rin yüz de dok sa nı stra te jik den ge ve ya ta -
ar ruz dö ne mi nin ey lem bi çim le ri dir. Stra te jik sa vun ma nın ey lem le ri
de ğil dir.  Onun ne ru hu var, ne bey ni var. Dik kat  edin ay nı an la yış
he men her gün kar şı mı za şöy le çı kı yor:  'Ben bir an da ba şa rı ya git -
mek is ti yor dum. Bir an da he de fi te miz le ye yim.' Ki, hep sin de bu
var dır. Za ten di yor lar,  'yürüdüler ka ra ko la, ken di le ri ni tu ta ma dı lar,
içe ri ye sal dır dı lar.' Bu ki şi lik te ne var? Bu ki şi lik te is yan cı lık var,
tep ki ci lik var. Ka ra kol ele ge çi ril di mi, ta mam di yor lar za fe re ba yı -
lı yor lar. Şa ha de te gi den ler şe hit olu yor lar, ka lan lar da sar hoş olu -
yor lar.

Ha yır, stra te jik sa vun ma dö ne mi nin böy le bir tu tu mu ola maz.
Böy le ka ra kol la rın üze ri ne gi dil mez. Böy le şe hit olun maz, böy le
sar hoş da olun maz. Düş man bir ka ra kol kal dı rır,  kırk ka ra kol ku rar,
bu gü cü var.  Hâlâ sen dö ne mi de ğiş tir me miş sin ki, bu du rum da
yap man ge re ken, bü yük bir yıp rat ma sa va şı dır, tu zak tır. Düş ma nın
mut lak gaf le ti ne da ya lı bas kın dır, pu su dur. İş te yol tut, düş ma nı
üze ri ne çek, vur. Şim di di ye cek si niz  'taktik ge liş ti ri le mez mi?'  Açık
ki ge liş ti ri lir. Hem de çok yön lü, çok kap sam lı ge liş ti ri lir. Ama ge -
ril la tak tik le ri  esas ola rak sa vun ma dö ne mi nin tak tik le ri dir. Sal dı rı
tak tik le ri ge ril la nın tak tik le ri de ğil dir. Çok zo run lu ol ma dık ça, fır -
sat ya ka lan ma dık ça bu tak tik le re baş vu rul maz. Baş vu rul sa da is tis -
na dır. Ama an la mı yor lar. As ke ri çiz gi yi de rin li ği ne an la ya ma ma
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var ki, bu he pi niz de çok yay gın dır, çok ege men dir.  Olur şey de ğil.
Yel de ğir me ni dö nü yor ya, gö zü nü on dan hiç ayı ra mı yor. Or ta çağ
an la yı şı na gö re bu de ğir men mut la ka or ta dan kal dı rıl ma lı dır. Ora da
bi zi or ta çağ an la yı şıy la an lı yor. İs yan cı da da bu böy le dir. Çıp lak
göz le gör dü ğü he def ney se hep ona sal dır mak is ter. Or ta ça ğın yi ğit -
lik an la yı şı dır bu. Kar şı lık lı iki or du ve ya iki ki şi ge lir; ya gü re şir -
ler, ya mev zi sa va şı ya par lar, bir bir le ri ne gi rer ler. Bi lir si niz ki, or ta -
çağ da bu çok meş hur dur. Ba na ka lır sa, ben or ta çağ da bi le ol sam,
bir ova ya ge çip o bü yük sa vaş la rı ver mem. Ne ya pa rım;  Kürt hal kı -
nın bir özel li ği dir, dağ la ra çe ki li rim. Meş hur dur bu, Kse ne fon bi le
an la tı yor; dağ dan dü zen li or du nun üze ri ne taş fır lat tı lar, sa pan la taş
at tı lar, di ye. Bu,  Kürt hal kı nın 2000-3000 yıl ön ce ki ge ril la cı lı ğı dır
iş te.  Botan'dan ge çer ken, on bin le rin ri ca tın da bu de ğer len dir me yi
ya par Kse ne fon. Üç bin yıl son ra bi le, hal kı mı zın da ha o za man ki
ge ril la tar zı nı mev cut ko mu tan lar ya ka la ya mı yor lar.  Evet, ora da da
sa nı rım bu nun im ka nı var.  Hakkari'ye,  Şırnak'a gi den yol lar taş lar
dev ri le rek bi le ka pa tı la bi lir.  Eğer 4000 yıl ön ce ki tak tik bi le uy gu -
lan say dı, so nuç lar yi ne bi raz de ği şir di. Bu ka dar zo ra düş mez dik.

Ama dü zen an la yı şı, dü zen li or du an la yı şı, is yan cı lık an la yı şı, il -
kel an la yış var. De di ğim gi bi; en yi ğit  olan çar pı şır, di ğer le ri ya sa -
va şır, ya da ka lan lar ör gü tün ba şı na be la  olur.  Halk ön der li ği bu de -
ğil dir. He le bi zim  PKK'de ger çek leş tir mek is te di ği miz  halk sa vaş çı -
lı ğı nın ko mu ta sı hiç böy le ge liş mez. Or du laş ma sı yi ne böy le ge liş -
mez. Şim di, 'Bu işi ni ze ge lir mi, ki şi li ği niz bu na ha zır mı?' de sem
de ğil ta bii. Çok de rin li ği ne tah lil edil di ğin de gö rü le cek tir ki, si zin
ki şi lik, bir ağa nın iyi bir ya naş ma sı, bir pat ro nun iyi bir iş çi si ola bi -
lir. Bir dev le tin iyi bir me mu ru ola bi lir. Hat ta bu ko nu da ku sur suz
da ola bi lir. Ama mut la ka bir sa hi bi niz ola cak. Bir düş man or du su na
iyi bir as ker ola bi lir si niz. Ama ger çek öz çiz gi ni zin, ide o lo jik, si ya -
si çiz gi ni zin ve  onun as ker li ğe yan sı tıl mış bi çi mi  olan as ke ri çiz gi -
si nin ön de ri ol ma ya ge lin ce ka rı şır sı nız, ka rış tı rır sı nız.  'Hayır!' der
ki şi li ği niz ade ta,  'ben bu na gö re de ği lim. Hep be nim em re de nim ol -
ma lı ve alt ta da bir bas tı rı la nım ol ma lı.'  Açın ba kın  PKK'deki or du -
laş ma ta ri hi ne, ke sin lik le  ağır ba san yön bu dur. En zır de li ko mu tan
da ol sa, en akıl lı sı hep on dan  emir al ma ya ça lı şır.  Onun tar zı nı an la -

mak bi le is te mez. Bi ri si ona la zım ya! Ve bü tün ra por lar da şu var -
dır;  'Biz uz laş tık. En ga fil ce, en ha in ce  olan tu tum la bi le  uzlaştık'
der ler. Ve ya  'bastırdık' der ler. Çün kü ma ya sı öy le; ki şi li ği öy le oluş -
muş. Ya bas tı ra cak, ya uz la şa cak. Hal bu ki  halk ön der li ği, hal kın
adı na or du ko mu tan lı ğı; so nu na ka dar ay dın lık lı, ka zan dı rı cı ola nın,
ku ra lın-ka i de nin üze rin de fır tı na gi bi du ran, sa bah la ra ka dar dü şü -
nen, ge re ke ni en in ce tarz da ayar la yan ve ata cak bir adı mı var sa
atan ki şi dir. Ta bii ini si ya tif li dir, plan lı dır, ol duk ça ha zır lık lı dır, so -
rum lu dur. Son de re ce has sas tır. Bü tün yap tı ğı  işin ön ce si ni ve son -
ra sı nı he sap la maz. İh mal et mez, so rum lu luk tan kaç maz. So nu na ka -
dar ken di ni so rum lu tut ma yı bi lir. Var mı böy le ki şi lik içi niz de? Ne
ge zer. De dim ya sı kı şır sa nız bir si ga ra ya sa rı lır sı nız, of-püf çe ker si -
niz, sa ğı-so lu suç lar sı nız, var sa bir yet ki niz onu en kö tü bir şe kil de
kul la nır sı nız. Hiç bir şey ya pa maz sa nız uşak lık eder si niz ve ya bi ri -
si nin kö tü bir uz laş ma cı sı olur su nuz, göz yu mar sı nız. Çok cid di bir
halk ön der li ği nin, he le bir as ke ri ko mu ta nın içi ne gi re ce ği tu tum bu
ola maz. Bu tu tu ma gir me mek  için,  açık ki ken di ni  adam gi bi ye tiş -
tir mek ge re ki yor. En te mel sa vaş ger çek le ri  olan, ide o lo jik ve si ya si
özü, bir lik le rin eği ti mi ni, ör güt sel dü ze yi ni, mo ra li ni  esas al mak ge -
re kir. Yi ne ara zi me se le le ri, ha re ket li lik, kı sa ca bü tün ge ril la so run -
la rı ve uy gun ge ril la tak tik le ri üze ri ne ge rek ti ğin de aman sız dü şün -
mek ve  onun pla nı nı ha zır la mak ge re kir.

Halk ön der li ği,  halk sa va şı nın ko mu tan lı ğı her şe yi he sap lar, ona
gö re bir ey le me ka rar ve rir ve ey le mi biz zat yü rü tür. Onu ken di si
için bir şe ref me se le si, bir  onur me se le si ya par. On da ki an la yış kah -
ra man ca an la yış tır ve mut la ka ba şa rı yı he def ler. Bel ki çok az bir ih -
ti mal le kay bet me yi gö ze ala bi lir. Ve ya kay bet me si nin bü tün ge rek -
çe le ri ni ha zır la dı ğı gi bi, kay bet me yö nün de bel ki ira de si dı şın da
bir kaç ta lih siz ge liş me ola bi lir. Ama  onun  için ka zan ma esas tır. Biz
böy le ye ti şin di yo ruz, ve ri len ya nıt;  'Ölürüz, bir gün de ken di mi zi
fe da ede riz de, yi ne de böy le ye tiş me yiz,' tar zın da olu yor. İçi niz de
da ya nık lı lı ğa ge len kaç ki şi var. Ger çek ten te mel de ge ril la ya böy le
va rım di yen beş ki şi çık sın, ben  Kürdistan'ı çok kı sa bir sü re için de
fet he de bi li rim. Ak si ne siz de va ro la nı iş te  'iyi söy ler sin, gü zel söy -
ler sin; iyi sin, gü zel sin, ya man sın, biz da ha da böy le ölü mü ne ko şa -
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rız, ama ken di tar zı mız la; sen bü yük bir ön der sin, ha kim sin ama
unut ma ki, bi zim de bir tar zı mız var, key fi li ği miz var,
vazgeçemeyiz' yak la şı mı. Böy le bir ön der lik çe liş ki si var ara mız da.
Bu ki şi lik le rin hep si, de di ğim gi bi ben den da ha faz la ba na bağ lı gi -
bi gö zü kü yor lar. Ben öl sem da hi, ken di mi böy le sa va şa, ölü me ver -
mem. Ama on lar ve ri yor lar. Ben ce bu da bir ça tış ma bi çi mi dir. 

Düş man son gün ler de bu nu bil di ği  için is tis mar et me ye ça lı şı yor.
Düş man,  'böyle bir ön der lik al tın da,  eden ken di ni zi sa va şa ka tı yor
ve ölü me gö tü rü yor su nuz, ge lin ya nı mı za; bu ko nu da ya nı lı yor su -
nuz  gençler' di yor. Si zin de ba zı hak lı yan la rı nız var. Az çok na -
mus lu ge çin me ye ça lı şı yor su nuz.  Onun  için düş ma na git mi yor su -
nuz. Çün kü düş man, o ka dar na mus suz bir ya şa mı da yat mış ki, bin
de fa öl se niz de ora ya git mek is te mi yor su nuz. İş te ge le nek sel na mus
an la yı şı nın var dı ğı en son bi çim.  Ölüm bi le ora da ki ya şam dan bin
de fa de ğer li dir. Bu nu bil di ği niz  için siz sa va şı yor su nuz. Be nim
açım dan bu çok teh li ke li bir sa vaş dü ze yi dir. Bu hem düş ma na tep -
ki dir, hem de ide o lo jik-si ya si ön der li ğe tep ki dir. İde o lo jik ve si ya si
ola rak yıl lar ca be ni uğ raş tı ran bu ki şi lik ler, bu sa ha nın ken di le ri ne
ka pa tıl ma sın dan son ra, şim di de ey lem sel an lam da bi zim le ça tı şı -
yor lar. Za ten  onun  için he pi niz da ğı is ti yor su nuz, so rum suz alan la rı
is ti yor su nuz.  'Gideyim de bi raz ken di mi ko nuş tu ra yım. Na sıl öle ce -
ği mi ve na sıl ya şa ya ca ğı mı  göstereyim' di yor su nuz. Ve ya pı yor su -
nuz da. Aca ba si zi ida re et me li mi yim? As lın da ida re et mek şu ra da
kal sın da, ken di is tis ma rı mı na sıl ön le me li yim. Ta bii si zin de is tis -
ma rı nı zı, kul la nıl ma nı zı ön le mek is ti yo rum.

Şu an da içim den ge çen şu dur: Gel di ği niz gi bi si zi  alıp ai le ni zin
ku ca ğı na oturt mak: Gi din, ba ba nı zın evin de ne iş ya par sa nız ya pın.
So rum lu lu ğu si ze ait ol sun. Be nim si ze ver dik le rim si zin ol sun. Ben
ken di sa vaş ni te lik le ri mi or ta ya koy dum. Emek le ken di ey le mi mi
na sıl ge liş tir di ği mi or ta ya koy dum. Ar ka daş lık an la yı şı mı, ör güt an -
la yı şı mı, he men her tür lü ya şa mın anı anı na ge li şi mi ni or ta ya koy -
dum.  Eğer böy le var sa nız, va rım. O za man ölü mü ne si zin içi nim.
Si zin le pay laş ma ya ca ğım hiç bir ya şam  anım yok tur. Ge lin me yen
yer bu ra sı dır. Es ki den hiç gel mi yor lar dı. Çok iyi ta nı dı ğım ar ka daş -
la rım var dı. Düş man bir ma aş ve ri yor du,  kırk tak la atı yor lar dı. Ağ -
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zım la kuş ya ka la sam ve ya ge lin si zi şöy le bir yol daş lı ğa çe ke yim
de sem,  'Hayır' di yor lar dı. En ya kın ar ka daş lar bir ma a şı  esas al dı lar.
Ta bii da ha son ra biz bü yük emek le ken di cep he mi zi ya rat tık. Düş -
ma nın ver di ği ya şam dan da ha üs tün bir ya şam, düş ma nın onu dü -
şür dü ğü yer den çok da ha yü ce bir ola nak or ta ya çı kar dık. O za man
bir dö nü şüm ol du, bir ge li şim ol du. Ama bu bit miş mi dir? Ha yır,
de vam edi yor. Bu se fer de içi miz de de vam edi yor. Es ki den hız la
düş ma na gi den ler, şim di içi miz de ken di le ri ni da ya tı yor lar. Ken di
tem po la rı nı, tarz la rı nı, üs lup la rı nı da ya tı yor lar. Açık tır ki, bu nun la
za fer ka zan mak şu ra da kal sın, ta ri hi mi zin yüz ka ra sı ye nil gi le rin den
bi ri ni da ha ya şa mak tan kur tu la ma yız.

Tak ti ğe ge le me me, ba zı ki şi lik ler de ne den bu ka dar ıs rar la sür dü -
rü lü yor? En te mel za a fı nız ola rak bu tu tum da  eden bu ka dar ıs rar
edi li yor. Ba na gö re Bo tan  esas ol mak üze re,  'kaba  köylülük' aşı la -
ma dı ğı gi bi, ıs rar la ken di ni sa vun ma var. As ke ri in ce lik, as ke ri sa -
na tın ge rek le ri, yi ne si ya sal yön ol duk ça gö zar dı edi li yor.  İşin ka ba,
ba sit yö nü ne ka çı lı yor.

Ge nel an lam da eği ti mi ni zi cid di ye al ma ma, çiz gi eği ti mi ne çok
yü zey sel yak la şım var. Bun da dev ri min amaç la rın da yo ğun luk za -
yıf lı ğı, yön tem le rin de ça ba ek sik li ği çok et ki li dir. Ama di ğer yan -
dan, ka zan mış ol du ğu nuz ba zı özel lik ler var: İşi ucun dan ya ka la ma,
yü zey sel yak laş ma, sa nat ve dü şün ce ya nı nı bir ta ra fa bı rak ma. Bu
tu tum siz ler de et ki li dir. Ve çok teh li ke li dir. Köy lü lük (is ter is yan
ha li ne gel sin, is ter si ya sal bir eği lim ol sun) hiç bir za man (he le
TC'nin  özel sa vaş ko şul la rın da) as la ba şa rı ya ulaş ma dı ğı gi bi, fe la -
ket ler ge tir me si iş ten bi le de ğil dir. Bir ge ril la bi ri mi nin ba şa rı lı ey -
lem yap ma sa bi le, ken di ni ko ru ma sı zor de ğil dir. Ör ne ğin;
Gercüş'teki  olay sa nı yo rum bu nu bi raz da ha iyi kav ra tı yor. Düz
ova da ge ril la mı  olur? Hem de, düş man ko lor du gü cü nün ya nı ba -
şın da, en ge liş kin bir is tih ba rat la kont rol et ti ği bir alan da, ge ril la yı
na sıl uy gu la ya bi lir si niz? Da ha da önem li si dağ lık  alan çok ya kın -
ken, düş ma nın bu ra la ra bu ka dar ra hat gi rip ge ril la av la ya bil me si ni
na sıl ka bul ede bi lir si niz? Öy le an la şı lı yor ki, ne sağ lık lı bir düş man
de ğer len dir me si, ne de sağ lık lı ge ril la de ğer len dir me si var dır. O
ken di le ri ne ya kış tır dık la rı ya şa mı sür dü rüp gi di yor lar. As ke ri dü ze -

yin ge liş me di ği ni, bu dü ze yi ya ka la mak  için ken di le ri ni zor la ma -
dık la rı nı, ge ril la ol mak is te me dik le ri ni bu tu tum la rın da da gö rü yo -
ruz.

5. Kong re sü re ci ve ka rar laş tır ma dü ze yi bu ka dar güç len dir miş -
ken, kal kıp da tek rar o es ki de ıs rar et mek de mek, tak tik ge liş me yi
bo şa çı kar mak tır. En önem li si de bir ki şi nin ya rat tı ğı ağır lı ğın, hız la
bir par ti ye ma lol ma sı dır. Hiç bi ri niz, hiç bir bi rim, bir böl ge ko mu ta -
nı yap tı ğı ye ter siz li ğin ken di si ile sı nır lı ka la ca ğı nı san ma sın. Par ti -
nin gü cü nü kul lan ma yı ken di te ke lin de gör mek ka dar, ken di ken di -
si ni de is te di ği gi bi kul la na ca ğı bir mal gi bi de ğer len dir me sin. Her -
kes par ti için de dir. Bü tün ke sim, bü tün ki şi ler, bü tün par ti li ler için -
dir. Güç len dir me si bü tün par ti yi güç len dir di ği gi bi, za yıf lat ma sı da
bü tün par ti yi za yıf la tır. Bu hu sus da son de re ce ih mal edi li yor. 'Ne
ola cak ya ni, ben böy le key fi sa vaş mı şım, kay bet mi şim ve ya
kazanmışım' de mek ol maz. San ki bun lar ken di te ke lin de, san ki her
şey onun la sı nır lı. Saf la rı mız da bu an la yış da et ki li dir.

Doğ ru su ne dir? Doğ ru su, ken di si baş ta ol mak üze re bü tün de ğer -
le rin, par ti nin ol du ğu dur. Her ke sin, bü tün de ğer le ri gö zü nün be be ği
gi bi ko ru ma sı ge re kir. Fa kat bi rey ci lik biz de çok güç lü ol du ğu, ki şi -
ler ko mu ta yı ba ba sın dan ken di si ne ka lan bir mi ras, bir hak gi bi gör -
dü ğü  için, bun la rın par ti nin kut sal de ğer le ri ol du ğu, her şey den ön -
ce par ti nin bun la rı ko ru yup, ge liş tir mek is te di ği bir ya na bı ra kı lı -
yor. Bu nun sı nıf eği li mi ola rak, fe o dal-kü çük-bur ju va an la yı şı ol du -
ğu nu iyi bi li yo ruz. Biz bu an la yış la sa va şı yo ruz. Mev cut du rum da
par ti için de ol sun, or du saf la rın da ol sun, en çok sa vaş tı ğı mız an la -
yış bu dur. Ken di si de da hil bü tün de ğer le ri ken di siy le sı nır lan dı ran,
ken di ta sar ru fu al tın da top la yıp ca nı di le di ği gi bi kul la nan tu tum
yay gın dır. Bu nu ka sıt lı mı ya pı yor? Ha yır, ama 'bu can be nim dir di -
le di ğim gi bi  kullanırım' di yor.  Açık ki, bu bi rey ci lik tir, ca nı nın  halk
için, par ti  için ol du ğu nu bir ta ra fa bı ra kıp, ge re kir se ken di si ne en
sağ lık sız yak la şı mı ya şat mak tan çe kin mi yor. Bi li yor su nuz ki, bi rey -
ci li ğin en ba riz özel li ği bu dur ve bu tu tum da he pi niz de son de re ce
et ki li dir. Hal bu ki par ti ci lik, ken di ni aş mak, ken di si ni bü tün par ti
için sa vaş tı ra rak an la mak, ken di ni ko lek tif ira de ha li ne ge tir mek,
ken di ni bir de ğil çok yap mak, par ti ka dar, hat ta  halk ka dar yap mak -
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tır. Ge li şi min böy le ol ma sı ge rek ti ği açık ken, bi zim bi rey ler ter si ni
ya pı yor lar. Par ti nin gü cü nü, ken di ki şi lik le ri nin güç len di ril me sin de
kul la nı yor lar. “Par ti de mek ben de mek tir. Or du de mek ben de mek -
tir. Ko mu tan, bü tün sa vaş çı lar dan da ha güç lü de mek tir. Her kes ona
hiz met et me li ve ya  onun te ke lin de kal ma lı dır” di yor. Kı sa ca bu
man tı ğa gö re, ulaş tı ğı, güç ye tir di ği her şey,  onun ma lı na dö nüş tü -
rül me li dir.  Açık ki, bu bir mül ki yet an la yı şı dır. Ta bii bi raz da ha ge -
liş me or ta mı bu lur sa dö ne me gö re ya ağa  olur, ya bir bü rok rat, ya
bir  özel mül ki yet çi  olur. Ni te kim re el sos ya lizm de de biz bun la rın
çok yön lü ge li şi mi ni gör dük. Ka ri ye rizm ile bu tip tek leş miş yö ne -
ti ci lik an la yış la rıy la,  özel mül ki ye tin iliş ki si so mut tur.  Açık ki bu
tu tum, bi zim ko şul la rı mız da da so ru nu ha zır lar. Ta bii bu nu aşa bil -
mek bir kül tür, bir sos yal leş me, si ya sal laş ma so ru nu dur. Ba ya ğı
ken di ni eğit me so ru nu dur. Nef si ni yen me, es ki de yim le nef si ile sa -
vaş ma so ru nu dur. İç ci hat tır. İs lam lık ta bi le der ler; 'iç ci hat, dış ci -
hat tan, ya ni dış düş ma na kar şı olan dan da ha acı ma sız sa va şı ge rek -
ti rir.'

Genç lik te ego izm da ha faz la et ki li dir. Dü zen za ten gün lük ola rak
bin bir araç la bi rey ci li ği kö rük lü yor. Nef si ni, gü dü le ri ni ya şa ma yı
tah rik edi yor. İş te bu te mel de or du saf la rı na ge len ki şi lik ler bir si ga -
ra yı sa vu na bil me yi, en te mel ge ril la ku ra lı nı uy gu la mak tan da ha
de ğer li bu lu yor lar. Ken di ego izm le ri ni tat min et me yi par ti nin en de -
ğer li bir il ke si ni ha ya ta ge çir mek ten da ha de ğer li bu lu yor lar. He le
bi raz key fi kal dı mı, et ki li ol du mu, yet ki yi bu te mel de ele ge çir di
mi, bu ki şi le rin boy nu nu da kes sen onu bi rey ci lik ten vaz ge çir te -
mez sin. Ço ğu nu zun  hâlâ bu eği lim de ol du ğu nu söy le me li yim. Ken -
di ni  aşan, aş tık ça par ti le şen ki şi lik sı nır lı dır. Tak tik dı şı lı ğın al tın da
ya tan te mel ne den bu dur. Ken di ni tak ti ğe gö re ye tiş ti re me mek, bu
amaç la eği ti mi ni yap ma mak, ge ri dü zey de bı rak mak son de re ce
key fi ka rar lar la sü re ci zor la mak, par ti nin im kan la rı nı çar çur et mek,
ağır lık teş kil et mek hep bi rey ci li ğin bir so nu cu dur. Dik kat  edin,
ken di ni zi cid di bir eği tim den ge çir me miş si niz ve bu nun da oku ma
yaz may la faz la bir iliş ki si yok tur. Ben ken di eği ti mi mi ha tır lı yo -
rum; kü tüp ha ne ler de ade ta cım bız la ke li me ayık lı yor dum. Ken di ni
te mel so run la ra kar şı bi raz so rum lu his se den böy le ya par. Ama siz

ha zır  olan ola nak lar te me lin de bi le, ken di eği ti mi ni zi la yı kıy la ya -
pa mı yor su nuz. Ta bii ki bu,  emek çiz gi si ne sı nıf sal an lam da ge le me -
me,  onun ye ri ne, eme ğin ya kü çük-bur ju va ca ya da bur ju va ca tar zı -
nı ken di sin de ya şat ma dır.

Bu du rum par ti ye ve or du ya na sıl yan sır? Bi rey ci li ğin, tek li ğin
ge liş me si ne yol  açar. Laf an la maz yö ne ti ci le rin, tak tik ten an la ma -
yan ko mu tan la rın, bil di ği ni oku yan bi rey le rin or ta ya çı kıp ço ğal ma -
sı na yol  açar ki, so nuç ta bun la rın pra ti ği de önem li ka yıp la ra yol
açar. Ve  olan da, yi ne ko lek tif eme ğe, par ti ye,  onun çiz gi si ne  olur.
İş te bu da bir sa vaş tır, par ti için de bir mü ca de le dir. Bu nu aş mak  için
yo ğun mü ca de le yü rü tü yo ruz. Ma a le sef siz le rin ve sa vaş çı ya pı mı -
zın en te mel bir za yıf nok ta sı, bu sı nıf mü ca de le si ni yo ğun ca ya şa -
ya ma ma sı dır. Or ta ya çı kan çok ba riz ya şam dı şı, tak tik dı şı du rum -
la ra kar şı gö rüş be lirt mek ten bi le ka çın ma, ta vır ko ya ma ma var. So -
nuç ta  olan, bu ses siz ka lan la ra olu yor. Tıp kı köy lü nün ağa sı na,
amir le ri ne, efen di le ri ne bağ lı lı ğı gi bi bir du rum var.  'Onlar ne der se
öy le  olur' tu tu mu ser gi le ni yor. Biz bu nu aş ma dık ça cid di bir ba şa rı
bek le ye me yiz. Ve  işin en il ginç  olan ya nı da; son de re ce dü rüst ve
par ti ye bağ lı  olan, hat ta her şe yi ni ona ada mak is te yen le rin, bu te -
mel hu su su gö re me me le ri ve ya gör dük le rin de de her sa ha da gö rev
için de ge rek le ri ni ye ri ne ge ti re me me le ri dir. İna nıl maz bir so rum -
suz luk ya şı yo ruz. İs ter öle lim, bu ho şu mu za gi di yor. Hal bu ki ön -
der lik bu de ğil dir.  Kırk de fa öl çüp biç me den, so ruş tur ma dan, bir
adım at maz. Bü yük bir tar tış ma-yo ğun laş ma ya şa ma dan ka rar ver -
mez. Ver se de ka rar la rı bü yük bir yo ğun lu ğun ifa de si dir. Siz ise
bun dan sü rek li ka çı yor su nuz. Yo ğun laş ma ve ka rar laş ma da id di a nız
yok. Tar tış ma ve ko lek ti vizm yok. Üs tün kö rü ak lı na ne ge lir se,
doğ ru mu, yan lış mı ol du ğu nu hiç öl çüp biç me den, kim se ye da nış -
ma dan, gö rev ve yet ki le ri ni de aşa rak, hat ta par ti yi, çiz gi yi bi le ta -
nı ma dan, iş te 'ne ya par sam  kârdır' man tı ğıy la ha re ket edi yor lar. Bi -
zi en çok zor la yan bu tu tum dur. Biz, yıl lar dır bu nun aşıl ma sı  için
ça ba har ca dık.

Dik kat eder se niz tak tik üze ri ne, özel lik le de as ke ri tak tik ler ko -
nu sun da ta rih te hiç kim se nin ya pa ma dı ğı ka dar yo ğun laş ma yı ya şı -
yo ruz. Ama  hâlâ dik ka fa lı lık sür dü rü lü yor. Bir tür lü ken di ni doğ ru
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de ğer len di re me yen, ro lü, gö re vi, yet ki si, so rum lu lu ğu ne dir, bu nu
laf la an la yıp pra tik te ise ken di si ni ko nuş tu ran tu tum lar bol ca dır.
As lın da bir an lam da,  'Parti be nim ke yif ye rim dir, sa vaş çı la rı be nim
ma lım dır,  araç-ge reç le ri de ba bam dan  kalmadır' yak la şı mı ile  'ben
eme ği ne de, ken di si ne de say gı sı ol ma yan bir ha mal, bir kö le gi bi
çalışırım' tu tu mu var dır.  Açık ki sık ça içi ne dü şü len bu her iki du -
rum da yan lış tır. Si zin ne den iyi ge liş me di ği niz, ne den et ki li ki şi lik -
le rin içi niz den çık ma dı ğı an la şı lı yor. Bu tu tum be nim üze rim de ola -
ğa nüs tü bir ağır lık ya ra tı yor. Şim di siz sa nı yor mu su nuz ki, bu ge ri -
li ği niz le sa de ce ken di ba şı nı za ağır lık sı nız. Ha yır! Bu ge ri lik le, bi -
zim üze ri miz de ola ğa nüs tü bir ağır lık du ru mun da sı nız. Çün kü ön -
der lik an cak net leş miş, kes kin leş miş kad ro lar la yü rür se ba şa ra bi lir,
mev cut zor luk la rı aşa bi lir. Yok sa, düş man dan ön ce kad ro la rın ken -
di le ri muğ lak dü zey le riy le, ne yi na sıl ya pa ca ğı nı bil me den, doğ ru
dü rüst bir tav rın sa hi bi bi le ol ma dan ön der lik ger çe ği nin önün de di -
ki lir ler se, hem de bu nu en iyi ni yet li ce ve ol duk ça bağ lı lık te me lin -
de ser gi ler ler se, bu, düş man dan da ha teh li ke li bir ağır lık  olur. Var
olan da bi raz bu dur. De di ğim gi bi en kö tü sü de, bu nun iyi ni yet li ce
ve ol duk ça bağ lı lık te me lin de ger çek le şi yor ol ma sı dır. Aşi ret bağ lı -
lık la rı nı, dar ai le-ka bi le bağ lı lık la rı nı bi lir si niz. Bun lar kö tü bağ lı lık
bi çim le ri dir. Gü nü müz ko şul la rın da, ge liş me nin önün de çok cid di
en gel ler du ru mun da dır lar. Par ti de  olan da bi raz bu dur. Biz bu nu aş -
mak  için çok yük len dik.

5. Kong re sü re ci bo yun ca ve yi ne eği tim amaç lı pers pek tif ler yo -
ğun ca ge liş ti ril di. Ne re dey se her gün ge liş ti ri yo ruz. Ama yi ne de
ken di ni ya şa yıp kay bet mek ten ve kay bet tir mek ten alı ko ya ma yan
gün lük dav ra nış lar sü rüp gi di yor. Şu nu iyi ak la ve yü re ğe iş le mek
ge re kir ki; böy le bir düş ma nın kar şı sın da ka fa pat lat maz sa nız, ken -
di ni zi düş ma nın bü tün di rekt ve do lay lı da yat ma la rı nı bo şa çı ka ra -
cak ka dar yo ğun laş tır maz sa nız, kes kin leş tir mez se niz, bu sa vaş ta fe -
ci bir so nuç la kar şı laş mak tan kur tu la maz sı nız. Si zin dev rim ci ya şa -
ma kar şı ya nıl gı la rı nız var dır. Öz gür leş ti ri ci et ki si si zi ade ta sar hoş
edi yor. Fa kat teh li ke le ri, bu sar hoş luk ne de niy le gör mez lik ten ge li -
ni yor ve um ma dı ğı nız yer de çar pı lı yor su nuz. Bu bir ob jek tif olay -
dır. Ka sıt ni yet ara mı yo ruz bu ra da. Ama de di ğim gi bi bir dev rim ci -
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nin de mut la ka ken di ni sa va şa gö re ha zır la ma ge re ği var dır.
Sa vaş, ateş le ha re ket sa na tı dır. Ba ya ğı kız gın  ateş or ta mın da yol

al ma sa na tı dır. Bir esin ti, bir rüz gar de ğil dir, bir akar su ke na rın da
yü rü mek de ğil dir. Her ta ra fı  alev  alev fış kı ran, bir  ateş or ta mın da
yü rü mek tir.  Eğer siz bu ger çe ği böy le kav rar sa nız her hal de bu ha -
zır lık dü ze yi ni ka bul et mez si niz.  'Yetmez bir ko mu tan ki şi li ği ve ya
her han gi bir ki şi nin yet mez li ği, bir bü tün ola rak da bir or ta mın el -
ve riş siz li ği ateş tir, be ni  yakar' di ye cek si niz ve ona gö re ken di ni ze
ge lir si niz.

Ma a le sef bu ra da da il kel in san la rın bi le içi ne düş me ye ce ği du -
yar sız lık lar la kar şı kar şı ya yız. Ken di ni ya kan ey lem bi çim le ri eşit -
tir, ate şin  ateş ol du ğu nu bil me yen hay van la rın  onun üze ri ne at la ma -
sı dır. Böy le ge ri lik ler var biz de. Na sıl aşa cak sı nız bu nu. Ken di ni ze
say gı nız var sa, ha ya li duy gu la ra, çok çe şit li dog ma tik yak la şım la ra
düş me den, öz gür lü ğün bir sa vaş ol du ğu nu, sa va şın da acı ma sız ya -
sa lar ol du ğu nu bi le rek çö züm pe şin de ko şa cak sı nız. Şu an da bi zim
kar şı kar şı ya ol du ğu muz en te mel so run; sa va şıp sa vaş ma ma, ça ba
har ca yıp har ca ma ma, ken di mi zi fe da  edip et me me, ce sa ret li  olup
ol ma ma, so ğu ğa sı ca ğa ve ya aç lı ğa da ya nıp da yan ma ma de ğil dir.
Bü tün muh taç ol du ğu muz en te mel hu sus, sa va şı mı zın te mel ge rek -
le ri ne gö re ki şi li ği mi zi ha zır la yıp ha zır la ma mak tır. Düş ma na kar şı
sa va şı ger çek ten ken di ku ral la rı için de bü yük bir di sip lin le yü rüt me
gü cün de  olup ol ma mak tır. Bu na her an ha zır  olup ol ma mak tır. Her
an te tik te  olup ol ma mak tır. Siz de bu yok. Di ğer her şey var, ama
'temel esp ri ye, te mel özel li ğe gö re ben her an  hazırım' de me du ru -
mu yok. Bu po zis yo nu ya ka la ya mı yor su nuz. As lın da par ti için de
bir kur ta rı cı gi bi de ğil, bir kur tar ma lık ki şi gi bi si niz. Hal bu ki bu
yan lış tır. Par ti ye kur tar ma lık gi bi ge lin mez. Kur ta rı cı gi bi ge li nir.
Ken di ni zi, hiç bir ba ha ne ara ma dan bü yük bir kur tu luş sa vaş çı sı ola -
rak sa va şa ve re cek si niz.  'Devrimci in san, ken di si ne yük sek çö züm
gü cü nü  esas  alan in san dır.' Ba ha ne ara maz, şi ka yet yap maz. Ger -
çek ten dev rim ci ise, has ta lık tan fa lan hiç bah set mez. Ca nı çık sa da
o, ya man bir dev rim ci dir, ya man bir sa vaş çı dır. Ve ge rek ti ğin de so -
nu na ka dar dü şü nür. Bu na kar şı lık, te mel tak tik özel lik ler den, ha -
ber siz ya şam la rı ve ya sa va şım la rı var. Bir çok alan da bu du rum var.

Ne ken di gü cü nü, ne de düş ma nı doğ ru-dü rüst de ğer len di ri yor.
Doğ ru-dü rüst ara zi de ğer len dir me si de yok, üst len me, ha re ket tar zı,
her şey rast ge le ye bı ra kıl mış.  Açık ki, bu ko mu ta son de re ce ha zır -
lık sız dır. Bu ki şi nin ayak ta kal ma sı da, düş me si de da hil her şey te -
sa dü fi dir. Siz bun la rı çok nor mal kar şı lı yor su nuz.  'Öyle de  olur,
böy le de  olur' di yor su nuz. Hal bu ki ol maz. Bu na,  'olabilir' de me niz
ve ka bul et me niz, ken di ni ze en bü yük say gı sız lı ğı, hat ta düş man lı ğı
yap ma nız de mek tir.

İş te siz bu nok ta da çok za yıf sı nız ve kay be di yor su nuz. Par ti  için
dü şün me yi, tak tik ger çe ğe gö re ya şa ma yı ve sa vaş ma yı bil me me,
ken di ni bun dan son de re ce so rum suz his set me, bir çok yan lış, göz le -
ri önün de ya pıl dı ğı hal de, bun la ra  'dur' di ye me me ger çe ği var dır.
Bu du rum da  olan ta bii bü tün par ti ye  olur ve o ki şi nin ken di si de za -
ten yer le bir  olur gi der. Şu na inan ma nız ge re ki yor: Biz ço luk ço cuk
oyu nu için de de ği liz. Biz dün ya nın en zor işiy le uğ ra şı yo ruz. Bi raz
ön der lik ger çe ği ne ba kın, et ra fın da dön dü ğü te mel  olay; düş ma na
kar şı gün be gün ha zır lık dü ze yin de ol ma ger çe ği dir. Ön der lik baş -
ka hiç bir an la ma gel mez. Düş ma nın bir po li ti ka sı ve bu nu gün be -
gün uy gu la ma sı var dır. O da bun dan kur tul ma ya, ona kar şı dur ma ya
ça lı şı yor. İş te ön der lik bü tün ya şa mı nı bu na gö re bir nok ta ha li ne
ge tir miş tir.  Eğer as ke ri ve si ya si ön der ol mak is ti yor sa nız, bu nok -
ta la ma işi ni, bir nok ta da yo ğun laş ma tar zı nı ne ka dar zor da ol sa
ken di ki şi li ği ni ze ege men kı la cak sı nız. Yok sa baş ka tür lü ön der lik
çiz gi si nin mi li ta nı olu na maz. Ve ri len söz ler de ya lan  olur. Ma a le sef
bir çok ki şi dü rüst ol du ğu hal de, söz le ri ya lan söz ler ol mak tan öte ye
gi de mi yor. Bu ra da ka sıt yok tur. Me se le, sö zü nün sa hi bi ola bi le cek
ka dar ken di ni güç len dir me me se le si dir. Ör ne ğin hal kı mız ne den sö -
zü nün sa hi bi ola mı yor? Za yıf ol du ğu  için. Sö zü nün sa hi bi ol mak
için, ör güt lü ol mak ge re kir. Ör güt lü ol mak  için de, yo ğun ol mak
için de si ya si ol mak ge re kir. Ne den siz ço cuk lar gi bi hep söz ve ri -
yor su nuz, ama ye ri ne ge ti re mi yor su nuz? Ko ca ka rı lar gi bi za yıf ol -
du ğu nuz  için. Ne den biz de söz bu ka dar ucuz dur? Her kes ör güt süz
ol du ğu, si ya sal amaç tan, yo ğun luk tan  uzak ol du ğu için dir.  'Her şey
laf ta  kalır' de ni lir ya,  onun gi bi bir şey. Ama ge liş miş ulus la ra, on -
la rın bi rey le ri ne ba kın; söz söy ler ler ve ge rek le ri ni ye ri ne ge ti rir ler.
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Ama ge ri top lum la ra ba kın; en alt tan en üs te ka dar her şey le ri oya -
la mak tır, sö zün de dur ma mak tır. Par ti miz de de bi raz bu nu ya şı yo -
ruz.

De mek ki tak ti ğe, sö ze gö re ya şam; ye te nek, güç ve ör güt lü lük
dü ze yi is ti yor. O da eği tim le, gün be gün ken di ni çok sı kı ha zır la -
mak la  olur. Hiç kim se  ucuz ba şa rı bek le me sin. Bu iş te hiç bir cid di
eği tim ol ma dan, ken di ni yet kin leş tir me den yol al mak ol maz.

Hiç şüp he siz biz, tak tik yet kin leş me ve bu nun mi li tan ki şi li ği ne
ulaş mak  için da ha da bü yük bir uğ raş ve re ce ğiz. Ama siz de ken di -
ni ze yak laş ma yı öğ re nin. Genç si niz, faz la yo rul muş de ğil si niz. Bu
genç li ği ni zi doğ ru yo ğun laş tı ra rak kul la nın. Ya şam bil di ği niz gi bi
ka za nıl maz. İn san si ze üzü lü yor. Siz za man sız kay be den sa vaş çı la ra
üzü lü yor. Ben, az da ol sa tüm im kan la rı mı zor la ya rak ya şa ya bil di -
ğim ka dar ya şa dım ve ya şa ya ca ğım da. Ama siz ler da ha yir mi le rin -
de hiç bir şe yi doğ ru-dü rüst dü şü ne me den, ba şa ra ma dan gi di yor su -
nuz. Ne ka dar gü nah! Biz bu te mel de si zi sa va şa al mak is te mi yo -
ruz. Bu nu biz çok  açık söy le dik. Öy ley se so nu na ka dar ha zır la nın.
Ben bu ya şı ma ka dar eği tim gü cü mü siz ler  için kul lan dım, kul la nı -
yo rum.

Tek rar söy le ye yim ki, iş ler cid di dir.  'Nereden gel di niz, kim si niz?'
di ye si zi suç la mı yo rum. Fa kat bü tün iş le rin ge rek le ri ne gö re de
bek le ne ni ver me mek, bu sa vaş ta da ha baş lan gıç tan kay bet mek de -
mek tir. Yo ğun ca içi miz de ya şa nan öy le bir tu tum var ki; en el ve riş li
ko şul lar da, bir dağ da bi le biz hiç ten kay be de riz, en bü yük açı ğı ve -
ri riz. Hiç bir ted bir al ma ge re ği bi le duy ma yız. Abar tı lı, ya nıl gı lı bir
tu tu mu sür dü rü rüz.  Açık ki, bu tu tum her za man  için he sap ver mek -
ten kur tul maz. Bir çok  alan var. Her za man şu nu söy le dik, ala nın
bü yük lü ğü, kü çük lü ğü, kız gın lı ğı, ba rış çı lı ğı faz la önem li de ğil dir.
Her or ta ma gö re ser gi len me si ge re ken bir dev rim ci lik var dır. Biz
bu nun ger çe ği ni ken di ki şi li ği miz de çok iyi yan sıt tık. Öy ley se,
utan ma dan gi di len her alan da ken di ni kay bet me ne yin ne si olu yor?
En el ve riş li sa ha lar da ken di ni ko ru ya ma mak, zih ni ni ge liş ti re me -
mek, çok ka ba bir ki şi lik için de kal mak, dev ri min bir ger çe ği mi dir
ki? Ha yır! Bu sa de ce bir sa la ğın ger çe ği dir. Bir der be de rin, bir öl -
müş-bit mi şin ger çe ği dir. Bir dev rim ci ko lay kay bet mez. Şu  ucuz

kay be den sa vaş çı la rı mı za ve ya kay bet ti ren le re ba kın. As lın da kay -
be den le re de faz la sö zü müz yok. Esas ta suç lu ol ma sı ge re ken ler,
on la rın ba şın da ki ler, kay be den ler on lar dır. Ama dik kat  edin ki, biz
ko lay kay bet tir mi yo ruz. Ne ba şa rı lar dan sar hoş olu yo ruz, ne de ka -
yıp la rı mız al tın da ezi lip-bü zü lü yo ruz.

Ben de çiz gi de her tür lü say gı sız lı ğı ya pa bi li rim,  ucuz kay be de -
bi li rim, ka zan ma yı hiç  esas al ma ya bi li rim, sar hoş ola bi li rim. Ama
böy le ön der lik ya pıl maz ki. İçi niz de ger çek ten çiz gi ye gö re ken di ni
böy le ayar la yan yok de ne cek ka dar az dır. Kur ban lık ko yun lar gi bi
bir  halk ger çe ği ni ya şı yo ruz. Düş man her yer den vu ru yor, is te di ği
gi bi kul la nı yor, kır pı yor, sü tü nü alı yor, eti ni alı yor. Du rum bu dur.
So nuç ta bir hay va na uy gu lan ma sı ge re ken ney se,  halk ger çe ği mi ze
de uy gu la nan  odur. Ama dev rim bu nun red di dir. Dev rim ken di ni
düş ma nın di le di ği gi bi kul lan dırt ma mak tır. Bu ne den le ko lay kay -
bet tir me me li yiz. Ama  ucuz kay be den le re bir ba kın, kur ban lık ko -
yun dan fark la rı var mı? İş te bun lar siz ler olu yor su nuz, ben de ğil.
De mek ki böy le kay bet me mek  için bü yük di re ne cek sin. Ya man (ki
biz bu na tak tik di yo ruz) sa va şa cak sın, öm rü nü uza ta cak sın, bü tün
ya şam ola nak la rı nı se fer ber ede cek sin, iğ ne ucu ka dar bir im ka nı
de ğer len di re cek sin ve böy le ce çok teh li ke li  olan düş man uy gu la ma -
sı nı dur du ra cak ve ge re kir se bo şa çı ka ra cak sın.

Ama ger çek ten in san si ze ba kı yor ko yun da de me ye ce ğim, kur -
ban lık ku zu lar gi bi si niz. Siz de si ya si ve as ke ri ye te nek yok. Ya şam -
da, sa vaş ta bi le, ken di ni zi çok kay be di yor su nuz. Bi li yor su nuz ki,
kur ban lık ol mak, ke sil mek de mek tir. Ama in sa na ge rek li  olan ya şa -
ma di ren ci ni gös ter mek tir. Ben sa vaş mı yor su nuz de mi yo rum, sa va -
şı yor su nuz ama, kur ban olu yor su nuz. Biz bu sa vaş çı lı ğı ka bul et mi -
yo ruz. Tam ter si ne bi zim sa vaş çı lı ğı mız düş ma nı kur ban et tir me yi
da ya tır. Bu da güç me se le si dir. İş te biz de dev rim ci ol ma nın ta nı mı
bu dur.

Ben si ze ne den öl mü yor su nuz de mi yo rum, ha yır, tam ter si ni söy -
lü yo rum; ne den müt hiş vu ra mı yor su nuz? Vur ma yı ne den bil mi yor -
su nuz? Ne den bir vu ru yor su nuz, on vu ru lu yor su nuz? Bun la rı ge ril -
la ya gö re ve doğ ru bir şe kil de an la ya cak sı nız.

Ön der lik ger çe ği ne şı ma rık yak la şım ka bul edil mez. Bu, yal nız
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be nim kar şım da  olup ol ma mak la sı nır lı de ğil dir, yüz yıl son ra sı  için
de böy le dir.  Eğer bu ül ke de, bir ön der lik ya şa ya cak sa ve et ki li ola -
cak sa, hep böy le ola cak tır. Hiç kim se,  'burada kim se be ni gör mez,
be nim ya nım da ka lır, di le di ğim gi bi  yaşarım' de me sin. Bu ya lan dır,
ken di ni al dat ma dır. Ön der lik var dır ya şa tır. Böy le sa lak la rı, sal la pa -
ti olan la rı bu ül ke de tut maz. Bu nu bi raz gö rü yor su nuz, ile ri de da ha
da çok gös te re ce ğiz si ze. Ben de li mi yim ki, ken di mi bu ka dar ye -
tiş tir mi şim. Bu ya şı ma ka dar hep te tik te ol ma ya ça lı şı yo rum. Be -
nim de bir na mus an la yı şım var, ya şa ma bir say gı an la yı şım var,
bu nun  için ya pı yo rum ve bu nun ger çek ifa de si de; da yan ma gü cüm -
dür, düş ma na kar şı sa vaş ma ger çe ği dir. En önem li si de bu sa vaş ta
kay bet me me ger çe ği dir. Ben hiç bu nun dı şın da, baş ka bir şe kil de
kar şı nı za çı kı yor mu yum? Bu nu sağ la ma dan hiç bir in sa nın kar şı sı -
na çı kı yor mu yum?  'Adamım, şöy le an lı-şan lı  birisiyim' di yor mu -
yum? Ha yır. Düş ma nı ma kar şı ne fes alı yor sam, bir mer ha ba yol la -
rım sa ğa so la; bu nun dı şın da tek ba şı ma yım dır. Siz de bu say gı dü -
ze yi ni bi raz ya ka la ya bil me li si niz. İki de bir mal gi bi kar şı mı za çı -
kıp, he le he le  'komutanım' de me me li si niz, böy le ha fif du rum la ra
düş me me li si niz.

Bi zim ger çe ği miz de,  'ben ko mu ta nım,  önderim' de mek, yıl ma -
yan, sa vaş ta bi raz sö zü nün sa hi bi ol du ğu nu gös te ren  adam de mek -
tir. Ya şam gü cü gös te ren tu tu mu bu te mel de sü rek li te tik te tut mak
de mek tir. Ger çek ten bi zim çiz gi miz de ko mu tan ol mak is ti yor sa nız,
bu nu böy le an la ya cak sı nız. Ya pa mı yor sa nız otu run, önem li de ğil,
ben iş le ri baş ka tür lü de ge liş ti ri rim, en gel ol ma yın ye ter. Ko mu tan -
lık sö zü ne bağ lı ola mı yor sa nız, he men ken di ni ze uy gun  olan ala nı,
ye ri ve ko nu mu se çin. Ben her han gi bir ko mu ta nın kar şı sın da güç -
süz mü yüm ki? Yok. Ken di mi ör güt le me dü ze yi ile her an her ke si
te pe le ye cek ka dar güç lü tu tu yo rum. Kim di re ne bi lir? O za man sen
de bu ger çe ği bi le rek ken di ni ayar la ya cak sın. Al tı ay sa vaş, ama
kah ra man ca, yi ğit çe, ya pa mı yor san  otur. Sa vaş çı lık, kah ra man lık
her ke sin işi de ğil dir.  'Yetkiyi ele ge çi ri riz adı mız çı kar,  onun üze rin -
de ya tar  gideriz' de mek ol maz. Ben de hal kın kar şı sı na, siz le rin kar -
şı sı na çı kı yo rum,  hâlâ na sıl da ya nık lı yım? Na sıl kay bet me po zis yo -
nun da de ği lim? Ru hen, fik ren ve fi zi ki ola rak da da ya na bi le cek du -

rum da yım. Hu zu ra çı kı şım bu te mel de dir, anı anı na böy le yim. Ama
siz le re bir ba kı yo rum; dö kül müş, her ta ra fı çü rü müş, sis tem siz da -
ğı nık bir hal de si niz. On dan son ra da; “ben ge ril la ol mak is ti yo rum.
Ben as lın da ko mu tan lık da yap tım.”  Ayıp de ğil mi? İn san bu ke li -
me le ri böy le  ucuz kul la nır mı?

Sa nı yo rum ne de mek is te di ği mi an lı yor su nuz. An la mak iyi bir
şey dir, yap mak  için önem li bir baş lan gıç tır. Şim di ye ka dar ıs rar la
sür dür dü ğü nüz, an la ma ya gel me me tu tu mu nu bı ra kın. He le he le ge -
rek le ri ni ye ri ne ge tir me mek gi bi bir uka la lı ğı, bir soy ta rı lı ğı ke sin
bı ra kın! Bu si ze hiç bir şey ka zan dır maz.  PKK'de, özel lik le  onun as -
ke ri çiz gi sin de sa nıl dı ğın dan da ha faz la di sip lin var dır. Bu nun ge -
rek le ri ne uyan lar, ke sin ba şar ma ya yat kın ki şi ler dir. Ge rek le ri ni
ken di key fin ce yo rum la yıp, di le di ğin ce ya şa mak ise ad la rı da, yer -
le ri de ne olur sa ol sun, bu tu tum sa hip le ri ni ele ver mek ten kur ta ra -
maz.

Şu nu her kes az-çok id rak et me li dir: PKK, ar tık say gı du yul ma sı
ge re ken bir ha re ket tir.  Onun te mel çiz gi si, özel lik le ri var dır. Kong -
re si var dır, ka rar la rı var dır. Ka za nıl mış mev zi le ri var dır. On la rı cid -
di ye al ma dan hiç kim se bu ta ri hi ku ru ma la yı kıy la say gı gös te re -
mez. Bu nu gös te re me yen ler, de ğil  onun mi li ta nı ol ma, bir sem pa ti -
za nı bi le ola maz. Bun la rı hem bil me li, hem inan ma lı sı nız. Yet ki,
gö rev an la yış du ru mu nu za gö re ge rek le ri ni ye ri ne ge tir me li si niz.
PKK'yi bir aşi ret-ai le ku ru mu gi bi gör mek ten kur tu lun, he le bir
lüm pen, bir ser se ri gi bi key fe gö re yo rum la mak tan, çar çur et mek -
ten ke sin kur tu lun. Son ra ölür sü nüz, ya nar sı nız; ya şa sa nız da ha da
ya nar sı nız. Biz, par ti po zis yo nun da bo şu na böy le güç lü dur mu yo -
ruz.

Sa vaş do ğa mı zın vaz ge çil mez bir ge re ği dir. Çiz gi mi zin em re di ci
bir ge re ği dir. Ben de em re uy mak du ru mun da yım, ben de di sip li ne
uy mak zo run da yım. Hem de en ya ra tı cı bir tarz da. Bun da kim se is -
tis na teş kil ede mez. Bi ri si yü zün den ta viz ve rir sek, bü yük ke sim
kay be di lir. De di ğim gi bi, bu hu sus la rı ar tık ol duk ça iyi an la ma lı sı -
nız.  'Ben bir is tis na teş kil et sem, ben bir ku ral la oy na sam, ben bir
böl ge nin ge rek le ri ni ye ri ne iyi ge tir me sem ne  olur. Par ti ve ön der lik
sağ ol sun, ge ri de ki ler ta mam lar. Ben bi raz sır tüs tü uza nı rım, bi raz
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sa va şı key fim ce kay be de rim, düz ova da ge ril la cı lık ya pa rım, cid di
bir ku ra lı ih mal da ede bi li rim, ha zır lık sız da ola bi li rim, her han gi
key fi bir ta vır la di le di ğim gi bi de yü rü rüm, ya şa rım ve sa va şı rım,
ne ola cak ya ni. Biz  PKK'de ya şa mı bi raz da böy le an la dık, böy le
ol sun” de me me li dir. İş te bu nu di yen ki şi, is ter iyi ni yet li is ter kö tü
ni yet li, is ter bi le rek is ter bil me ye rek ol sun kont ra dan da ha faz la za -
rar ve ri yor de mek tir.

Par ti mi zin te mel çiz gi esas la rı nı, özel lik le de as ke ri tak tik esas la -
rı nı göz önü ne ge tir me den ey lem ka ra rı ve ren, her tür lü key fi uy gu -
la ma ya ge çen ki şi, bu den li teh li ke li, za rar lı bi ri si dir. As ke ri leş me -
den an la ma mış tır. Dö ne min ya kı cı lı ğı nı da an la ma mış tır. Ken di ne
sev da lı nın te ki dir. Te o riy le pra ti ği bir leş tir me miş tir. Yi ne söz le uy -
gu la ma yı bir leş ti re me miş tir, ko lek ti vizm le ini si ya ti fi bir leş ti re me -
miş tir. Bi rey ci li ği ne çok sa yı da de ğe ri kur ban et miş tir. Ve bu da
her hal de af fe dil mez tu tum lar dan bi ri dir. 

Siz ger çek ten ba şa rı is ti yor mu su nuz? Siz ger çek ten ya şa mak is -
ti yor mu su nuz? Ben bun dan da kuş ku lu yum. Ger çek ten  'kendi ya şa -
mı ma, bi raz böy le gü zel ce, onur lu ca an lam ver mek  istiyorum' di yor
mu su nuz? Bun dan kuş ku lu yum. Çün kü bu nu di yen  adam, ken di ne
müt hiş yük le nir.  Açık ki yük len me der ken, 'ne ka dar dü rüs tüm, ne
ka dar  çalışıyorum' an la mın da söy le mi yo rum. Be nim açım dan dü -
rüst lük yük len mek, et ra fı nı ıs lah et mek, ör gü tü gü ce ulaş tır mak la
ulu sal dü ze ye yan sıt mak la  olur. Ama bu yok. “İçim den iyi şey ler
ge çi yor” de mek faz la bir an lam ifa de et mi yor. Kal dı ki ço ğu nu zu
bı rak sak, her han gi bir ön der lik, bir ko mu tan lık ve re lim, ken di ni ya
da vul cu ya sa tar ya zur na cı ya. Ya pa ca ğı baş ka bir şey yok. Ol ma dı ğı
en iyi le ri nin bi le bu ey lem an la yış la rıy la bi zi ne re ye gö tür dük le rin -
den bel li dir. Ya ni as lın da, da vul cu nun-zur na cı nın adı nı kö tü ye çı -
kar ma ya da ge rek yok. Bun lar da ha da kö tü ye har cı yor lar, sa tı yor lar
ken di le ri ni. 

Ama di ye cek si niz;  'senin sa vaş sa na tın çok zor.' Ga yet ta bii çok
zor. Ben bu nun zor luk la rı nı si ze her gün an la tı yo rum. Ya ni, bir
'APO  tarzı' di ye bir şey bo şu na  icat edil mi yor. Ben bir ki şi yim, bir
çiz gi nin sa hi bi yim, bir ya şa mın sa hi bi yim. Bü tün yön le ri mi de si ze
aç ma ya ça lış tım. İşi ni ze ge li yor sa il gi du yun, işi ni ze gel mi yor sa
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uzak la şın. Siz, ba zı so nuç la rı na ba kı yor su nuz;  'silah iyi dir, da ğa çı -
kan yi ğit tir, si la hı pat la tan yi ğit tir, PKK adı na ko nuş mak şe ref tir,
bir  PKK'li gi bi ol mak onur lu ca  yaşamdır' di yor su nuz. Doğ ru ama
onun na sı lı çok önem li dir. So nuç la rı na sa hip çık mak gü zel de na sıl
ge liş ti ril di ği ni, na sıl yü rü tül dü ğü nü an la mak esas tır. Bu na gel de di -
ğim de,  'hayır, bu bi ze gö re de ğil, bi ze gö re so nuç lar  önemli' de ni li -
yor. Ta bii bu bir is tis mar dır, bu bir sı nıf bo zul ma sı dır ve sı nıf tar zı -
nın ye ri ne baş ka bir sı nıf tar zı nın da ya tıl ma sı dır ve ya düş man et ki -
si dir. Tar za-tem po ya ne den gel mi yor su nuz, üs lu bu ne den tut tu ra mı -
yor su nuz? Çün kü onu de ğiş tir me niz sı nıf sal in ka rı yap ma nız de -
mek tir. Ama yıl lar ca oluş muş sı nıf ki şi li ği niz, ön der lik tar zı nı, tem -
po su nu tut tu ra maz. Tut tur ma ya da en gel dir. Ni te kim içi niz de ya bir
ki şi var ya yok. Ne den? Çün kü ki şi esas ta, tarz da bel li  olur, üs lup ta
bel li  olur. Çün kü, o ger çek emek tir. Gün lük tar zı, gün lük üs lu bu
sağ lam tut tur dun mu, as lın da en bü yük eme ğin sa hi bi olur sun. Ve ya
bu; en güç lü eme ği, dev rim ci eme ği, bi linç li eme ği sağ lı yor sun an -
la mı na ge lir. Bu, her şe yi açı ğa çı ka rır.

Gün lük sa vaş, gün lük ya şam, gün lük ka rar, as lın da ger çe ğin de
özü dür. Ne den hiç bi ri niz bu na gel mi yor su nuz? Çün kü, ki şi lik le ri niz
en gel dir. Çün kü, öy le bir ki şi li ği niz oluş muş ki, öy le bir  ağız ya pı -
nız var ki, öy le bir  emek iş le yiş tar zı nız var ki, de di ğim gi bi, ya gi -
der bir pat ro na ka rın tok lu ğu na ça lı şır, ya bir ağa ya ya naş ma  olur,
ya da en faz la bir bü rok rat  olur. Ama  halk ön de ri ola maz,  halk ön -
de ri ola bil mek  için müt hiş gö zet mek, de net le mek, onu çar çur et -
me mek,  onun  için bir kav ga ver mek de mek tir. Ça lış ma tar zı mı zın,
ya ni gün lük ey lem an la yı şı mı zın, gün lük tak tik tar zı mı zın aşıl ma sı,
ters yak la şım lar la bo şa çı ka rıl ma sı da ne de mek miş? Ne idü ğü be -
lir siz bi ri nin bun la rı sa bo te et me si, ne de mek tir! Ben da ki ka sı da ki -
ka sı na bu nun he sa bı nı so ra rım, el bet te. Bir ba kın ken di ni ze. Tak tik -
le, gün lük ya şam la, ça lış ma tar zıy la, her şey le oy nan mış. Za ten üs -
lu bu hep ka çır tı cı, iki ke li me yi doğ ru dü rüst sı ra la ya maz, bir du da ğı
ha va da bir du da ğı yer de, se si gırt lak tan mı çı kı yor, di şin den mi çı -
kı yor bel li de ğil, et ki le yi ci mi dir, ka çır tı cı mı dır hiç bel li de ğil.
Halk ön de ri ol mak is te yen, ön ce di li ne dik kat  eder. Ön ce ça lı mı na
dik kat  eder. Ön ce uya nık lı lı ğa dik kat  eder. 

Bun lar  işin bi çim kıs mı dır, ama öz le ay rıl maz, et le-tır nak gi bi
bir bi ri ne bağ lı dır.  Halk ön de rin de gün lük ya şa ma ha ki mi yet, gün lük
di sip lin müt hiş tir. Yok sa bu ol ma dan aman sız bir  halk ön de ri ha li ne
na sıl ge li nir. İş te siz bu na gel mi yor su nuz. Ama ölü me ge li yor su nuz.
Ölü me peş mer ge ler de ge lir, Bar za ni, Ta la ba ni peş mer ge le ri de her
gün sa va şı yor lar, ama bu nun ne me nem bir sa vaş ol du ğu nu biz bi li -
yo ruz. Siz de dağ lar da her gün ça tı şı yor su nuz, ama bu nun ne an la -
ma ge len bir ça tış ma ol du ğu nu, iş te so nuç la rıy la bir lik te de ğer len -
di ri yo ruz. Ne den böy le olu yor? Yıl lar dır ken di ni zi ha zır la ma dıy sa -
nız, ben ne ya pa yım. Ne dir  PKK'nin as ke ri çiz gi si, ne dir as ke ri ki şi -
li ği, ne dir  onun gün lük dav ra nış la rı, üs lu bu, tar zı, tem po su? Hiç
bun la rı ken di ni ze sor ma dı nız mı? Be nim ya nım da bi raz cid di dur -
ma ya ça lı şı yor su nuz. Ama şu ka pı dan çı kın ca, bir ku şun ka fes ten
çık ma sı, bir sı pa nın ahır dan çık ma sı gi bi her kes bil di ği ni oku yor.
Ken di ne ha kim ola cak  adam az dır. Gö zü nü he def ten esir ge me ye -
cek, ide o lo jik-si ya si esa sa gö re sa a ti sa a ti ne bir du ru şu ken di ne ye -
di re cek  adam az çı kar.

Açık ki biz, as ke ri çiz gi nin uy gu lan ma sın da zor la nı yo ruz ve ya
ba zı la rı bi zi çok zor lu yor. Ve  açık ki, si zin ge ril la cı lı ğı nız önem li
oran da köy lü is yan cı lı ğı nı aş mı yor. Üs te çık tı nız mı da ha kö tü, alt ta
kal dı nız mı on dan da ha kö tü olu yor su nuz. Üst ile alt bir bi ri ni ta -
mam la mı yor. Bel ki es ki si gi bi de ğil, bi raz iler le me var dır, bu nu in -
kar ede me yiz, ama bu, za fe ri ge tir mek  için ye ter li de ğil dir. Biz son
za man lar da, za fe ri ye ter li ha le ge ti re cek yük le nim ler is ti yo ruz. Ba -
şa rır mı yız, ba şar maz mı yız faz la bi le mi yo rum. Ama plan lı ol ma -
mız ge rek ti ği açık tır. Düş man ne der se de sin (iş te  'dayanamazsınız
bu tar za;  gelin' di ye çağ rı ya pı yor.  Açık ki piş man lık ya sa sı dır), bu -
na faz la de ğer ver di ği ni zi san mı yo rum. De di ğim gi bi, na mu su kur -
tar ma bin de fa bu ya şam dan da ha de ğer li dir. PKK saf la rın da, ölü mü
ka bul edi yor su nuz, ama ben böy le ölü mü ka bul et mi yo rum.  İşin zor
olan ya nı bu. Si zin bu ki şi li ği ni zi ben ka bul ede mi yo rum. Ya ni kas -
tı nız ol say dı  açık sa va şır dı nız. De di ğim gi bi, bu gö zü ka ra bağ lı lı ğı -
nı zı ye di re mi yo rum ken di me. Bu be nim  için bir teh li ke dir.

Ben bü tün Kürt lü ğün bu  tarz bağ lı lı ğı nı da ka bul ede mi yo rum.
Ben ai le ile ni çin sa vaş tım? Bü tün top lum sal de ğer yar gı la rıy la ne -
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den sa vaş tım? Ka bul et me di ğim  için. Siz de ka bul et me yin. Aca ba
siz de bu nu an la ma gü cü var mı? Bi raz so rum lu lu ğa ge le bi lir mi si -
niz, bu ye te ne ği niz var mı? Her şey den ön ce, bir kaç sö zün sa hi bi
ola bi lir mi si niz? Çok söz ve ri yor su nuz ama ben bun la rı iyi bul mu -
yo rum.  'İyi söz ler dir, iyi ah bap- çavuşluklardır' de rim. Fa kat pra tik te
bu na an lam bul du ra mı yor su nuz. Ne den bu nu ya pa mı yor su nuz?
Çün kü ken di ni zi  esas alı yor su nuz. Ve bir sı nıf çiz gi niz var dır. Ken -
di ni zi sars ma dı ğı nız  için, gün lük sa va şım tar zı nı ya ka la ya mı yor su -
nuz ve ya hiç bu na gel mi yor su nuz. Bu nun is pa tı be nim  için ba sit tir.
İş te her gün yap tı ğı mız gi bi, yi ne grup la rı gön de re ce ğiz, gi de cek ler,
ay lar ca bir yer de ka la cak lar, ya nı baş la rın da mut lak dü zel til me si ge -
re ken ki şi ler var dır, bel ki de haf ta lar ca yan la rın da ola cak lar, ama
bir ta ne si ni eğit me ye cek ler. Yi ne ba na ha va le ede cek ler, iş te  'yapı
ge ri, ya pıy la yö ne tim ara sın da çe liş ki var, her tür lü key fi, ya şam dı -
şı an la yış lar, tu tum lar  var' di ye cek ler. Pe ki sen ne ya pı yor sun?  'Ben
sa de ce prob le mi ağır laş tı rı yo rum ve se ni de pro vo ke edi yo rum.'
Ağır lık lı ola rak tu tum bu dur. Bun dan hoş la nı yor. As lın da ka sıt lı ve
art ni yet li de de ğil, ama sı nıf re a li te si ni açı ğa çı ka rı yor. Ki şi li ğin de
öy le bir olu şum var, o da onu se vi yor.  'Bana ge rek li  olan ken di
alışkanlıklarımdır' di yor. İş te  'biraz ça ba har ca dım, bi raz eği til dim,
bi raz güç ka zan dım, onu ken di me gö re kul la nı rım, bir gün lü ğü ne
pa şa ola yım da is ter se öle yim.' PKK ta ri hin de bun lar dan yüz ler ce si
or ta ya çık tı.  'Adam gi bi key fim ce ya şa rım (bun lar en üst dü zey de
olan lar dır), on dan son ra ge re kir se in ti har ey le mi dü zen le rim,
kaçarım' an la yı şı, ken di si ni çok ko nuş tur du. Bun lar az mı teh li ke -
liy di? Ta bii ki ha yır. Özel lik le düş ma nın  özel sa vaş bir lik le rin den
da ha teh li ke li an la yış lar dır, uy gu la ma lar dır.

Gö rü lü yor ki, biz as ke ri çiz gi mi ze ve  onun tak tik esas la rı na, tar -
zı na, tem po su na, üs lu bu na uy gun ol ma yan tu tu mu ka bul et me ye ce -
ğiz. Bu te mel de ken di mi zi sa vun ma ya de vam ede ce ğiz. An la ma -
mak ta ıs rar eder se niz, bel ki ar zu la dı ğım ba şa rı la ra he men ula şa -
mam, ama siz da ha kö tü kay be der si niz. Ben bel ki ken di mi ya şa tı -
rım, ama siz ya şa ta maz sı nız, o gü cü nüz da yok.

Eğer tam ba şa rı yı el de ede mez sek bun dan ben mi suç lu yum? Ha -
yır, ken di niz suç lu su nuz. Ne den yıl lar geç ti ği hal de ken di ni zi ha zır -

la ma dı nız? Ne den? Çok  açık bir şe kil de or ta ya ser di ği miz hu sus lar
var dı, ne den bun la rı an la ma dı nız? Bir fır sat bul du ğu nuz da, bir gün
için de bir bi ri ni ze ne ya pı yor su nuz da, ne den ta ri hin en soy lu ey le -
mi ne bir gün dü rüst çe, aman sız ca yak laş mı yor su nuz? Ser best kal sa -
nız bil mem bir gün de bir bi ri ni ze ne ler ya par sı nız, ama ta ri hin en
yü ce ey le mi söz ko nu su ol du mu, bu nun sağ lık lı bir tar tış ma sı nı bi -
le yap ma ya cak sı nız. Ki min suç lu, ki min düş kün ol du ğu bel li dir as -
lın da. Çok iyi tar tı şı yo ruz, iş hak kın da so nu na ka dar ay dın la tı cı olu -
yo ruz. Bu na gö re ya şam da  esas ye ri de ve ri yo ruz. Ama siz, ar ka mı -
zı dön dü ğü müz de, na sıl ya pı yor su nuz. Bi raz ser de yi ğit lik var dır,
ama sa de ce ser de ve yü rek te dir, pra ti ğe yan sı mı yor, ha ya ta geç mi -
yor.

Açık söy le ye yim ki; id di a lı olan lar bu nu ol duk ça iyi an la ma lı dır -
lar. Müm kün se ca na lı cı ye rin den ya ka la ma lı ve ken di ne bir çiz gi
sa vaş çı sı ro lü nü ver me li dir. An la ma yan lar da bi zi faz la uğ raş tır ma -
ma lı dır lar. Biz on la rın sa vaş çı lı ğı na muh taç de ği liz. Ben ol duk ça
in san can lı sı yım dır, ar ka daş can lı sı yım dır. Ama bu nun ni çin ya pıl -
dı ğı nı, ne ama ca hiz met et ti ği ni de çok iyi an lı yo rum. Sa vaş çı lık
için, ör güt  için ben her şe yi mi ve ri rim. Ama sen de ken di ya ra maz -
lı ğın la be ni uğ raş tır ma, yok sa re zil olur sun. Had di ni bil! Biz bir bü -
yük lük ya rat mak is ti yo ruz. Biz ger çek ten bir da va nın sa hi bi ol du -
ğu muz ka dar, bir sa va şı mın da sa hi bi yiz. Siz  'Davulun-zur na nın se -
si hoş ge lir, dün ya dü ğün hoş ge lir, ben ge lip bi raz çif te tel li
oynayacağım' der sen, sen onu git ba ba nın evin de oy na, git ko ca nın
evin de oy na! Bu ra da oy na ya maz sın, bu ra da sa vaş oyu nu oy na nır.
Sa vaş oyu nu çok cid di bir an la ma sa hip tir, bam baş ka bir oyun dur.
Var san, bu oyu na gel, de riz. Ne den ka rış tı rı yor sun? Oy na ya mı yor -
san da de fol git! Bun la rı an la ya cak sı nız. An lar sa nız ile ri bir  adım
atar sı nız. Ben ölü mü nü zü is te mi yo rum. Ne alt, ne üst ola rak uz laş -
ma nı zı, bas tır ma ve ya bas tı rıl ma nı zı ka bul et mi yo rum.

Eğer siz de ger çek bir yi ğit lik var sa, bu na üs tün bir di sip lin le iş -
ler lik ka zan dı ra bi le cek se niz, si zin le so nu na ka dar yü rü ye yim.  Açık
söy lü yo rum ki, bu ölüm cül tar zı nı zı ben teh li ke li gö rü yo rum. En iyi
mi li ta nı mız bi le,  'ölümden baş ka elim den ge le cek bir şey  yoktur' di -
yor sa, bu ol maz.  'Git baş ka yer de öl' de riz. Biz bir ya şam kah ra -
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man lı ğı ya rat mak ta ıs rar lı yız. Ben bu nu bi raz is pat la dı ğı mı za ina nı -
yo rum. Ken di me say gı sız lık ede mem. Çün kü bi raz ya şa ya bil me ih -
ti ma li miz or ta ya çık mış tır. Na mus lu ca, öz gür ce ya şam im ka nı ba na
gö re bi raz var dır. Ben bu nu sa vaş la, ör güt le, eği tim le, her tür lü ça -
bay la za fe re gö tür mek is ti yo rum.  Eğer ben,  'biraz es ki yi ya şa rım,
bi raz bu ye ni ya şa mı. Bi raz na mus lu ya şa rım, bi raz na mus suz ca.
Bi raz düş man et ki sin de, bi raz PKK et ki sin de ya şa rım. Or ta yol cu luk
ya pa rım  olur- biter' der sen, ha yır, bu nu yap man çok cid di bir kö tü -
lük tür de riz. Bu tu tu mun la  açık ki çok önem li bir ge liş me yi ön lü -
yor sun; ya şa mı bu la nık laş tı rı yor sun, ka rış tı rı yor sun; bir bir le ri ne zıt
olan la rı uz laş tı rı yor sun; doğ ru tar zı, doğ ru ko mu ta yı bo zu yor sun.
İş te en teh li ke li si de bu dur. Düş man sız ma yap sa bi le se nin ka dar
bo za maz. Psi ko lo jik yön tem ler le, pro vo kas yon lar la çe şit li boz gun -
cu luk bi çim le ri ge liş ti ril di. Ama on lar bi le, bu or ta yol cu lar ka dar
et ki li ola ma dı.  Eğer  'elimden ge len  budur' der sen, ha yır, elin den ge -
len buy sa, o za man dur ma bu ra da, di ye ce ğiz.

Bir or ta yol cu, as ke ri çiz gi de en değ me ajan dan da ha teh li ke li dir.
Onun  için iyi ko mu tan ol mu yor. Ve ni te kim her ke sin, biz de iyi ge -
ril la cı ola ma dı ğı da or ta da dır. Bu tip ça tış ma lar da iyi ge ril la cı lık mı
ka lır sa nı yor su nuz. Üst te ki ne ka dar soy suz sa, alt ta ki de bir o ka dar
za val lı dır. Ge ril la grup la rı ken di ey lem le ri ni böy le dü zen le mez ler.
Ger çek ten en sı ra dan ne fe ri bi le ini si ya tif li dir, te mel tak tik ten ha -
ber dar dır, dü zen le me den ha ber dar dır, bi linç li sa vaş çı dır. O, her şe -
ye, her tür lü yan lış lı ğa bo yun  eğen kö le bir sa vaş çı de ğil dir. Bu ko -
nu yu faz la aç mak is te mi yo rum, ama özü ben ce bi raz an la şıl ma lı dır.
Ben bu nu he pi ni ze, bü tün alan la ra an lat tım, an la tı yo rum. Ama be -
nim ko nuş ma la rı mın er te sin de bir ba kı yor sun, yi ne bu du rum lar or -
ta ya çı kı yor. Bu önem li. De mek ki, bun lar, ya rın yi ne ön le ne mez.
Ama yi ne de tak tik sa va şım la aşı la cak tır.

'Ben, tak tik sa va şı mın sağ-sol ucun da sey ret me ye ce ğim, ger çek,
doğ ru tem si li ni  yapacağım' di yen ler dik kat et me li dir. Bi raz ken di ne
ha kim  olan, ger çek ten sa vaş mak is te yen, gün lük ola rak ken di ni mü -
kem mel ye tiş tir me li dir. Ben ge re ken te mel tak tik ders le ri ver di ği me
ina nı yo rum. Her gün de ve ri yo ruz. Ge re kir se de fe lar ca oku yup,
özüm se di niz se, ver di ği niz sö zün sa hi bi ola bi le ce ği niz ar tık müm -
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kün se, si ze gö rev ve re lim, de ğil se ay lar ca ka lın, hiç bir gö re ve çık -
ma ya da ge rek yok. Ni te kim iş te bu ko mu ta yı yü rü te me yen le ri tu ta -
ca ğız bir yer de. Adı sa nı ne olur sa ol sun. 'Ye-iç  otur' di ye ce ğiz. On
ta ne si el li ta ne si es ki den mer kez di ler, bil mem ken di le ri ni ka çın cı sı -
ra da sa yı yor lar dı. Ye sin, iç sin, otur sun lar. Çün kü tak tik açı dan bu
ge rek li. Ge ri ka lan lar, ye ni ko mu tan lık lar bel ki da ha da za yıf çı kar,
hat ta bel ki on lar dan da ha da kö tü çı kar, ama yi ne de bu; be nim il ke -
den, tarz dan vaz geç me me yol aça maz. Doğ ru tak tik  için ge re kir se
be şik te ki ni ye tiş ti ri rim. Ba şa rır sam ne âlâ, ba şar maz sam hiç ol maz -
sa baş ka la rı nın yan lı şı na suç or tak lı ğı yap ma mış olu rum,  alet ol ma -
mış olu rum. Bu an lam da da ken di ki şi li ği mi ko ru muş olu rum. Es ki -
den be ri be nim de ken di me ver di ğim bir söz var dır. Hiz met ede rim,
ama bi ri su çun da ıs rar edi yor sa, ben ne den ona or tak ola yım. Şe rik
ol mam. Şe rik lik de, en azın dan su çu iş le yen ka dar so rum lu luk al tın -
da dır. Do la yı sıy la bu an la yış lar la ve bu tip ko mu tan la be nim iliş kim
ol maz, di yo rum. Ya pa mı yor sa ye ri ne otur sun. Zor lan dı, da ya na mı -
yor ve ya asi ise, ye ri ne otur sun. Bu dö nem, bun lar la yü rü tü le mez.
Ye ni si ni ye tiş ti ri rim. Ted bi ri mi de al mı şım, ye tiş tir me ye de vam.

Ken di üret ken li ği me gü ve ni yo rum. Bir tar zım ve bir sab rım var,
bir ina dım var. Şim di ye ka dar bir şey ler yap tı ğım an la şı lı yor, da ha
da yap ma ya ça lı şı rım. Yok sa ne den ben ba zı ki şi le re ta kı la yım.
Ken di  emek so nuç la rı mı, bu tip kö tü or tak lık lar la boz mam. Ba na
gö re suç teş kil  eden du rum lar la da uz laş mam. Hiç ol maz sa bir ta ra -
fa bı ra kı rım. Tam an la yıp, ce za lan dır ma sam bi le, za rar la rı na da or -
tak ol mam. Her hal de bu ted bi ri de dü şün mem ge re kir ve ya en azın -
dan ken di mi doğ ru ça lış ma tar zın da sa vun mam ge re kir.

Bu he pi niz  için ge rek li. Ama de dim ya, dü şü ne bi le cek mi si niz?
Ney le uz la şı lır, ney le uz la şıl maz? Ne suç tur, ne de ğil dir? Ne ka bul
edi lir, ne ka bul edil mez? Bü tün bun lar bü yük dü şün ce işi dir. Ör ne -
ğin ben, sa ba ha ka dar dü şü nü rüm, bü yük ra hat sız lık du ya rım ve sa -
ba ha doğ ru ve ya ak şa ma doğ ru bir ka ra ra ula şı rım. Be nim böy le bir
sü rü his sim, duy gum, an la yı şım var dır. Ve so nuç ta yi ne ba şar dık.

Uma rım bü tün ya pı mız, özel lik le de as ke ri çiz gi de sa va şır du -
rum da olan lar, bu an lam lı de ğer len dir me ler den önem li ba zı so nuç -
lar çı kar mış tır. Biz as ke ri çiz gi de ıs rar ede ce ğiz. Çok açık ça söy lü -

yo rum ki; özel lik le ken di ni ne re dey se vaz ge çil mez bir ko mu tan lık ta
gö ren ler, ko mu tan de ğil, sı ra dan bir ne fer bi le ola ma ya cak la rı nı ya -
kın da gö re cek ler. Ben bir ko mu ta nı bu du ru ma dü şür mek is te mem.
Düş man her gün te le viz yon lar da  'dün ta kım ko mu ta nı, bu gün  ahır
ko mu ta nı  oldu' di yor. Ta kım ko mu ta nı de ğil, baş ko mu tan bi le ol sa,
ikin ci gün  ahır ko mu ta nı ola bi lir. As ke ri çiz gi ye gel me yen ler  ahır
ko mu ta nı bi le ola maz. Bu nu her kes böy le gö ze al ma lı dır. Ad, ün
biz de ola maz; ad, ün an cak ba şa rı ya gö re dir. El li ta ne ba şa ran da ol -
sa, bir an lam sız ba şa ran ol du mu, sen  ahır ko mu ta nı sın. An la ma dık,
duy ma dık de me ye cek si niz. Bu ön der lik böy le dir, işi ni ze gel mi yor sa
is ti fa nı zı ba sın. Ben mi si zi ko mu tan lı ğa zo ra ki ge tir dim? Ha yır!
Siz ca nı gö nül den is te di niz. Siz yö ne tim is ti yor su nuz, öy ley se ge -
rek le ri ne gö re ça lı şın.

Genç si niz, yo rul ma mış sı nız, ken di ni zi ve rin.  Ölüm-ka lım sa va şı -
mı ve ri yo ruz. Bu ge ril la yı ayak ta tut mak  için, in sa nın gös te re me ye -
ce ği tu tu mu gös te ri yo ruz. Ne den böy le say gı sız lık edi yor su nuz. Ha -
ni yi ğit lik te, de li kan lı lık ta dü rüst lük, sö zü nün ada mı ol mak var dı.
Ne re de sö zü nüz? Bı rak sö zü, ne re de ta li mat lar, yö net me lik ler? Ne
ce sa ret le boz du nuz? Ta bii bun la rın kar şı sın da sus pus olu yor lar. Bu
ya kış maz si ze.  'Biz hep böy le  alışmışız' di ye rek, bu say gı sız lı ğı ne
ken di ni ze, ne de bi ze ya pın. Biz böy le alış ma mı şız. Bu ön der lik, bu
par ti se nin bu alış kan lık la rı na gö re oluş ma mış. Bu as ker lik, bu sa -
va şım si zin bu tar zı nı za gö re oluş ma mış. Lüt fen ta ri hi ni öğ ren, ken -
di ger çe ği ni öğ ren ve ona gö re ko nuş.  'Ben yi ne cid di ye  alamam'
der sen, ha yır, ala cak sın. Ko ca-ka rı lı ğa ye ter! İl kel köy lü cü lük mü,
ha mal cı lık mı di ye lim, ye ter bu na! Ken di ne bi raz ide o lo jik-si ya si
ol ma yı, bi raz as ke ri çiz gi de sa vaş ma yı ya kış tır. Bi raz ör güt lü ve dü -
şün ce de ye ter li ol. Bi raz tar zın-tem po nun sa hi bi ol. Sağ lam bir üs -
lu bun ol sun, sö zü nün ada mı ol du ğu nu gös ter. 

En değ me ko ca ka rı lar bi le böy le ol maz. Ben bu nu ka bul et mi yo -
rum ve açık ça söy lü yo rum. Gi din ken di ni ze baş ka yer de ka rı-ko ca -
lık bu lun, ben uz laş mam, so nu na ka dar sa vaş iş le ri ne va rım. Za ten
aman sız ola rak ken di mi ada mı şım.  'Varız' di yor sa nız, o za man ge -
lin. Kim  işin ge rek le ri ne kar şı? Be nim de ay ra nı mın ka ba rık ol du -
ğu nu unut ma yın. Hiç bi ri ni zin öf ke si be nim ka dar bü yük de ğil. Hiç -
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bi ri ni zin ba şa rı tut ku su be nim ka dar bü yük ola maz. Hiç bi ri ni zin
hın cı, ey lem az mi, kı sa sü re li tem po lu ba şar ma gü cü be nim ka dar
ola maz. Ama dik kat  edin, siz sa de ce so nu nu ge ti ri yor su nuz. Biz bu
bü yük tem po nun, bu aman sız tar zın so nu cu ola rak siz le ri ayak ta tu -
tu yo ruz. Her şey açık ça or ta da dır. Bir bi ri mi zi kan dır ma ya, uyut ma -
ya ge rek yok tur. Ben mi si ze, bir den bi re ta bur ko mu ta nı  olun de -
dim. Ben bi le ken di me doğ ru-dü rüst bir ko mu tan lık ya kış tı ra mı yo -
rum. Siz ya kış tır dıy sa nız, o za man ge rek le ri ni ya pın. Ama bir tak ti -
ğe doğ ru-dü rüst iş ler lik ka zan dı ra ma ya cak sın, bir bi ri mi ya rım sa -
at li ği ne bir da ğa çı kar ma yı ve ya bir üst len dir me yi, ha re ket len dir -
me yi be ce re me ye cek sin, on dan son ra da  'filan böl ge nin
komutanıyım' di ye cek sin. Em rin de dört yüz ge ril la  olan bir ko mu -
tan, on bin ki şi lik düş man or du su nu çok tan bi tir miş ol ma lı dır. Ger -
çek ko mu tan bu dur. Dört yüz ki şi lik bir ge ril lay la, bu gün  Botan'ın
al tı nı üs tü ne ge tir mek iş ten bi le de ğil dir. Bi zim ge ril la mız da böy le -
dir. Ama iş let me yen kim dir? Beş ta ne şa ha de ti gö ze al ve uy gun bir
tarz da düş ma nın bir gar ni zo nu na, bir şeh ri ne, bir ala nı na gir, bü yük
ba şa rı lar sağ la ya bi lir sin. Ya pa mı yor san bu gü cü kul lan ma sı nı bil -
me yen kim?

Şu çok açık ça or ta ya çı kı yor ki, as ke ri tak tik so ru nu var biz de.
PKK'nin ide o lo jik-si ya si ge li şi mi, et ki le ri bü yük tür. So run bu ra da
de ğil dir. So run; si lah lı sa va şım güç le rin de, bu nu çiz gi ye gö re ör güt -
le yip, ey le me ge çi rip, de net le me de dir. So run, bu nun ya pı lıp-ya pıl -
ma ma sı dır. Biz bun da ıs rar lı ola ca ğız. Ya ni o key fi li ği niz, ama tör lü -
ğü nüz, ku ra la-ka i de ye gel me yen, bü tü nüy le sa vaş çı ki şi li ğe gel me -
yen alış kan lık la rı nız, ne ka dar inat çı olur sa ol sun, bi zim de inat çı lı -
ğı mız var. Ben bel ki faz la ba şa rı lı ol mam, bel ki gü cüm faz la bir şe -
ye yet mez ama, si zin bu alış kan lık la rı nı za kar şı sa va şa ca ğım. Be -
nim de ken di me ver di ğim çok  açık söz le rim var. Ben bu nu düş ma na
kar şı da, dos ta kar şı da gös ter dim. Dev let sa hi bi  olan da, aman sız
dost  olan da ken di ni da yat tı, ama di ren dim. Ben si ze kar şı mı da ya -
na ma ya ca ğım.  Evet, bir tak tik var, bir ça lış ma dü ze ni, sis te mi var.
Bu nu mu siz ba na es ge çir te cek si niz.

Ben is ter dim ki, baş lan gıç ta he men an la ya sı nız.  'Yoldaş, ge rek le -
ri ni mü kem me le ya kın ye ri ne  getiriyoruz' di ye si niz. Böy le yap say -

dı nız, as lın da ka zan ma, şe ref si zin olur du, o çok ça ar zu la dı ğı nız,
sö zü nü zün sa hi bi ken di niz olur du nuz. Ama köy lü kur naz lı ğı, kü -
çük-bur ju va tut ku la rı nız la ida re et me ye kal kış tı nız. Böy le bön ce,
ap tal ca, iyi ni yet li ce ida re ede ce ği ni zi san dı nız. Bu nun böy le ol ma -
ya ca ğı or ta da dır. Ben mi böy le ka lın di yo rum si ze? Ha yır!  Açın ba -
kın de ğer len dir me le re; ilk de ğer len dir me den bu son de ğer len dir me -
ye ka dar tu tum bel li dir. Sö zün en ye rin de sin den tu ta lım, adı mın en
ye rin de si ne ka dar, ilk gün den bu gü ne ka dar hep si bel li dir.  'Bizim de
bir yi ğit lik tar zı mız var, ona gö re yo ğurt  yeriz'; ha tır lı yo rum pro vo -
ka tör ler de hep böy le söy ler ler ve bu nu tah rik eder ler di, siz le ri tah -
rik eder ler di, so nuç la rı or ta da dır. Yi ne de ayak ta tu tan, ge liş me yi
bu ra ya ka dar sür dü ren bi ziz. Her ke sin ken di ne gö re yo ğurt yi yi şi,
yi ğit li ği ni zi ka nıt la ma mış tır. Tam ter si ne, işi bo zan, işi çı ğı rın dan
çı ka ran tu tu mun sa hi bi olun du ğu nu or ta ya koy muş tur. So run çok
önem li dir.

Söz le ri miz den kim se alın ma sın. Özel lik le so run tek tek ki şi ler de
de ğil dir. Ama, bu de ğer len dir me ler ge le ce ği ni zi be lir li yor. Var sa bir
as ke ri id di a nız, bu nun na sıl sey ret me si ge rek ti ği ni çok  açık or ta ya
çı ka rı yor. Özel lik le, or du laş ma yı, ko mu tan laş ma yı, sa vaş çı lı ğı az
çok ken di si ne ya kış tı ran lar bun dan so nuç çı ka ra cak tır. En baş ta on -
la ra söy le ni yor.  'Dağdayım, kim se be ni gör mez. Oh! Key fim ce bas -
tı rı rım gö tü rü rüm. Tar zı mı da, tem po mu da, üs lu bu mu da is te di ğim
gi bi  kullanırım' di yen le re biz de gös te ri riz. Git tik çe her gün den da -
ha faz la da gös te ri yo rum. En be nim di ye ni otur tu ruz. Ne ya pa cak
ki? Tep ki de bu lun sun ba ka lım.  'Bölgeler, ko mu tan lık lar da ha zor
du ru ma  düşer' de ni le bi lir. Düş sün. Ben ken di eme ği me gü ve ni yo -
rum, ya şa dık ça da ha iyi si ni de ya pa rım. Sa na muh taç ola ca ğı ma
(sö zü mo na se nin ye te nek le ri ne) ken di ça bam la da ha iyi si ni ya pa -
rım. Olum suz luk lar da ıs rar eder se,  'otur otur du ğun  yerde' de rim.
Bi raz boz ma ya kal kı şır sa yö ne li rim. Ben den da ha mı güç lü? İş le ri
bi raz da ha ka rış tı rır sa, ser se ri li ğe de vam eder se ana sın dan doğ du -
ğu na piş man ede riz. Biz den da ha güç lü sü var mı? Biz den da ha
aman sı zı var mı? Yok tur! Had di ni bil mek zo run da. Otur sun otur du -
ğu yer de, ye sin-iç sin. Si ga ra mı ho şu na gi di yor, key fi tu tum lar mı
ho şu na gi di yor, ne ya par sa yap sın. Ben öl dür me ye ce ğim. Bi zim
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adı mı za si lah kal dı ra nı biz, çok  açık ve bi linç li bir suç lu luk du ru mu
yok sa öl dür me yiz, ye ri ne otur tu ruz. Ama ka rış tır ma ya cak. Dü rüst se
dö nü şüm im ka nı nı gö rü yor sa, biz o fır sa tı da ve ri riz ken di si ne.

Ger çek ler böy le dir.  PKK'de iş le yi şin özü bu dur. Öy ley se cid di
olun. Bu nu her za man vur gu la dım. Ön der lik is ti yor sa nız bü tün yön -
le riy le ve cid di ye tiy le tem sil ede bi le cek se niz he lal ol sun si ze, bra -
vo! Ya pa mı yor sa nız, had di ni zi bi lin. Sı ra dan bir sa vaş çı lık da de -
ğer li dir. Ben ken dim sı ra dan bir sa vaş çı yım. İyi dir bu ça lış ma, her
tür lü işe ko şu yo rum, her ke se gün lük pro pa gan da ya pı yo rum, bir ço -
cuk gi bi ça lı şı yo rum. Ya ni hiz me ti niz de yim,  ayıp de ğil dir bu. Ge -
rek ti ğin de en üst dü zey den de ko nu şu yo rum. Tüm gö rev ler de ğer li -
dir de rim. Ama en de ğer li gö rev ler de var dır. Çı ğır açı cı, çok kah ra -
man ca adım lar da var dır. En kah ra man ca  adım, çı ğır  açan adım dır.
Önem li bir ba şa rı yı sağ la yan adım dır. Bu da her ke se açık tır. Kim se
zo ra ki kah ra man lık pe şin de ola maz. De di ğim gi bi, sı ra dan bir sa -
vaş çı lık da çok şe ref li dir.

Ben sı ra dan sa vaş çı lık tan şim di ye ka dar as la yıl ma dım, ama çok
önem li adım la rı da at mak tan çe kin me dim.  Eğer çok ya man bir ko -
mu tan ola mı yor sa nız, iyi bir lo jis tik çi  olun, iyi bir ye mek ya pın. İyi
ye mek yap mak, iyi lo jis tik çi ol mak da, or du  için çok önem li dir. İyi
bir ko mu tan, iyi bir söz cü, iyi bir eya let ko mu ta nı ola bi li yor sa nız,
buy run. En şe ref li bir gö rev dir bu. Böy le ol du nuz mu, bel ki al tı ay
öy le ka la bi lir si niz. O, ha ya tı nı zın bü tü nü ne  denk gel me li dir. Gö rev -
le re ba zen öy kü nü yor su nuz, so yu nu yor su nuz. Ama ger çek ten gö -
rev le re tam an la mıy la gir di niz mi? Ben ken di tem po mu za ten ilk
gün den bu gü ne ka dar bı rak mış de ği lim. Gö rev le rin üze ri ne git me si -
ni bil me yen ken di niz olu yor su nuz.  'PKK'nin ola nak la rı var, hem
ko mu tan olu ruz, hem de hiç sa vaş ma dan baş ta  kalırız' de mek  olur
mu hiç! Vic da nı nız var sa bi raz ba na ba kın. Ben de  PKK'nin ba şın -
da yım, hiç bi zim bu ko mu tan lar ka dar ken di mi ra hat his se di yor
mu yum? Hiç on lar ka dar ay lar ca ken di mi iş siz, güç süz bı ra kıp  'Ben
PKK'nin  başıyım' di ye bi li yor mu yum? Ha yır!

Son gün le rin, son ay la rın ça ba la rı en aman sız ça ba lar dır. PKK
ön der li ği ge liş tik çe, ulu sal, hat ta ulus la ra ra sı sı nı rı zor la dık ça, bu na
la yık ol mam ge re kir di ye ben ken di mi yi tir dim ade ta.  Eğer siz de

ön der lik, ko mu tan lık ba sa mak la rı nı tır man dıy sa nız, fır tı na laş ma nız
ge re kir. Ye ter li lik sı nır la rı nı zor la ma nız ge re kir ki, ken di ni ze ya kış -
tır dı ğı nız bu adı mın sa hi bi ola sı nız. Baş ka tür lü iler le me, ka de me
ka zan ma müm kün de ğil dir, doğ ru da de ğil dir. Bu nu an la ma lı sı nız!
Ama si zin an la dı ğı nız  'ülkede,  Botan'da üs te çık mak ra hat la mak tır,
ka fa yı yor ma mak tır, omuz la ra da ya na rak ken di ni ta şıt mak tır.'  Açık
ki bu, es ki fe o dal tarz dır, pat ron tar zı dır.  'Çalıştır iş çi yi, ça lış tır köy -
lü yü,  yaşa' tar zı dır. Şim di yüz de dok sa nı bu tar zı uy gu lu yor. Ko mu -
tan lık tan an la dık la rı bu dur. Ben ça lış mı yor mu yum? Kar şı nız da, or -
ta da dır bu. En bü yük ka de me be nim ol du ğu hal de, bu ka de me be -
nim içi mi bir  ateş par ça sı ka dar ka vu ru yor. Pe ki sen, na sıl ba na da -
ya na rak ağa olu yor sun. Bi ri le ri bir za man lar şu nu söy lü yor du:  'Parti
Önderliği'nden yet ki al dın mı  kral gi bi ya şar sın.' Sen kra lın kra lı na
bak! Hal bu ki ben aca ba bir si ga ra içe bi li yor mu yum? Bir ye mek ten
tad alı yor mu yum? Bir ra hat uy ku ge çi ri yor mu yum? Yok! Öy ley se,
'Güçlü ol mak is ti yor san Par ti  Önderliği'nden yet ki al' tu tu mu na sıl
bir man tık tır. Sen, yet ki nin ger çek sa hi bi ne bak, ken di ni hiç se nin
gi bi ya şa ta bi li yor mu? Pe ki bu ki min tar zı dır? Bu, sul tan soy ta rı sı -
nın tar zı dır. Sul tan lar ve fe o dal le rin tar zı dır. On lar böy le bir bir le rin -
den  mülk, yet ki ko pa rır lar ve üze ri ne otu rup ya şar lar. Bur ju va zi den
yet ki ko pa rır lar, ona da ya nıp ya şar lar. Ama bi zim tar zı mız bu de ğil -
dir.

De mek ki, ken di tar zı mız da ıs rar lı ola ca ğız. Sı nıf çiz gi miz de,
onun son de re ce bi linç, so rum lu luk is te yen tar zın da ıs rar lı ola ca ğız.
So run; as ke ri sa ha da bu nu uy gu la mak tır. O ko nu da da son de re ce
aman sız ola ca ğız. Çün kü ek sik li ği miz bu ra da dır. Tak ti ği uy gu la ma -
da so run var dır, bo zuk luk var dır. Dö ne min em ret ti ği dü zen le ni şi,
ko mu ta yı ger çek leş tir me de so run la rı mız var dır. İlik le ri mi ze ka dar
his se de ce ğiz, tar tı şa ca ğız ve tak tik adım la rı ona gö re ata ca ğız. An -
la yış, üst yö ne tim, stra te jik; alt dü zey tak tik ol ma lı dır. İki si ni de
uyum lu bir bi çi me ka vuş tu ra ca ğız. Bu nun  için ne ge re ki yor sa onu
ya pa ca ğız. Eği tim se eği tim, tar tış may sa tar tış ma, ye ni den dü zen le -
mey se ye ni den dü zen le me, ye ni den güç len dir me, ye ni den ha re ke te
ge çir me vb. her gün ye ni bir ara yış için de olur sa nız, so nuç ta tak tik
ev re si, en in ce de ta yı na ka dar tar tı şı lır. Ge re kir se bu nu bü tün ya pıy -
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la ya pa rız. Bü tün ka fa lar bir, bü tün yü rek ler bir  olur. Ki, or du laş ma
bu dur. Sen bu tar zı uy gu lar san ba şa rı ge lir. Za ten bu nun dı şın da da
ba şa rı ol maz. Ço ğu nuz  PKK'nin as ke ri çiz gi sin de gö rev al mak is ti -
yor su nuz.

Si ze ve ri len gö rev ler, ra hat lık la üs te sin den ge li ne bi le cek gö rev -
ler dir. Ama bu böy le dir di ye, ne ya şa mı ko la ya ala bi lir si niz, ne de
ki şi li ği ni zi çok ra hat tu ta bi lir si niz. Çün kü sı nır lı gö rev den da ha da
öte le re taş ma yı bi le cek si niz. Baş ka tür lü ge liş me, bü yü me yo lu
yok tur. Baş ka tür lü kur tu luş yo lu yok tur. Ge ri  olan her tu tum kay -
bet me nin yo lu na gö tü rür. Kay bet mek de her hal de bir yol daş lık ge -
re ği ola maz. Yol daş lar; ko lay kay bet mez, ko lay öl mez, ko lay yan -
lış lık yap maz,  ucuz ko nuş maz, ken di söz le riy le oy na maz. Mi li tan -
lar, bu özel lik le re sa hip tir ler. On lar ba şa rı lı  olan,  onun bü tün ge rek -
le ri ne ula şan, han gi işe el at tıy sa, hiç bir ba ha ne ye sı ğın ma dan ona
bir çö züm gü cü  olan ki şi lik ler dir. De mek ki ar tık her yi ğit par ti li,
ge rek ba zı te mel par ti özel lik le ri mi zi, ge rek se de or du özel lik le ri -
mi zi şah sın da bir leş tir me li dir. Han gi sa ha ya gi der se git sin; is ter kız -
gın bir sa vaş or ta mın da, is ter çok ba rış çıl her han gi bir si ya sal or -
tam da, is ter cep he de, is ter mer kez de, is ter sı ra dan bir hüc re ça lış -
ma sın da böy le bir mi li tan ol ma yı bi lir se o, par ti mi li ta nı dır.

Ben, bü tün bun la rı göz önün de bu lun du ra rak tek rar ken di ni zi to -
par la ma nı zı, han gi alan da, han gi gö rev de olur sa nız  olun, bu te mel
hu sus lar doğ rul tu sun da ken di ni zi göz den ge çi re rek na sıl ge re ki yor -
sa öy le ol ma nı zı is ti yor ve söz ka dar pra tik, esas lar ka dar uy gu la ma
gü cün de mut la ka ba şar ma lı sı nız di yo rum. Bu te mel dey se niz, biz si -
zin yö ne tim gü cü nüz ol ma yı ka bul ede riz, si zi onay la rız. Ak si hal de
kar şı nız da yız ve ge re kir se düş man dan da ha ön ce si zin le sa va şa rak
si zi bir ta ra fa bı ra kı rız, aşa rız. Gö rev ve yet ki si ne olur sa ol sun, en
sı ra dan sa vaş çı dan en üst dü ze ye ka dar, yol daş lı ğın, özel lik le de
onun en yo ğun ifa de si ola rak or du laş ma nın ya kı cı pra ti ği için de
olan lar, çok sı nır lı bir za man sü re si için de de ol sa ken di le ri ni, ge re -
ke ne gö re la yı kıy la, ke sin ko lay kay bet me yen, ko lay öl me yen, en
iyi vu ra bi len tu tu mun sa hi bi yap ma yı ba şar ma lı dır lar. Bu nu, or ta ya
çı kan bü tün iç ve ya dış en gel le re kar şı dur ma yı an be an be ce re rek
ger çek leş ti re bil me li dir ler. Hiç bir şi ka yet ve ba ha ne, iç ve ya dış ge -

rek çe öne sür me den mut la ka bu tu tu mun sa hi bi ola bil me li dir ler.
Dö ne min, par ti nin te mel özel li ği bu dur. Sa vaş dö ne mi dir. Her

şey sa va şa gö re ayar lı dır. Duy gu su da, dü şün ce si de, ha zır lı ğı da,
uy gu la ma sı da bu na gö re dir. Dö ne min bu özel li ği te me lin de bü tün
bu sa vaş, tak tik ge rek le ri ni ye ri ne ge ti ren ler an cak,  PKK'nin ön de
ge len bir kad ro su, or du nun iyi bir ko mu ta nı, sa vaş çı sı ve hal kın iyi
bir ön de ri ve ça lı şa nı ola bi lir ler. Hiç kim se bu nun dı şın da bu sı fat -
la ra la yık ola maz.

Ben bu te mel de; bir kez da ha bü tün kad ro, ko mu tan ve sa vaş çı
ya pı mı zı; yük sek an la ma ya, yük sek so rum lu luk duy ma ya, en önem -
li si de, bu nu pra tik ya şa mı, ça lış ma tar zı, tem po su ve üs lu buy la bü -
tün leş tir me ye, en üst ten en al ta ka dar he pi ni zin bu ko nu da so rum lu -
luk la rı nı zı ilik le ri ni ze ka dar his set me ye, ge rek le ri ni ye ri ne ge tir me -
ye ve ba şar ma ya ça ğı rı yo rum!

PKK Genel başkanı Abdullah ÖçALAn

4 ni san 1995
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KO Mû TA Kİ Şİ Lİ Ğİ ne ûLA ŞA LIM
ZA Fe Rİ Ke Sİn LeŞ Tİ Re LİM

“Be nim en bü yük so ru num, hal kın bi raz sa va şa ka tı lı mı nı, yi ne
sa vaş çı nın ge li şi mi ni sağ la mak tı. Bun la rı sağ la dık. Di ğer  araç ge -
reç ler di, az çok çö züm le dik. Ama şim di, bu ko mu ta nı çö ze mi yo ruz.
Ko mu ta so ru nu bir teh li ke yi ifa de edi yor. Aşa maz sak her şe yi  alıp
gö tü re bi lir. Bu ra da da hiç kim se alın ma sın. 'Ya biz bu ka dar mıy -
dık?' Ha yır. İyi ni yet li si niz, yi ğit si niz. Fe da kar lık da ya pı yor su nuz,
ama ko mu tan lı ğı, as ker lik sa na tı nı hiç an la ma mış sı nız. Köy lü de
böy le sa mi mi dir, iyi ni yet li dir. Al lah’ına yal va rır, ya ka rır, çok ha -
mal lık ya par. İyi bir ko mu tan mı dır? Ha yır! An cak sö mür ge ci or du -
ya as ker lik ya par. Tek rar söy le ye yim; ha mal ca ça lış ma nı za, ce sa re -
ti ni ze, fe da kar lı ğı nı za, dü rüst lü ğü nü ze, iç ten li ği ni ze hiç bir şey de -
mi yo rum. Ama or ta da bir sa nat var.  Onun ge rek le ri ne gö re ya şa -
mak, gü cü nü gös ter mek ge re kir. Siz de bu yok. Ol ma dı ğı  için her şe -
yi kay bet miş si niz. Bu olur sa, bel ki her şe yi ka za na bi li riz.” (Baş kan
APO)

Baş kan  APO'nun çö züm le me le ri, gü nü müz sa vaş ger çe ği nin en
ca na lı cı so ru nu nu ele al mak ta dır. “Ne dir bu?” de nil di ğin de, ak la ilk
ge len ulu sal kur tu luş sa va şı mız da ko mu ta ola yı dır.
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Şüp he siz ta rih bo yun ca bü tün ile ri ci gö rüş ler, ayet ler, de ğer len -
dir me ler, emir ler, in san dü şün ce sin den çık mış tır. Ve ta ri hin ile ri ye
yö ne lik çar kı nı bun lar çe vir miş ler dir.  Zerdüşt'ün  Avesta'sı,  Veda'lar,
Musa'nın 12 Em ri, İn cil, Ku ran vb. hep si böy le ol muş tur. Açık tır ki
ta ri hin o dö nem ko şul la rın da bun la rı bir  Tanrı'ya bağ la mak, hiç de
on la rın gü cü ne şüp he dü şür mez. Da ha son ra ki sü reç ler de Ko mü nist
Ma ni fes to, Le nin ve  Mao'nun se ri le ri, ta ri hin çar kı nı çe vi ren ay nı
güç lü fi kir ler ve çö züm le me ler ola rak, ken di le ri ni hiç bir me ta fi zik
gü ce da yan dır ma ge re ği ni his set me den, top lu ma de ğiş ti ri ci bir si hir
gi bi ya yıl mış lar dır. Baş kan  APO'nun çö züm le me le ri ise, böy le bir
si hir, mu ci ze vi kuv vet ola rak ölü Kür dün ru hun da do la şıp, onu ya -
vaş ya vaş can lan dır mış tır. Bu na “si hir” de nil me si de “me zar da ki bir
halk” tra jed ya sı ile bu nu aya ğa kal dır mak  için ya pı lan mü da ha le
ara sın da ki iliş ki de an lam bul mak ta dır. Çün kü ölü le re ruh ve ren, an -
cak tan rı sal güç ya da si hir ler dir. Do la yı sıy la düş ma nı mız “si hir”,
mü na fık lar ise “ ayet” der ken hak lı dır. An ka ra du ra ğın da bek le yen
opor tü nist ler ise “çö züm le me le ri oku ma yın” der ken hak lı lar. Çün kü
çö züm le me ler, hal kı mı zın tek kur tu luş yo lu, sa va şı ve sa vaş çı yı or -
ta ya çı ka rı yor. On lar ise bu na kar şı dır, bu nu is te mi yor lar.

İşin en ka bul edil mez ya nı, bu nok ta dan iti ba ren baş lı yor. Ade ta
tam da düş ma nın ve mü na fık la rın is te di ği gi bi, biz ler çö züm le me le -
ri ge rek ti ği gi bi oku ma ve özüm se me tu tu mu içi ne gir mi yo ruz. As -
lın da mü ca de le pra ti ği miz de ki olum suz luk lar, ka yıp lar ve za rar lar
da kay na ğı nı bu ra dan alı yor. Çok çar pı cı iki ör nek bu nu göz ler önü -
ne ser mek te dir.

Bi lin di ği gi bi 1992 kı şı bi ze ül ke ça pın da  ağır za rar lar ver di.
Düş ma nın sal dı rı la rı kar şı sın da, bir çok yer de şa ha det ler, ya ra lan -
ma lar ve sa vaş dı şı kal ma lar ya şan dı. Bu kış, par ti ta ri hin de bir ya ra
izi gi bi açı lıp git ti. Oy sa da ha son ba har da Par ti  Önderliği'nin çö -
züm le me le rin de bu na dik kat çe ki li yor ve düş ma nın ye ni tek ni ği ne
kar şı sı ğı nak yap ma gi bi ted bir le rin alın ma sı is te ni li yor du. An cak
bu, hiç bir yö ne tim ta ra fın dan ne kav ran dı, ne de ye ri ne ge ti ril di.

Yi ne Gü ney Sa va şı da, par ti ta ri hi miz de bi zi ye nil giy le, tas fi yey -
le yüz yü ze ge ti ren bir dö nem ola rak ya şan dı. Oy sa bu sa vaş ön ce -
sin de çö züm le me ler de ıs rar la bu na dik kat çe ki li yor ve ha zır lık ya -

pıl ma sı ge rek ti ği be lir ti li yor ve ge ril la tak ti ği net ola rak vur gu la nı -
yor du. Fa kat gö rül dü ki, ay nı so rum suz, la kayt, gay rı cid di yak la -
şım bu ra da da ken di si ni gös ter di. Ön der le rin hiç bir sö zü bo şa söy -
len mez. Ta ri he yön ve ren pers pek tif ler ola rak, on la rın ta kip çi le ri
bun la rı har fi yen özüm se yip dev rim ci pra ti ği ge liş ti rir ler. As lın da
ge nel de ön der ko nu mun da olan lar, bi zim ül ke ve dev rim ger çek li ği -
miz de ol du ğu gi bi, öy le si ne ge niş çe de ğer len dir me ve so nuç lar tar -
zın da da ken di gö rüş le ri ni sun maz lar. Da ha çok bu nu kı sa ta li mat lar
ve de ğer len dir me ler bi çi min de ya par lar. Pra tis yen ler ise, bu nun
üze rin de yo ğun la şıp kap sam lı so nuç lar çı ka ra rak uy gu la ma ya ge -
çer ler.

Ne var ki,  Kürt ger çe ğin den do la yı Par ti Ön der li ği, bit mek-tü -
ken mek bil me yen bir kay nak gi bi iğ ne den ip li ğe her ko nu ya ge niş -
çe, cilt ler do lu su de ği ne rek yo lu ay dın lat ma ya ça lış mak ta dır. An cak
her şe ye rağ men  Kürt ola yın da or ta ya çı kan, tek ke li mey le bun la rı
an la ma mak tır.

“Siz ba zı şey le ri de rin li ği ne an la ma mak  için sar hoş la rı oy nu yor -
su nuz.  'Ben sar ho şum, faz la an la ma ya  gelmem' di yor su nuz. An la -
ma ya gel mez se niz as ker ola maz sı nız. Ne dir bu her gün si ze  ucuz
kay bet ti ren ler? Kay bet mek, sar hoş luk tar zın dan do la yı dır. İyi ni yet -
li ar ka daş lar çok. Bun lar ger çek ten bir şey ler yap mak is ti yor lar.
Dü zelt me niz ge re ken öy le çok iliş ki ve ki şi var ki, öy le bü yük mü ca -
de le ver me niz ge re ken çok ko nu var ki, bil mez se niz ve ya an la maz -
sa nız si ze ya zık  olur. Ben si ze acı yo rum, çün kü yap ma yı bil mi yor su -
nuz. Ay lar, yıl lar geç ti, yüz de dok sa nı bi le bu çö züm le me le ri an la -
ma dı.

Bu tar tış ma yı bık ma dan, usan ma dan sür dü re bi li rim. Be nim siz -
den is te di ğim; aca ba bu se fer an la ya bi le cek mi si niz? Ama doğ ru
an la mak, ha ni der ler ya, in san gi bi an la mak. Hiç de bir bi ri mi zi
ida re et me söz le ri ne ge rek yok. Ke sin lik le bi ze çok ge rek li  olan ka -
zan mak  için an la mak tır. Ba şa rı lı ol mak  için ge rek li ol du ğu ka dar
an la mak tır. Bu ka dar ek sik li ği niz ve yan lı şı nız var sa, on la rı or ta -
dan kal dır mak  için ge rek ti ği ka dar an la mak, an la mak, an la mak tır.”

Bu çağ rı ve ta li mat her ke se dir. Pra tik te ser gi le nen ise bu na ku -
lak la rı ka pat mak olu yor.
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An la ma ma ol gu su, iki nok ta da or ta ya çık mak ta dır. Bi rin ci si, çe -
şit li ge rek çe le re sı ğı na rak çö züm le me le ri hiç oku ma mak ya da çok
sı nır lı oku mak tır. Sa vaş pra ti ğin de olan la rın bir ço ğu, bun la rı oku -
ma nın bi lin cin de ol ma ma gi bi bir cid di ek sik lik için de dir ler. Ne re -
dey se sa de ce “şe ref li bir ölü mü” dü şü nen  genç sa vaş çı la rı mız, da ha
çok da köy lü kö ken li olan lar, tam da bu nok ta da dur mak ta dır lar.
Oy sa Par ti  Önderliği'nin sık ça bah set ti ği gi bi bun lar, bir sa vaş çı, sa -
vaş  için her şey den da ha ön ce lik li dir. Bu ger çek li ğe rağ men, sa vaş
pra ti ğin de çö züm le me le ri oku ma ma ya ge rek çe ola rak sa vaş pra ti ği -
nin yo ğun lu ğu gös te ril mek te dir, bu ka bul edi le bi le cek bir du rum
de ğil dir. Çün kü bu sa de ce pra tik te ya şa mı plan la ya ma ma nın ve  hâlâ
çö züm le me le rin öne mi ni kav ra ya ma ma nın bir iti ra fı ola bi lir. Ne var
ki, aç in san sa va şa bi lir mi? Pra tik ler de her gün gö rül dü ğü gi bi ya
ye re yı kı lır, sağ bir pra ti ğe gi rer, ya da sa ğa so la yal pa la nır. Her
şey den ön ce sa vaş çı nın bey ni ni do yu ran çö züm le me ler dir.

Ka bul edil me me si ge re ken di ğer bir tu tum da, çö züm le me le rin
okun muş ol sun di ye, “zo run lu dur, oku na cak” man tı ğı ile okun ma sı
ve sa vaş çı la ra oku tul ma sı dır. Bu tu tum za man kay bet tir mek ten baş -
ka bir so nuç ver me mek te dir. Oy sa bir ko mu tan, ön ce lik le ken di ge -
li şi mi  için, çö züm le me le ri iyi ce özüm se me yi her şe yin ba şın da tut -
ma sı ge re kir ken, ay nı za man da so rum lu lu ğu al tın da ki sa vaş çı la ra
kav rat mak la so rum lu dur. Her ko nu da ki de ğer len dir me yi ve çö züm -
le me yi tek tek ele  alıp üze rin de ti tiz lik le dur ma lı dır. Çö züm le me le -
rin okun ma sı nı sı ra dan, ge çiş ti re rek de ğil, sa vaş çı la ra özüm set me yi
özel bir uğ raş ola rak ele al ma lı dır. Yok sa  halk sa va şı mız da yıl lar dır
sü re ge len mev cut kör dö ğü şü da ha da sü rüp gi de cek tir.

“Ko mu tan ada yı, ön der lik sö zü nü, ön der lik ger çe ği ni müt hiş an -
la yan ki şi dir. Hem de bir kaç say fa lık pers pek tif ye ter li dir. Biz bu ra -
da hiç bir ha re ke tin ta ri hin de gö rül me miş açık la ma la rı ge liş tir me ye
ça lı şı yo ruz. Yap maz sam da ha mı iyi dir? Yap maz sam, bel ki de çok
şey çok tan bit miş ti. Bel ki bi raz bu ça ba lar ya şa tı yor. Yok sa bu ya -
şam da ol maz dı. Böy le ya pı yo rum, ba kı yo rum ola cak iş de ğil. Düş -
man bi le ar tık şun la rı söy lü yor: Bu ca hil ler le or du ku rul maz. Bu
ka dar ha ta ya pan lar la bun lar so nuç ala maz lar.”

Par ti  Önderliği'nin de di le ge tir di ği gi bi, bu gün düş ma nı mı zın

apo let li ge ne ral le ri ve di ğer dev let yet ki li le ri, hat ta em per ya list ler
bi le Baş kan  APO'dan öğ re ni yor ve so nuç çı ka rı yor lar. Bel ki de bi -
zim ko mu ta ya pı mız dan çok da ha ti tiz bir şe kil de çö züm le me le ri
oku yor, ta kip edi yor, tar tı şı yor ve ona gö re so nuç lar çı ka ra rak kar şı
tu tum ge liş ti ri yor lar. Baş kan  APO'dan öğ re nen ler sa de ce düş ma nı -
mız da de ğil dir. Bu gün dün ya da çe şit li güç ler, ken di çı kar ve he def -
le ri doğ rul tu sun da Baş kan  APO'ya baş vu ru yor lar.

Öy ley se bi zim kad ro ve ko mu ta ya pı mı zın bu ko nu da ki vur dum -
duy maz lı ğı ne den? Ger çek ten öğ ren me ye mi ih ti yaç yok tur? Bu nun
böy le ol ma dı ğı açık tır. Öy ley se ne den?

Par ti Ön der li ği; “As lın da bu ra da, da ha ön ce ki çö züm le me ler de
de  'neden  böylesiniz' so ru su na, bi raz iş te ço cuk lu ğum dan be ri ken -
di mi de ör nek le ye rek açık lık ka zan dır mak is te dim. Si zi bi raz da ha
dü şün ce ye ve ke sin bir mü ca de le pra ti ği ne bağ la mak  için yap tım.
Bi le mi yo rum, an la yı şı nız ve ira de niz ne ka dar el ve ri yor? Ka de ri mi -
zi dev rim le de ğiş tir mek ge rek mez mi? Ben bu so ru yu so ru yo rum.
Ne den? Mi li tan la rı mı zın za val lı lı ğı or ta da. Bu ki şi li ği ni zi ne ya pa -
yım, na sıl çö ze lim?  Adam ol maz lar dam ga sı nı mı vu ra lım? Bun lar
la net li bir top lu mun la net li bi rey le ri dir de yip, ni hai dam ga yı mı vu -
ra lım? Düş man gi bi,  'eşek gel miş ler,  eşek  gidecekler' de me yi mi la -
yık gö re lim? Bu nu na sıl ka bul ede bi li riz? Ama si ze gö re müm kün -
dür. Biz böy le yiz, sen is te di ğin ka dar söy le, ça ba la. Yü rü ye cek  olan
düş ma nın kö le lik ka nu nu dur. Bü tün ıs ra rı nı zın si ya si an la mı bu -
dur” de mek te dir.

Par ti Ön der li ği çö züm le me ler de ko mu ta so ru nu na ol duk ça de rin -
lik li yak la şım lar ge tir mek te dir. Par ti Ön- derliği'nin “ko mu ta be la sı”
di ye ta nım la dı ğı ko mu ta so ru nu yü zün den, na sıl ve ne re de kay bet ti -
ği miz, na sıl ve ne re de fır sat la rı ka çır dı ğı mız çok  açık bir bi çim de
gö rü le cek tir.

El de ki çö züm le me ler, bü yük bir zen gin li ği içer mek te dir. Par ti
Ön der li ği ta rih sel bi lin ciy le sık sık ta ri he baş vu rur ken, so ru nu top -
lum sal kö ken le ri açı sın dan di dik di dik et mek te, fel se fi ve  etik açı -
lım lar yap mak ta dır. Yi ne ko mu ta ve es te tik iliş ki si özen le ele alı nır -
ken, Baş kan  APO'nun üs lu bu na her za man yan sı yan ede bi mo tif ler,
de ğer len dir me le re da ha çok zen gin lik kat mak ta dır.
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“En iyi ni yet li le rin ce hen nem yü rü yü şü. Ko mu ta yü rü yü şün de te -
mel il ke niz.  'Çok iyi ni yet liy di ler, ama ce hen ne me  yürüyorlardı' di -
ye cek ler. Hal bu ki bu nun ter si doğ ru ol ma lıy dı. İyi ni yet ka dar, il ke -
li lik le riy le, uya nık lık la rı ve so rum lu luk an la yış la rı, ça lış ma tarz la -
rıy la  'onlar cen ne tin  yürüyüşçüleriydiler' di ye bil me liy dik. İs lam or -
du la rı bo şu na  'cennete   yürüyoruz' de mi yor. As lın da bu ra da Hz.
Mu ham med şa ha ne bir sis tem be lir le miş tir. Bü tün ko mu ta yü rü yü -
şü ne  'cennete  yürüyorsunuz' di yor ve doğ ru söy lü yor. Yü rü yüş ger -
çek ten cen ne tin yü rü yü şü dür.”

Bu şe kil de çö züm le me ler, ya rı ro man sı bir tar za bü rü ne rek bir -
çok nok ta da ki vur gu lar ki şi yi sa vaş sa ha la rı na  alıp gö tü ren tarz da
he ye can ve ri yor.  Uzun yıl la ra rağ men bir ko mu ta yü rü yü şü nü tut tu -
ra ma yan lar dan,  uzun yıl lar sa va şın on ca kah rı nı çek me le ri ne rağ -
men, Par ti  Önderliği'nin ede bi ta nım la ma sıy la “aza bın yü rü yüş çü le -
ri” ol mak tan kur tul ma yan la ra ka dar bir çok ki şi lik çö züm le me si ni
de ğer len dir me ler de gör mek müm kün dür. Çö züm le me ler de ki şi lik -
le rin çok yön lü açım lan ma sın dan, bir sis te min, bir so ru nun açım -
lan ma sı na ula şıl mak ta ve bun lar so nuç lar ha lin de önü mü ze ko nul -
mak ta dır. Sa vaş ta  uzun yıl la rın tec rü be le riy le do lu dev rim ci yü rü -
yü şü nün sa hi bi  olan ko mu ta ki şi lik le rin çö züm len me si nin iyi kav -
ran ma sı, bun dan son ra ki ko mu ta yü rü yü şü ne id di a lı bi çim de so yun -
mak is te yen ler  için bü yük de ğer ifa de et mek te dir. Ör ne ğin ba zı ar -
ka daş la rın şah sın da  uzun yıl la ra rağ men ne den ko mu tan olu na ma dı -
ğı so ru su na ce vap ara nır ken, ba zı ar ka daş la rın şah sın da ise köy lü-
ha mal va ri ko mu ta tar zı nın eleş ti ri si kap sam lı bir şe kil de yer al mak -
ta dır. Do la yı sıy la, ko mu ta çö züm le me le ri bu gö re vi la yı kıy la ba şar -
mak is te yen her PKK ko mu ta nı nın sü rek li baş vu ra ca ğı bi rer kay nak
du ru mun da dır.

Çün kü, çö züm le me le rin kul var la rın da iler le dik çe, ko mu ta nın
kar şı kar şı ya ol du ğu so run la ra gi de rek ar tan bir şe kil de ce vap ve ril -
di ği gö rü le cek tir. Ve bu so run lar de ğil mi dir ki, oni kin ci yı lı na gir -
mek te  olan sa vaş pra ti ği miz de bi zi de fa lar ca ye nil gi ler le kar şı kar -
şı ya ge tir di ve bu gün kü ko mu ta kri zi ni or ta ya çı kar dı. So ru nun bu
bo yu ta ulaş ma sın dan ve ade ta her şey de bir tı ka yı cı ro lü oy na ma -
sın dan do la yı dır ki, bu gün ko mu ta so ru nu na da ha kap sam lı ve çö -

züm le yi ci yak laş mak zo run lu lu ğu ken di ni da yat mış tır.
Ko mu ta so ru nu ar tık öy le bir nok ta ya gel miş tir ki, bu so run çö -

zül me den di ğer hiç bir so run ne re dey se çö zül me ye cek tir. Bu gün
dün ya in san lı ğı nın uf ku nun açıl ma sı, önem li öl çü de Kür dis tan dev -
ri mi ne bağ lı dır. Kür dis tan dev ri mi de mek, te mel tak ti ği miz den do -
la yı sa vaş de mek tir. Sa vaş de mek de, ko mu ta de mek tir. Do la yı sıy la
so run lar ge lip ko mu ta so ru nun da dü ğüm len mek te dir. Bü tün köh ne -
miş sta tü ko la rı pa ram par ça ede rek, çı ğır açı cı bir şe kil de çö zü mü
gü nü müz de ar tık ka der be lir le yi ci ha le gel miş tir. Düş ma nın ikin ci
19 Ma yıs ru huy la kur tu luş sa va şı mı za yö ne lik bü yük bir tas fi ye ve
hal kı mı za yö ne lik je no sid uy gu la ma sı na yö nel me yi amaç la dı ğı bi -
lin mek te dir. Bu ger çe ği Baş kan APO; “Tek rar vur gu lu yo rum: Bu
bü yük teh li ke, ikin ci bir 19 Ma yıs se nar yo su nu ge liş ti ri yor. Ne dir
bu se nar yo nun özü?  'Birinci 19  Mayıs'ta ba tı dan ge len iş gal ci güç -
le ri Ege,  Akdeniz'e  döktük'. İkin ci 19 Ma yıs se nar yo su na gö re
'doğudan ge len ya ban cı gü cü (bu ra nın en es ki hal kı yız, ta ri hin ta nı -
dı ğın dan be ri en es ki yer le şe ni yiz), iş te bu gü cü dağ da boğ ma yı,
yok et me yi amaç lı yor. Kor kunç! Bu bar bar gü cün bi rin ci 19
Mayıs'ının so nuç la rı nı bi li yo ruz.  Şeyh  Said'in me za ra ko nul ma sı na
'betonladık' di yor. Ağ rı  Dağı'nda  'burada göm dük, ha ya li Kür dis tan
gitti' di yor.  Dersim'de de za ten da ra ğa cı na na sıl çek ti ği ni gör dük.
Bu bi rin ci so nuç. Ya ikin ci si na sıl ola cak? Bu se fer hal kı top tan gö -
tü re cek” di yor.

Bü tün de ğer len dir me ler, bi zim aman sız bir sa vaş çı ol ma mı zı, iti -
raz sız, son de re ce azim li, ka rar lı ca sı nır lı bir ge liş me yi, bir ola na ğı,
bir fır sa tı aman sız de ğer len dir me mi zi em re di yor. Ne den sa va şın ge -
rek le ri ye ri ne ge ti ril me di de nil di ğin de, ha ta yı, ek sik li ği ko lay ko lay
ka bul et me me miz ge rek ti ği ni gös te ri yor. Ta ri hin böy le bir aşa ma -
sın da ko mu ta nın ro lü hiç bir tar tış ma ya yer ver me ye cek öl çü de or ta -
ya çık mak ta dır.

Sa vaş de mek, ko mu ta de mek tir. Bü yük sa vaş te o ris ye ni Cla u se -
witz, ko mu ta nın sa vaş için de ki ye ri ni be lir gin bir şe kil de çiz mek te -
dir. Bir sa vaş ta ko mu tan her şey dir. Sa va şı ka zan dı ran da, kay bet ti -
ren de ko mu tan dır. Çün kü ko mu tan bü tün bir or du nun bey ni, yü re ği
ve ye te nek le ri nin top la mı dır.  Clausewitz'in ün lü de yi miy le; ko mu -
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tan, sa vaş ta bü tün her şe yin ge lip ken di sin de bir leş ti ği di ki li taş,  anıt
gi bi dir. Öy le si ne yı kıl maz bir ira de şa he se ri dir. Bü tün bir or du, ko -
mu ta nın göl ge si gi bi dir. Ko mu ta nın du ru şu na sıl sa “göl ge ler or du -
su nun” du ru şu da öy le si ne hey bet li, mu zaf fer ya da yı kıl mış, ye nil -
gi li  olur. En kah ra man, en fe da kar or du lar  eğer ko mu ta ro lü nü iyi
oy na maz sa ye nil gi ye uğ ra ya cak la rı gi bi, çok za yıf gö rü nen or du lar
da, iyi bir ko mu tay la bü yük za fer ler el de ede bi lir ler. Bu ne den le,
bel ki de hiç bir olay da ol ma dı ğı ka dar, sa vaş ta ko mu ta nın ro lü her
şey den da ha çok be lir le yi ci dir. Ko mu ta nın du dak la rı ara sın dan çı -
kan sa de ce tek bir söz cük, bin le rin ha ya tı na ma lo la ca ğı gi bi, ye nil -
gi ye doğ ru gi den mu ha re be es na sın da, ko mu ta nın sa de ce yüz hat la -
rın dan ce sa ret ve ka rar lı lı ğın fış kır ma sı, du ru mu tam da ter si ne çe -
vi re bi lir.

1992 Gü ney  Savaşı'nda ya şa nan ye ter siz lik le rin te me lin de ko mu -
ta nın du ru şu yat mak ta dır. Yi ne dö ne min de yi miy le “Ko mu ta nın ruh
ha lin den di.”  Eğer bu sa vaş ta ya pı mı zın ölü mü ne di re ni şi kar şı lı ğın -
da PKK onu ru kur ta rıl dıy sa, bu da te mel de ko mu ta nın du ruş tar zın -
dan dır. Bun lar in kar edi le mez ger çek ler dir.  Eğer  TC'nin, em per ya -
liz min, ade ta tüm dün ya nın “PKK şey tan la rı”nı ya ka la mak, dur dur -
mak  için haç lı se fer le ri ne gi riş miş ol ma sı na rağ men ve 11 yıl dır her
tür lü im kan sız lık la ra rağ men  halk sa va şı mız ina nıl maz bir şe kil de
bu gün kü aşa ma sı na ulaş mış sa bu,  Kürdistan'dan  Türkiye'ye,
Avrupa'dan  Ortadoğu'ya ka dar dün ya nın her ta ra fı nı bir sa vaş sa ha -
sı na çe vi ren ve en te pe de yı kıl maz bir şe kil de du ran Baş kan
APO'nun du ru şu dur.

Bir ko mu tan baş lan gıç iti ba riy le hiç bir şey yap ma sa bi le, sa de ce
sağ lam du ru şuy la bir çok şey ya pa bi lir.  Eğer ör nek ve oto ri ter po zis -
yon tut tu rur sa, sa de ce du ru şuy la da bir il ham kay na ğı, bir sev gi-
say gı ve gü ven kay na ğı ola rak bir çok şe yi kur ta ra bi lir. Çün kü as -
ker le ri  onun sa de ce sa mi mi yet ve cid di ye ti ne bi le bü yük de ğer ve -
re rek, ör nek alın ma sı ge re ken bir ki şi lik ola rak ona bü yük bir bağ lı -
lık la sa vaş pra ti ği ni  alıp gö tü rür ler. Ya ni mut la ka ko mu ta nın şu ve -
ya bu pra tik işi ken di si nin yap ma sı, ora ya bu ra ya ko şuş tur ma sı ve
hat ta her tür lü şe yi be ce re bil me si, bu yö nüy le ken di si ni ka nıt la mış
ol ma sı, oto ri ter kıl ma sı her za man  için ge rek me ye bi lir. Bu du rum

372 373



par ti-sa vaş ger çe ği miz de çok da ha ge çer li dir. Par ti Ön der li ği bu nu
“ko mu tan lı ğa baş lan gıç iti ba riy le, sa de ce bü yük bir du ru şun sa hi bi
ol san bi le, bü yük ba şa rır sın” di ye rek, ko mu ta ger çe ği ne par mak
bas mak ta dır.

Ne var ki, yıl lar dır ger çek leş ti ri le me yen, sağ lam ko mu ta du ru şu -
dur. Doğ ru ko mu ta öl çü le ri ne ula şı la ma dı ğın dan do la yı, 11 yıl lık
sa vaş pra ti ği miz de as lın da ola nak lar hay li el ve riş li ol ma sı na ve Par -
ti  Önderliği'nin ıs rar lı ça ba la rıy la anı anı na yol gös ter me si ne rağ -
men, bir zir ve si ni 1991 Kör fez Sa va şı sü re cin de bul du ğu gi bi,
önem li ta ri hi fır sat lar ka çı rı lır ken, mü ca de le miz en teh li ke li bir bo -
yu tu nu Gü ney Sa va şı pra ti ğin de gös ter di ği gi bi bir çok se fer ye nil -
mek le yüz yü ze bı rak mış tır.  Bi lin di ği gi bi so run hiç de stra te jik ön -
der lik ten kay nak lan ma mak ta dır. Her iki sü reç te de ön der li ğin ıs rar lı
ta li mat la rı, sü rek li yol gös ter me si ne ve ge niş ha zır lık la ra yö nel me -
si ne rağ men, sa vaş sa ha sın da ki ko mu ta ki şi lik le ri nin rol le ri ni oy na -
ma ma sı bu nun ne de ni ni teş kil et miş tir. Par ti Ön der li ği; “Da ha so -
mut ola rak bu ko mu ta ta ri hi mi zi vur gu lar sak, sa de ce 'ah- vah' edi -
yo ruz. Ne ka dar ka çır dık, di yo rum. Han gi dö ne mi ele al sak, 1980
ön ce si ni mi, son ra sı nı mı; 1990 ön ce si ni mi son ra sı nı mı? Yüz ler ce,
hat ta bin ler ce gru bun, ko mu ta gru bu nun ha zır la nış ça ba sı nı mı, yü -
rü tül me si ni, hu dut tan öte ye ta şı rıl ma sı nı mı? Han gi si ni di le ge tir -
sek… Ba na söy len miş ol say dı, ben yi ne on la ra bir ta kım şey ler söy -
ler dim. Yap tı ra bi le cek gü cü müz var dı. Bun lar ger çek ten aza bın yü -
rü yüş çü le ri olu yor. İna nıl maz bir şey! Bu kor kunç ça bay la bin ler ce,
on bin ler ce in san sa vaş sa ha mı za çe kil di. İçin den bir  elin sa yı sı ka -
dar güç lü ko mu tan çık ma dı” de mek te dir.

Kürdistan'da ko mu tan çık ma ma sı nın ve ya bu den li bir ko mu ta
so ru nu nun ne den le ri, ta rih sel ve top lum sal dır.  Kürdistan'ın ta ri hi ne
ba kıl dı ğın da ken di hal kı ve ül ke si adı na faz la ko mu tan çık ma dı ğı nı
gö rü rüz. Ör ne ğin bir Se la had din Ey yu bi Arap lar  için sa vaş mış tır.
Bu du rum bir yö nüy le do ğal dır. Çün kü  Kürt hal kı ta rih te öz gür lü -
ğü ne ulaş ma mış, hep dü şü rül müş ol du ğun dan, sü rek li baş ka la rı nın
hiz me tin de sa vaş lar da kul la nıl mış tır. Bu an lam da, ken di çı kar la rı
için cid di bir ko mu tan lık bel ki kim se nin ak lı na bi le gel me miş tir. İş -
te çö züm le me ler de Par ti Ön der li ği, bu so ru na da şöy le açık lık ge tir -

mek te dir:
“He men ta ri he ba kı yo ruz: Ro ma lı lar na sıl böy le bü yük ko mu tan

ol du lar? İs la mın kı lı cı na sıl böy le müt hiş sal lan dı? On la rın hiç
okur-ya zar lı ğı da yok tu. Ama adam lar müt hiş sa vaş tı lar, sa vaş tır dı -
lar. Cen giz  Han'ın oku ma yaz ma sı yok tu. Hat ta tüm ha ne da nın da
ol du ğu nu san mı yo rum.  Oğuz boy la rın da da öy le faz la  okur ya zar lı -
ğın ol ma dı ğı nı bi li yo ruz. Ama adam lar da bir ik ti dar se li ol ma du -
ru mu var. Ta bii bir  halk dü şü rü lür ken,  onun bü tün ko mu ta ye te nek -
le ri de dü şü rü lür. Ben si ze  ucuz suç la ma ge tir mi yo rum. Dü şü rül müş
bir halk tan ge li yor su nuz. Dü şü rül müş bir hal kın ki şi lik le ri, sa de ce
soy ta rı  olur. Baş ka la rı na as ker  olur. Bu nu ne den in kar ede lim? Hep
baş ka la rı  'yürü' de yin ce ve ya  'ço' de yin ce yü rür ve ya du rur. Dü şü -
rül müş halk lar ger çe ği bu dur. Şim di biz ön der par ti ola rak bu nu aş -
mak is ti yo ruz ve bu nun an la şıl ma ya cak hiç bir yö nü yok.”

Ne var ki bir hal kın top lum sal ger çek le ri böy le de ol sa, ön cü, ta -
rih sel ola rak or ta ya çı kıp dev rim ci atı lım ge liş tik ten son ra, top lum -
sal ge ri lik ler de da ha faz la di ret mek, bü tün bun la rı kay bet me nin ne -
den le ri ha li ne ge tir mek ka bul edil mez  olur. İş te biz de ko mu ta so ru -
nu da, da ha çok ge ri lik le ri ve özel lik le de sö mür ge ci dü zen al tın da
bi çim len di ri len ki şi lik özel lik le ri ken di si ni sa vaş or ta mı mı za yan sı -
ta rak, ba şa ra ma ma nın, kay bet me nin, bi rik ti ri len o ka dar de ğe rin
çar çur edil me si nin ya da de ğer len di ril me me si nin ne den le ri ol mak -
ta dır. Baş kan APO, ko mu ta çö züm le me le rin de so ru na te mel den
yak la şa rak, ağır lık lı ola rak ki şi lik ya pı sı na yö nel mek te ve ka zan dı -
ran, ba şa ran ko mu ta ki şi li ği ne öl çü le ri ni ve re rek ge nel ko mu ta ya
ulaş ma yı he def le mek te dir:

“Si zin bü yük ha ta nız, top lum sal ger çek li ği ni zi ter sin den kar şı la -
ya cak, ya ni top lum ne ka dar dü şü rül müş se o ka dar yü cel miş, ne ka -
dar du ra ğan laş mış sa o ka dar ha re ket li par ti ön cü lü ğüy le te la fi et -
me niz ge re kir ken, siz top lu mu  esas al dı nız. Ne de ol sa  'ben böy le
bir top lu mun  insanıyım' an la yı şı.  Evet top lum için den ge li yor su nuz.
Ama bu dü şü rül müş bir top lum dur ve mut la ka aşıl ma sı ge re ki yor.
Do la yı sıy la ter si ne öl çü le ri da ya ta cak sı nız. Bu nu yap ma dı nız. Top -
lum sal et ki le re sı ğın ma, ne re dey se te mel bir sa vun ma yön te mi niz -
dir. Ta bii ko mu ta yü rü yü şün de bü tün bun lar teh li ke li yak la şım lar
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olu yor.”
Yıl lar dır biz de bir ko mu ta yü rü yü şü içi ne gir me si ge re kir ken gi -

re me yen le rin, ba şa ra ma ma la rı nın, zor lan ma la rı nın, ya da is yan cı-
köy lü sa vaş tar zı nı aşa ma ma la rı nın  esas ne de ni, köy lü bir top lum
olan ve Par ti  Önderliği'nin de yi miy le “ço cuk top lum” özel lik le rin -
den kay nak lan mak ta dır. Yi ne Kür dis tan top lum ger çe ğin de ya şa nan
ruh, top lum da ki ya şam fel se fe si ni, alış kan lık la rı nı aşa ma ma var dır.
Ade ta bu na zin cir le nip kal mak söz ko nu su dur. Bu da kö le li ği aşa -
ma mak, bir çok ör ne ğin de gö rül dü ğü gi bi, ka tı bir kö le li ği ya şa mak
ve öz gür le şe me mek tir. Öz gür leş me ola yı bu ra da önem li bir hal ka yı
mey da na ge tir mek te dir. Es ki nin zin cir le rin den kur tul ma ol ma yın ca,
ye ni yi ba şar ma da im kan sız ol mak ta dır. Baş kan  APO'nun sü rek li
ba şa ran bir ko mu ta çiz gi si ni sür dür me si nin  esas ne de ni, bu nok ta da
or ta ya çık mak ta dır. Da ha ço cuk luk tan be ri top lu ma kar şı bir sa vaş
içe ri sin de öz gür leş me yi sağ la ma sı, es ki köh ne miş ru hun ye ri ne ye -
ni bir ru hu edin me si dir. Bu na kar şı lık  halk sa va şı mız da ko mu ta ro -
lü ne so yu nan la rın, on ca ça ba ya, ce sa ret ve fe da kar lı ğa rağ men doğ -
ru bir ko mu ta çiz gi si ni tut tu ra ma ma ta lih siz li ği de, bu nok ta da ken -
di si ni gös ter mek te dir.

“As lın da kor kak de ğil si niz. Öy le ken di ne düş kün  olan tip ler de
de ğil si niz. Ama si zin tra je di niz ve ya ya nıl gı nız, an la ma dı ğı nız hal -
de an lar gi bi gö rün mek, ya pa ma dı ğı nız hal de, ya par gi bi ol mak tır.
Tra je di niz bu dur. Si ze kor ku nun as ker le ri si niz de sem, ha yır! Ce sa -
re tin as ker le ri ol du ğu nuz  açık. Düş kün lü ğün, ça pul cu lu ğun as ker le -
ri si niz, bu, dün ya da her kes  için söy le ne bi lir, ama si zin  için söy le ne -
mez. Mut lak yü ce de ğer le rin as ker le ri ola rak yü rü yor su nuz. Pe ki
bu yü rü yüş ne den sağ lam bir ko mu ta yü rü yü şü ne ben ze mi yor? So -
run yi ne siz ler olu yor su nuz. İç-dış en gel yok, bi linç işi de de ğil. Bi -
raz cid di yet, an la dık la rı nın yüz de onu nu yap ma dü rüst lü ğü, ko mu ta
şe re fi ni pay laş ma dü ze yi. Ke sin lik le bu ra da hiç bi ri niz de ka sıt yok.
Bi linç li bir te mel de ya pı yor su nuz da de mi yo rum.”

Ko mu ta işi, öz gür lük işi dir, tut ku işi dir. Tut ku, aşk, is tek ko mu -
ta da kay nak nok ta dır. As lın da biz de ko mu tan laş ma ma, en can alı cı
ifa de si ni bu ra da bul mak ta dır. Bü yük bir is tek le bu işe sa rı la ma yan
ki şi ler, en zor lu in san ey le mi  olan sa vaş  için ge rek li gü cü ken di le -

rin de ya ra ta maz lar. Zor luk lar kar şı sın da ge ri le ye bil dik le ri gi bi, be -
yin, yü rek, hiç bi ri mut la ka za fe re ulaş ma hır sıy la ça lış maz. Bü yük
ey le min mi li ta nı ol ma sı ge re ken ko mu tan, sı ra dan gün de lik iş gi bi
sa va şa yak la şı yor sa kay be der. Bu  işin bir sa nat ola rak ele alın ma sı
ge re kir ken  uzak ka lı nı yor. Fet he den, düş ma nı nı bir çır pı da vu rup
ge çen bir ko mu tan ke sil mek ye ri ne,  ölü ve gü dük bir ki şi lik ser gi -
len mek te dir.  Açık ki ko mu tan lık, ki şi den ola ğa nüs tü ye te nek, sa -
vaş ta her za man çı ka bi le cek  olan ola ğa nüs tü du rum la rı, ola ğa nüs tü
kar şı la ma yı is ter.  Eğer tut ku ve aşk yok sa sa vaş ka za nı la maz. Ani
du rum lar kar şı sın da ani ka rar lar ver me, çı ka cak  olan her so ru na çö -
züm gü cü ol ma, yi ne her ira de nin da ya na ma ya ca ğı müt hiş kan lı
sah ne ler kar şı sın da so ğuk kan lı ve di ra yet li bir şe kil de bu mu ha re -
be le rin or kest ra şe fi ol ma, an cak böy le bü yük bir tut ku ve aşk la
olur.

Baş kan APO; “Her şey den ön ce duy gu la rı nı za ve tut ku la rı nı za
ba kı yo rum, çok ye ter siz. Siz bu ki şi lik ler le bir çor ba yı bi le kur ta ra -
maz sı nız. Düş man ne re de, siz ne re de? En kö tü sü de, ge liş mek is te -
mi yor su nuz. Hep za val lı la rı ve ça re siz le ri oy nu yor su nuz. Dev rim,
si ya set ve as ker lik çok cid di olay lar dır. Bun la rın ke na rın dan bi le
geç mi yor su nuz. Tut ku nuz yok, aş kı nız yok. O ka dar kü çük şey ler le
uğ ra şı yor su nuz ki, ken di ni zi o ka dar ba sit ya şam alış kan lık la rıy la
meş gul edi yor su nuz ki, ben si ze al tın de ğe rin de kah ra man ca bir ya -
şam sun sam bi le, bu si ze sı kın tı ve ri yor. Si zin ru hu nu zu sor gu la mak
ge re ki yor. Bel ki ru hu nuz as ker lik le ters tir. Han gi duy gu la ra sa hip si -
niz? İçi niz de bü yük his set me yok, bü yük duy ma, fır sat çı lık, ba şar ma
tut ku su yok” de mek te dir.

Baş kan  APO'nun da be lirt ti ği gi bi ka zan ma ve bü yü me tut ku su
ol ma yın ca, sa vaş ta tan rı sal laş ma de ni len  olay ger çek leş mez. Oy sa
bir ko mu tan açı sın dan sa vaş ta tan rı sal laş ma mut la ka ya ra tıl ma lı dır.
Bu ger çek leş ti ği oran da ko mu tan, bir sa vaş tan rı sı gi bi bü yük bir
ira dey le, de yim ye rin dey se her kes ten güç lü ve ko ru yu cu ola rak,
tüm sa vaş olay la rı na hük me der. İn sa nın ira de si, in sa nın tan rı sı dır.
İra de yi güç len di rip kes kin kıl dı ğı oran da ko mu tan, her tür lü bü yük -
lü ğü kar şı la yıp tan rı sal lık dü ze yi ne ula şa bi lir. Ak si tak tir de sa vaş ta
ken di as ke ri ne ve hat ta düş ma nı na muh taç se fil le ri oy nar ki, bu onu
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so nuç ta düş ma nı önün de diz çök me ye, ka çış la ra ka dar her tür lü
olum suz çı kı şa sü rük le ye bi lir.

Baş kan APO; “Sa vaş, tan rı la rın sa na tı dır. Ya ni in sa nı tan rı sal -
laş ma ya gö tü rür. Siz ise bi rer za val lı gi bi kal mış sı nız. Ne den? Güç
oluş tur ma, gü cü ge liş ti rip onun la te mel top lum sal, ulu sal so run la rı
çöz me esas tır ve bu çok ge liş miş ki şi lik is ter.  'Güç tan rı dan dır, tan rı
güçlüdür' de ni lir ya, o açı dan söy lü yo rum. Ya ni as ker leş me, tan rı -
sal yo la gir mek tir. Be nim an la ya bil di ğim, si zin güç len mek le ala ka -
nı zın ol ma ma sı dır” de mek te dir.

Sa vaş ta bü yü me me, kü çük kal mak  Kürt ki şi li ğiy le ya kın dan bağ -
lan tı lı dır. Sa vaş bü yü yen ve  ağır so ru la rın al tı na gi ren ki şi lik ler is -
ter. An cak  Kürt in sa nı hiç bir za man cid di so run lar la, ik ti dar so ru -
nuy la kar şı kar şı ya ol ma dı ğın dan do la yı, hep yok sul lu ğu, ba sit bir
ya şa mı sür dür me si, baş ka la rı ta ra fın dan bu na zor lan mış ol ma sın dan
do la yı kü çük lü ğü ade ta bir ka der gi bi gör me sap lan tı sı na gir miş tir.
İn san la rı mı za düş man la rı ta ra fın dan “se nin elin den bir şey gel mez,
sen en faz la ba sit bir ya şa mın kral cı ğı sın. Sen sa de ce bu nu ya şar san
ye ter ve bu na mah kum sun” tar zın da bir psi ko lo ji oluş tur muş tur.
Bun dan do la yı da bü yü me ve ik ti dar ol ma  Kürt in sa nı  için hep ya -
ban cı la rın işiy miş gi bi de ğer len di ril miş tir. Bü yü me nin is tek ve bi -
linç yok sun lu ğu, Kür dün de ği şe bi le ce ği ne  olan inanç sız lık ve gü -
ven siz lik ge liş miş tir.

Baş kan  APO'nun “si ga ra alış kan lı ğı” ör ne ğiy le sık ça di le ge tir di -
ği ba sit, sı ra dan in san ya şa mı ve alış kan lık la rı  terk edil me mek te,
bu nun ye ri ne bü yük iş le re göz dik me me ken di si ni sa vaş sa ha sın da
or ta ya çı ka rın ca,  asıl fe la ket o za man baş la mak ta dır. Biz de ki ko mu -
ta kri zi de, kay na ğı nı bu ra dan al mak ta dır. Çün kü bü yük ey le min sa -
hi bi ola rak ko mu tan laş ma, in san dan bü yü me ve yü cel me yi is ter.
Sa vaş çı  için bu faz la ge çer li ol ma ya bi lir. Ama ko mu tan  için, ko mu -
tan lı ğın ge liş me si  için bu ke sin ve ge çer li dir. Yok sa sa va şın ko mu -
ta na bağ lı ola rak ge liş kin bo yut la ra ulaş ma sı söz ko nu su ola maz. 

Baş kan APO bu ko nu da; “Ta rih her ba kım dan güç lü bir or du ol -
ma mı zı em re di yor. Ama siz, bü tün hal ve ha re ket le ri niz le, iyi ni ye ti -
niz le, ade ta 'bu iş bi ze gö re  değil' ve ya  'eski Kür de gö re bu ka dar
olur' der ce si ne bir da yat ma için de si niz. Bir sı ra dan lık tır sü rüp gi di -

yor. Da ha doğ ru su bü yü me yi bil mi yor su nuz. Bu cü ce lik has ta lı ğı dır,
ra şi tizm has ta lı ğı gi bi, böy le er ken den yaş lan ma has ta lı ğı ya pı nız -
da çok et ki li. Es ki den sa vaş ta bü yü me ola nak la rı sı nır lıy dı. Biz bu
ka dar da yat ma da bu lun ma ya ken di mi zi id di a lı gör me ye bi lir dik. Fa -
kat şim di za fer bir lik le ri ku ra bi le cek bir aşa ma da yız. Bu na kar şı lık
ki şi lik ler da ha da ira de siz, ufuk suz, ça re siz. Öz gür lük sa va şı bü yü -
me ye şid det le ih ti ya cı ola nın bay ra mı dır. Ken di ni do na ta ca ğı, ne şe -
len di re ce ği, gü zel kı la ca ğı ey le min adı dır. Bu sa vaş ta ne den ken di -
ni zi bü yüt me di niz, gü zel leş ti re me di niz, zen gin leş ti re me di niz? Ben
şim di ye ka dar sa vaş tan bu nu an la dım.  'Kendini  yaşadı' ve ya
'kendini  yaşamaya' ba yı lı yor. Gü zel, ken di ni ya şa mak za ten ge re kir.
Ama han gi ken di ni ya şa ya cak sın?  Eğer bu cü ce lik se,  eğer bu düş -
ma na hiz met se, yok sul luk sa,  eğer bu ça re siz lik se,  eğer bu çir kin lik -
se, za val lı lık sa, ne ya pa cak sın ken di ni ya şa ma yı? Al ye rin di bi ne
ba tır! Be nim gi bi ken di ni zi ya şa ma ya ça lı şın. Po li tik ya şa yın. As ke -
ri ya şa yın, ide o lo jik ya şa yın, ör güt sel ya şa yın, es te tik ya şa yın” de -
mek te dir.

Bir ko mu ta nın ken di ni bü yüt me si nin ba şın da sa va şın bü yü ye ce -
ği ne ve bü yü te ce ği ne  olan yük sek  inanç ve gü ven ge lir. Sa vaş ta ri -
hi miz de ve ko mu tan laş ma nın ge li şe me me si nin en önem li ne den le -
rin den bi ri de, bu nun yok sun lu ğu dur. Top lum dan edi ni len “na mus
be la sı” an la yı şıy la saf lar da kal ma ve sa vaş mak ol muş tur. Ko mu ta
so ru nu da bu te mel de ağır laş mış tır. Ya şa nan pra tik ler de gö rül müş -
tür ki, “na mus be la sı” tu tu muy la saf lar da olan lar, ya bu na  uzun sü re
da ya na ma mış ve ko mu tan ol ma sı na rağ men çı kı şı baş ka bi çim de
ara mış lar dır ya da saf lar da ko mu ta ko nu mu nu iş gal et ti ğin den, sa -
vaş ta tı ka yı cı bir rol oy na mış lar dır. Yi ne bu ruh sal du ru mu aşan lar,
ade ta bir ba ra jın ani den pat la ma sı gi bi, bü yük ge liş me ler de gös ter -
miş ler dir. Ken di ye te nek le ri ne ken di el le riy le vur duk la rı zin cir ler -
den kur tul muş lar dır.

Sa va şa ve sa va şın her ke si bü yü te ce ği ne  inanç te me lin de doğ ru
bir ko mu tan laş ma yı tut tu ran ve kur tu luş sa va şı mı za bü yük hiz met -
ler yap tık la rı gi bi al tın harf ler le ge çen ko mu tan ki şi lik le ri nin sa yı sı
hiç de az de ğil dir. Mah sum Kork maz, Mus ta fa Yön dem, Ah met
Gü ler, Sab ri Gö zü bü yük,  Aziz, Ab dur rah man Mo tor, Mer van, Va -
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hap Ço lak, De lil, Er dal (Cu di) ve da ha çok sa yı da yol daş, Kür dis tan
ulu sal kur tu luş sa va şı ta ri hin de da ha baş tan sa va şın ge li şe bi le ce ği ne
bü yük  inanç ve tut kuy la bu işe ken di le ri ni ve re rek sü rük le yi ci ol -
muş lar dır.

Gü nü müz sa vaş ko şul la rın da, ken di ni en çok da ya tan so run ko -
mu ta da bü yü me mek tir. Sa va şın ça pı bü yü mek te, ge ril la yı  aşıp ha re -
ket li sa vaş dü ze yi ne çık mak ta dır. An cak bu na kar şı lık, ko mu ta ken -
di si ni bü yü te me mek te dir. Du rum böy le olun ca, sa vaş ta tı kan ma ve
za fe re ulaş ma ma teh li ke si or ta ya çık mak ta dır. Oy sa sa va şın bü yü -
tül me si, ha re ket li sa vaş  için im kan lar, ve ri ler mev cut tur. Git tik çe
ar tan sa vaş çı güç, mad di yat, si lah, çok yön lü ha zır lık lar, yi ne el ve -
riş li si ya sal du rum, Kür dis tan oda ğın da or ta ya çı kan ta ri hi fır sat lar
hiç bir dö nem de ol ma dı ğı ka dar şim di var dır. En önem li si de stra te -
jik ön der lik du ru ma ha kim dir, her tür lü ola nak ve ha zır lık la rı yap -
mak ta dır. İş ler bu nok ta da ge lip sa va şı yü rü te cek  olan ko mu ta dü -
ze yin de dü ğüm len mek te dir.

Bü yü yen sa va şın bü yü yen ko mu tan la rı çı ka cak mı dır? Ha re ket li
sa va şın za fer ko mu tan la rı ken di ken di le ri ni ya ra ta cak lar mı dır?
Açık ki ya ra ta cak lar dır. Ya rat mak zo run da dır lar. Yok sa ge liş me nin
do ğal so nu cu ola rak, baş ta da be lirt ti ği miz gi bi düş man dev re ye gi -
re cek tir. Kri tik bir sü reç ya şan mak ta dır, sa vaş bü yü müş tür ve za fe re
doğ ru iler le mek te dir. Bu du rum düş ma nı can te la şı na sok mak ta dır
ve en vah şi ted bir le re git me ih ti ya cı duy mak ta dır. Do la yı sıy la biz
vur maz sak, za fe re ulaş maz sak, düş man her şe yi gö ze ala rak tas fi ye -
yi ve sa va şı ge ri let me yi ger çek leş ti re cek tir. Mev cut sa vaş böy le
has sas bir den ge de dur mak ta dır.

Di ğer bir so run da ge lip ha re ket li sa va şın or ta ya çık ma sı na da -
yan mak ta dır. Ni te kim ge çen yıl lar da bu nun ko şul la rı ol ma sı na ve
ha re ket li sa va şa ge çe bi le ce ği mi ze rağ men, ko mu ta nın bu nu kar şı la -
ya ma ma sı ne de niy le sü reç ge ri ye itil di ve ya dur du rul du.  Botan'da
1993'te sa vaş güç le ri mi zin ge lip  Beytüşşebap'a da yan ma la rı bir dö -
nüm nok ta sıy dı. Fa kat hiç bir ge rek çe ye sı ğın ma dan mev cut ko mu -
ta mı zın güç ye ti re me me si ne de niy le bu dö nüm nok ta sı aşı la ma dı,
ça kıl ma mey da na gel di.

Her şey den ön ce mev cut ko mu ta mız, bü yük sa va şın bü yük ris ki -

ni gö ze ala bi le cek güç ve ka rar lı lık dü ze yi ni ken di sin de ya ra ta ma -
mış tır.

Ko mu ta ola yın da  risk her şe yin ba şın da ge lir. Bü yük sa vaş la rın
ya ra tı cı sı ol mak, an cak bü yük risk le ri gö ze al mak la müm kün dür.
Bü yük ris ki gö ze ala ma yan lar hep kü çük ko mu tan ola rak ka la cak la -
rı gi bi, ken di le riy le bir lik te sa va şı da kü çül tür ler. Sa va şın bü yü me si
is te ni yor sa, ya bun la rın aşıl ma sı ge re kir, ya da bun la rın ken di ken -
di le ri ni aş ma la rı ge re kir. İş te mev cut ko mu ta ger çek li ği mi zin sa va -
şı mız da tı ka yı cı rol oy na ma sı, bir yö nüy le bu ra da an la mı nı bul mak -
ta dır.  Botan'da sta tü ko cu lu ğun yı kı la ma ma sı, bir de bu yö nüy le ifa -
de si ni bu lu yor. Ge ril la ya gö re bi çim len miş ge le nek sel  tarz, kü çük
çap lı ko mu ta dü ze yi ken di si ni ku rum laş tır mış tır ve bu  tarz aşı la mı -
yor ya da aşıl ma ya  izin ve ril mi yor. Par ti nin son dö nem ler de  Botan'a
eleş ti rel yö nel me si, bir de bu ra da an la mı nı bul mak ta dır.

Bü yük çap lı ko mu ta ve ya ris ki gö ze al ma, ce sa ret ol gu suy la doğ -
ru dan bağ lı ol sa da, on dan ön ce bi linç ve ka rar lı lık dü ze yiy le ilin ti -
li dir.  Clausewitz'in ifa de sin de gö rül dü ğü gi bi, ölü me her an ha zır,
do ğal ce sa re te sa hip bir ko mu tan, sa vaş ta en ön sı ra da ya pa mı yor
ve  onun iyi bir ko mu tan ol ma sı  için ikin ci sı ra ya çe kil me si ken di ni
da ya tı yor sa, bu o ko mu ta nın bi linç ve ka rar lı lık dü ze yi nin dü şük ol -
du ğu nu gös te rir. Do ğuş tan ge len ce sa ret, bir ko mu ta nı an cak be lir li
bir ye re ka dar gö tü re bi lir. Bu nok ta da  eğer bü yü mek is te ni li yor sa,
bi linç ve ka rar lı lık dü ze yi ya ra tıl mak zo run da dır.

Ge nel de ve Bo tan ko mu ta ger çek li ğin de bu nun ek sik li ği ya şan -
mak ta dır. Bu ko mu ta ger çek li ği ne bak tı ğı mız da her an ölü me ve
kü çük çap lı sa vaş la rı yö net me ye ha zır ce sa ret ve ni yet ol gu su tar tı -
şıl maz dır. Fa kat Par ti  Önderliği'nin de di le ge tir di ği gi bi, ce sa ret ve
ni yet bü yük sa vaş lar da pek de önem li ol mu yor.  Kürt in sa nı nın “bu
ka da rı bi ze ye ter, biz da ha faz la ge li şe me yiz. Gün lük ola rak kar nım
do yu yor ya ye ter, da ha faz la sı  için ken di mi zo ra sok ma ya ge rek
yok. Za ten ya pa mam da, gü nü kur tar mak  için ölür sem de öle yim,
ne ola cak ki” tar zın da ki köy lü ve kü çük-bur ju va sı nıf fel se fe si, bu
düz lem de da ha iyi ay dın la nı yor. Bu ra da bir ör nek ola rak şu nu ve re -
bi li riz: Mah sum Kork maz yol daş ne den hiç bir şe yin ol ma dı ğı bir
or tam da bü yük oy na ya bil di? Bi linç ve ka rar lı lık dü ze yiy le bağ lan tı -
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lı ola rak bü yük ris ki gö ze al ma yı ken di sin de oluş tur du ğu  için. Ama
o dö nem da ha üst yö ne ti ci dü zey de  olan ar ka daş lar bu dü ze yi ya ra -
ta ma dık la rı  için ko mu ta da ge li şe me di ler. Yi ne o dö nem “na mus be -
la sı”na ko mu tan lık ya pan lar ise sü rük len di ler ve ge liş ti ri ci ol ma dı -
lar.

Gü nü müz de ge liş me yen, bü yü me yen, ken di siy le bir lik te tı ka yı cı
rol oy na yan, va sat ko mu ta dü ze yi, “na mus be la sı” ol ma sa da,
Kürdistan'da ya şa nan sa vaş ger çek li ğin den do la yı, ade ta ko mu tan lı -
ğın ar tık ge le nek sel tarz da kit le sel le şen sı ra dan bir in san işi ola rak
alın ma sın dan kay nak la nı yor. Ta ri hin mi li ta nı, ta ri hin ey le mi nin ya -
ra tı cı sı ol ma ya göz dik me den, va sat bir ko mu tan lık dön gü sü içe ri -
sin de sü rü nüp gi di li yor. Bu du rum ken di si ni  Botan'da bu lan va sat
ko mu ta dü ze yi, Kür dis tan top lu mun dan ge tir miş ol du ğu sta tü ko cu -
luk an la yı şıy la ko ru ma ya ça lı şı yor ve sa va şın onu aş ma sı na kar şı
di re ni yor.

Bu ko mu ta ger çek li ği nin sı nıf sal te me li köy lü lük tür. Köy lü ve
kü çük-bur ju va sı nıf sal ya pı, bu ki şi lik özel lik le ri söz ko nu su ko mu -
ta ger çek li ği nin alt ya pı sı nı oluş tur mak ta dır. Bu sı nıf ya pı lan ma sı na
sa hip ki şi lik le rin sa vaş saf la rı na do luş ma sı, cid di bir so run ola rak
kar şı mı za çı kı yor.

Köy lü kö ken li sa vaş tar zı, bu sı nı fa öz gü ola rak ger çek le şi yor.
Baş kan  APO'nun ko mu ta çö züm le me le rin de ki de yi miy le eğ ri-büğ -
rü lük le rin, yan lış la rın sa hi bi  olan köy lü lük ko mu ta ola yı na da bu nu
yan sı tı yor. İn ce lik ten,  plan-prog ram ve ör güt len me den yok sun bir
tarz da sa va şa ka ba bir üs lup la ve rast ge le gir mek te dir. Ge liş me yi
ya ra ta ma dı ğı gi bi, ka yıp ve za rar la ra da mey dan ve ri yor. Hiç bir
top lum sal ey le mi ör güt le ye me yen bu sı nı fın, ken di si ni sa vaş ola yı -
na yan sıt ma sı, hiç bir cid di  plan ge liş ti re me me tar zın da or ta ya çı kı -
yor. Köy lü ya şa mı nın dar dün ya sı ko mu ta da ken di si ni dar-kü çük
ey lem ci lik tar zın da gös te ri yor. Be yin gü cü eme ğin den çok ka ba
emek le uğ raş ma sı, ko mu ta da onu dü şün ce tem bel li ği ne ve ka ba bir
zor la so nuç al ma ça ba sı na iti yor. Fa kat as ke ri sa nat bü yük bir in ce -
lik is ter. Ko mu tan dan, bir da ki ka nın, ara zi de bir kaç ağa cın bi le he -
sap la ma sı nı is ti yor. Özel lik le kap sam lı sa vaş ta, bu çok da ha zo run -
lu dur.

Ne var ki biz de ki ko mu ta, haf ta la rı bi le he sap la mı yor. Han gi ara -
zi nin han gi sa vaş tar zı na, han gi tak ti ğe ne de re ce uy gun ol du ğu ko -
nu sun da hiç de faz la ka fa yor mu yor. Key fi tu tum ve alış kan lık la rın
esi ri ola rak bir de bu nun içi ne fe o dal gu ru ru ka ta rak yan lış, yer siz
ha re ket tar zı, ey lem ve ça tış ma lar da ba şa rı ya ulaş ma dı ğı gi bi, yer -
siz ka yıp la rın da ne de ni olu yor. Var  olan ola nak la rı de ğer len dir me -
di ği gi bi, bin ler ce sa vaş çı gü cü nü boş ka la ba lık lar ha lin de do laş tı rı -
yor; güç ye ter li ol ma sı na rağ men, ey lem ler de onu ba şa rı ya ulaş tı ra -
mı yor. Hal bu ki doğ ru bir plan la ma ya pıl sa, hat ta düş man dan da ha
bü yük sa yı yı yı ğa rak, et kin sız ma lar ya pı la rak, var  olan tek nik et kin
kul la nı la rak bü yük ey lem ler ya pı la bi le ce ği gi bi, yer le şim yer le ri bi -
le dü şü rü le bi lir. Ama az çok tek ni ğe sa hip ol du ğu muz hal de, bun la -
rı kul la na ma dı ğı mız gi bi, bin ler ce sa vaş çı güç de de ğer len di ril me -
mek te dir. Ne re dey se geç mi şin az sa yı da ki grup lar la ya pı lan ge ril la
sa va şı et kin li ği, şim di gös te ri le me mek te dir.

Bir ko mu tan da en çok ol ma sı ge re ken kur naz lık tır. Ya ni düş ma nı
anı anı na ta kip et me,  onun tak tik yö ne lim, plan la rı nı kes ti re bil me
ve bu te mel de ona kar şı et kin sal dı rı lar ge liş ti re bil me, fır sat la rı iyi
de ğer len dir me, yi ne sa vaş hi le le ri ne baş vu ra bil me ye te ne ği ni gös -
ter me li dir. An cak bi zim ko mu ta ya pı mız da düş ma nı ta kip et me,
onu ta nı ma ve ger çe ği ni or ta ya çı kar ma faz la ol ma dı ğın dan, bir çok
du rum da ani den av la nan, tu za ğa dü şen ko mu ta nı mız ol mak ta dır.
Düş man de fa lar ca bir lik le ri mi zin et ra fı nı sar mış, nok ta yı bas mış,
an cak o za man far kı na va rıl mış tır. Bir çok za man düş ma nın ope ras -
yon ya pa ca ğı ha ber alın ma sı na rağ men, bu du rum da bi le ko mu ta ta -
ra fın dan ge rek li ted bir ler alın ma mış ve ka bul edil me ye cek acı olay -
lar la so nuç lan mış tır.

Sa vaş hi le si, bir ko mu ta nı ko mu tan ya pan öğe dir. Bir yö nüy le
sa vaş hi le de mek tir. An cak bi zim ko mu ta ya pı mız da ade ta bun dan
ha ber siz ol ma gi bi bir du rum ya şan mak ta dır.

Kö ken sel köy-fe o dal yi ğit li ğiy le do nan mış  olan ko mu tan, düş -
man kar şı sın da bu nu ol du ğu gi bi yan sıt mak ta dır. Par ti  Önderliği'nin
be lirt ti ği gi bi “gi der vu rur ge li riz. Ge le ce ği var sa gö re ce ği de var”
bi çi min de bir ruh ha liy le fe o dal dö nem ler de ki kar şı lık lı sa vaş la rı
an dı ra cak tarz da ce sa re ti ne gü ve ne rek, düş man kar şı sı na ka ba ca
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çık mak ta dır. Düş man mı gö rün dü, he men em ri nin al tın da ki bir
man ga ya “koş te pe ye” de mek, ya ni yıl lar dan be ri alı şı la gel miş bir
tarz da te pe sa vun ma sı yap mak, hat sa vun ma sıy la düş man la yer siz
ça tış ma la ra gir mek, ko mu ta nı mı zın ya ka sı nı bı rak ma yan bir  tarz ol -
muş tur. Plan sız, prog ram sız, ni te lik ve ni ce lik açı sın dan uy gun güç
dü ze yi ni tut tur ma dan, “git düş ma nı vur, git ey lem yap” man tı ğı, en
ko la yın dan en  ucuz bir ko mu tan lık ola rak ken di si ni gös ter mek te dir.
Yıl lar dan be ri ne re dey se sa va şı mı zı ka rak te ri ze  eden bu köy lü is -
yan cı lı ğı, in ti kam cı sa vaş tar zı,  Amed'den  Botan'a ka dar her yer de
kay bet tir miş tir.

Baş kan APO; “As lın da üç yüz ki şi lik bir güç le, üç bin ki şi de de -
ğil, on bin ki şi lik düş man gü cü yır tı cı bir sa vaş ko mu ta nıy la da ğı tı -
la bi lir. Ama en değ me ko mu ta nı mız,  'sigara ko mu ta nı.' Ken di ba sit
gü dü le ri ni sa vaş ger çek le ri ye ri ne koy ma ko mu ta nı,  işin için den
ucuz sıy rıl ma ko mu ta nı, sa vaş çı la rı mı na sıl  ucuz har ca rım ko mu ta -
nı, dü şün me me ko mu ta nı, plan la ma ma ko mu ta nı, hat ta dü şün ce siz
ko mu tan, plan sız ko mu tan, sa va şı ge liş tir mek ten sı kı lan ko mu tan,
id di a sı ol ma yan ko mu tan, tut ku su, az mi ol ma yan ko mu tan. Ge ce si -
ni gün dü zü nü bu na gö re ayar la yan de ğil de, san ki böy le bir so ru nu
yok muş gi bi ya şa yan ko mu tan. Köy lü kav ga cı lı ğı:  'Gelirse gö re ce ği
de var dır. O ge lir sı kar, ben de sı ka rım.' Ya ni  ufuk yok, ez me yok, fe -
tih ru hu, za fer ru hu yok. Sa de ce köy lü kav ga cı lı ğı.  'Düşman atar sa
ben de ata rım.' Bü tün mev zi ler şim di böy le ça lı şı yor. Bü tün ko mu ta
ki şi lik le ri bek li yor, düş man gel sin de, iş te bir kur şun sık sın. İni si ya -
tif al tın da ezi ci bir pla na  hâlâ ula şı la ma mış tır.”

Mev cut ko mu ta nı mı zın en çok kay bet ti ği nok ta, tak tis yen ve ya -
ra tı cı ol ma ma sı dır. Bu ko nu da müt hiş bir dü şün ce tem bel li ği, ka fa
yor ma ma bir  tarz ha li ne ge ti ril miş tir. Na sıl ol sa baş ka la rı bu lur,
ken di si de alı şı la gel miş şe kil de uy gu lar gi der. Özel lik le Par ti Ön -
der li ği her şe yi  ha zır lar, o da ha zı rı  alır uy gu lar. Za ten bu da doğ ru
bir tarz da uy gu lan maz. Böy le ce iş le re or tak ol ma ma, yü kü Par ti
Önderliği'ne bı rak ma bir ya şam tar zı ha li ne gel miş tir.

Bir ko mu ta nın an lık tak tik ya ra tı cı lık ve de ğiş ken lik için de ol -
ma sı şart tır. Çün kü bir tak ti ği düş man ilk dar be den son ra öğ re ni yor
ve ona kar şı tak tik, ted bir ge liş ti ri yor. Bu du rum da bi zim ay nı tak -

384 385



tik te ıs rar et me miz, sa de ce ba şa rı sız lık la ra ve ka yıp ver me ye yol
aç mak ta dır. Yıl lar dan be ri ko mu ta ger çe ği miz de ha yat bu lan  tarz bu
ol muş tur. On yıl lık tak tik ler şim di ko mu ta nı mız ta ra fın dan sa de ce
ey lem güç le ri nin sa yı sı art mış ola rak uy gu lan mak ta dır de sek, faz la
abart mış ol ma ya ca ğız. Çok açık ça gö rül müş tür ki, ay nı ko şul la ra
sa hip iki ay rı bas kın ey le min de tak tik ve ko mu tan de ğiş ti ği  için bi -
rin de ba şa rı sız olun muş,  ağır ka yıp lar ve ril miş, di ğe ri ise ka yıp ver -
me den yük sek bir ba şa rı ya ulaş mış tır. İş te bu ge rek ler ye ri ne ge ti -
ril me di ğin den do la yı,  ucuz, yap ma cık bir ko mu tan lık şe kil len miş tir.
Yo ğun dü şün ce eme ğiy le de ğer ya ra tıp sa va şı ge liş tir mek ye ri ne,
par ti nin ha zır ola nak la rı üs tü ne ya tan, bun la rı ko ru ma yan, güç le ri
eğit me yen, bü yüt me yen,  ucuz bir şe kil de ka yıp la ra uğ ra tan, el de
de ğer kal ma yın ca da şa şı rıp ka lan,  ucuz ey lem ci lik le ken di ni şi şi -
ren, zor sa vaş an la rın da ise bu na güç ye ti re me yen ve de mo ra li ze
olan bir ko mu tan ti pi. Bu ko mu tan ti pi, sa vaş çı yı ka zan ma ve or du
ya rat ma ger çe ğin den  uzak ol du ğun dan, so run lu bir ki şi yi bi le ida re
ede me mek te, baş ka sı na ha va le et mek te dir. Her şe yi mü kem mel is -
te mek te, bu ol ma yın ca ve ya var  olan ola nak la rı da ken di si eri tip bi -
ti rin ce, bu kez ade ta ta ma men boş ta kal mak ta dır. Baş kan APO bu
ko nu da şöy le de mek te dir: “Yap ma cık ko mu tan lık şu an da en bü yük
teh li ke yi ifa de edi yor. Ko mu tan lı ğın ge rek le ri ni bil me yen ler, onun la
ço cuk oyu nu bi le oy na ma yan za val lı lar, ken di le riy le de, al tın da ki -
ler le de, üs tün de ki ler le de oy nu yor lar. Ye te rin ce dü şü ne me me ve
dav ra na ma ma, ha in den da ha kö tü kay bet ti ri yor.  Ajan bir ki şi nin za -
ra rı sı nır lı dır. Böy le ko mu ta sah te kar lık la rı, sa yı sız ajan dan da ha
teh li ke li dir. Çün kü yüz ler ce ki şi yi en ah mak ça bir bi çim de kul la nı -
yor.” 

Ko mu ta nın ucuz ca şa ha det le re yol aç ma sı, en teh li ke li ve ka bul
edil mez bir ol gu dur. Bı ra ka lım yol daş lı ğı, ne re dey se bir in san ola -
rak bi le ki şi ye ye te rin ce de ğer ver me den, güç le rin ade ta har can ma -
sı, af fe dil mez bir tu tum dur. Rast ge le ve ho var da ca güç le ri ey le me
sü rük le mek, teh li ke içi ne sok mak, ye te rin ce  plan, dü zen le me ve ör -
güt le me den yok sun bir şe kil de ge rek li ted bir le ri al ma dan bu so nuç -
la ra yol aç mak, ko mu tan açı sın dan  ağır bir suç du ru mu nu teş kil et -
mek te dir.  Ucuz bir şe kil de “ne ya pa lım, sa vaş tır. Kaç ki şi ölür se de,

öle bi lir” man tı ğıy la güç le rin sa va şa sü rük len me si,  ucuz ko mu tan lı -
ğın zir ve si ol mak ta dır. Oy sa da ha so rum lu, ti tiz bir yak la şım ve ör -
güt len mey le şa ha det sa yı sı en aza in di ri le bi lir. Pra ti ğe bak tı ğı mız da
sa vaş güç le ri miz sa vaş ma dan şa ha de te ulaş mak ta dır lar. İyi sa va şan -
lar da ken di le ri ne bir şey ol ma dı ğı gi bi, düş ma na  ağır ka yıp lar ver -
dir mek te dir ler.

Ölüm fel se fe si ye ri ne en  uzun sü re ya şa ma ve en bü yük sa yı da
düş ma nı im ha et me, ko mu ta ger çe ği mi zin en çok üze rin de dur ma sı
ge re ken hu sus lar dan bi ri dir. Düş ma na kar şı yük sek sa vaş gü cü ya -
ra ta ma yan lar son tah lil de in ti har tu tu mu ola rak  ölüm fel se fe si ni,
ko lay  ölüm ruh ha li ni ya şar lar. Ama bi zim en önem li ko mu tan lık
öl çü le ri miz den bi ri si, düş man kar şı sın da bi re kar şı bir kaç kat, beş
kat on kat he sa bıy la sa vaş mak tır.  Eğer böy le ol ma ya cak sa, o sa vaş
ka bul edil mez.

Yi ne çö züm le me ler de di le ge ti ril di ği gi bi, ko mu ta ger çe ği mi zin
di ğer bir önem li za a fı da yet ki ye da ya na rak  ucuz  emir ver me ve bu
ucuz em rin sa vaş çı ta ra fın dan hiç iti raz sız ka bul edil me si ni bek le -
mek tir. Bu sa vaş çı yı ka çırt mak tan, or du yu da ğıt mak tan, tas fi ye et -
mek ten, güç le re za rar ver mek ten ve ko lay ölüm le re yol aç mak tan
baş ka bir şe ye ya ra ma mak ta dır. Ko mu ta nı ko mu tan ya pan, doğ ru
emir sis te mi dir. An cak bu şe kil de bü yük ey lem le rin ya ra tı cı sı ve
oto ri te olu na bi lir.

Biz de ki ko mu tan üs lu bu ise “na sıl ol sa yet ki elim de” man tı ğıy la
“ko mu tan oto ri te dir, ko mu tan  emir ve rir” an la yı şı na sı ğı na rak, sa -
vaş çı ya kar şı her tür lü  ters yak la şım ser gi len mek te, bas tır ma cı lı ğı
ko mu tan lı ğın do ğal bir tar zı ha li ne ge tir mek te dir. San ki hiç bir so -
rum lu lu ğu yok muş, san ki sa vaş çı lar ona hiz met et me ye mec bur ki -
şi ler miş gi bi, on lar la il gi len me me si ve eğit me me si nin ya nı sı ra, ço -
ğun luk la sa vaş çı la rı ta nı ma mak ta dır bi le. Hal bu ki sa vaş çı sı nı ta nı -
ma yan, on la rın so run la rı nı bil me yen ve gi der me yen, sa vaş çı sı nı ka -
zan ma yan bir ko mu tan, ko mu tan ola maz ve sa vaş çı yı sa vaş tı ra maz.
Bi zim ko mu ta ger çe ği miz de üs lup ta bir ka rı şık lık ya şan mak ta ve
her şey bir bi ri ne ka rış tı rıl mak ta dır. Ya as ke ri üs lup adı na sert lik ve
bas tır ma cı lık fe tiş leş ti ril mek te dir, ya da ko mu ta kes kin li ğin den, as -
ke ri üs lu bun dan  uzak bir şe kil de hep yu mu şak üs lup, es nek lik ve
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ben ze ri tarz da si vil üs lup kul la nıl mak ta dır. Bu du rum lar or du,  emir
ko mu ta dü ze ni nin yer leş me si ni en gel le mek te ve ka çış la ra yol aç -
mak ta dır.

Ya şa nan ka çış lar baş ta ko mu ta nın bir lik için de ki tar zın dan ve ya
üs lu bun dan kay nak lan mak ta dır. Sa vaş çı ya eği tim ver me yin ce; sa -
vaş çı nın so run la rı na çö züm gü cü ol ma ma,  sert üs lup, bas tır ma cı lık -
tan do la yı ka çış lar mey da na gel mek te dir.

Bir ko mu ta nın gö re vi sa vaş çı ka çırt mak de ğil, or du su nu bü yüt -
mek tir. Or du su nu bü yüt me yen bir sa vaş çı, ko mu tan ola maz. Bel ki
bur ju va or du la rın da ko mu ta nın or du bü yüt me gi bi bir gö re vi yok -
tur. Ama  halk sa vaş la rın da, ko mu ta nın te mel gö rev le rin den bi ri de
elin de ki bir li ği bü yüt mek tir. Çün kü or du bü yü tül me den, bü yük sa -
vaş la ra da ula şı la maz. Par ti Ön der li ği “ke sin lik le par ti yi bü yüt me -
den, bü yü ye me ye ce ği ni bi le cek sin. Or du yu bü yüt me den de ko mu tan
ola ca ğı na inan ma ya cak sın” de mek te dir.

Bir ko mu tan sü rek li sa vaş çı lar la il gi le ne rek on la rı gö zü nün be be -
ği gi bi ko ru ma lı ve ye tiş tir me li dir. Bu nun ter si, ko mu ta nın ken di
ken di si ni tas fi ye si dir. Çün kü sa vaş çı ol ma dan ya da ken di as ker le ri
iyi sa vaş ma dan, o ko mu ta nın var lık ge rek çe si di ye bir şey or ta da
kal maz. Ko mu ta nın her ta vır ve dav ra nı şı nın ör nek alı na ca ğı bi lin -
ciy le eği tim ci ol ma ya  özen gös te ril me li dir. Hiç bir in san sal fa a li yet
de ko mu ta nın ta vır ve dav ra nış la rı nın sa vaş çı üze rin de yap tı ğı ka -
dar et ki yap maz. Sa vaş çı, ko mu ta nın her söz ve dav ra nı şı nı anı anı -
na ta kip ede rek ken di si ne ör nek  alır, ye rer ve ya eleş ti rir. Bu nok ta -
da ko mu ta nın tüm sa vaş çı la rıy la iliş ki le ri nin dü zen li, iyi ve  eşit ol -
ma sı, bu an lam da bir li ği sü rek li yek vü cut tut ma sı önem li dir. Bu nu
sağ la ya ma yan, sa vaş çı la rı nı sü rük le ye me yen bir ko mu ta nın her han -
gi bir sa vaş ey le mi ni ba şa rı lı tarz da ger çek leş tir me si müm kün de -
ğil dir. Ko mu tan açı sın dan sa vaş çı lar ara sın da seç me ci ol ma mak,
bel li ke si mi de ğil, ge ne li ku cak la mak ve ge ne le hük met mek, ayak ta
ka la bil mek ve oto ri te ol mak açı sın dan zo run lu dur.

Yi ne ah bap-ça vuş luk, ka fa kol iliş ki le riy le sı ra dan ar ka daş lık lar -
la, duy gu sal yak la şım lar la çev re oluş tur ma ve ken di ni ha kim kıl ma -
ya, oto ri te ol ma ya ça lış mak, sa de ce bir ko mu ta nın ik ti dar sa hi bi ol -
ma dı ğı nı gös te rir ve teh li ke li so nuç lar do ğu rur. Bir ko mu tan böy le

sı ra dan, gay ri res mi yak la şım ve iliş ki ler le de ğil, ey lem de ki ba şa rı -
sı, düş ma nı vu ruş gü cü ve sa vaş üret ken li ğiy le oto ri te ve say gın lı ğı -
nı ya ra tır. Bu nun dı şın da ki ler sah te dir ve kı sa sü re de yı kı lır, ko mu -
ta nı  emir gü cü ya pa maz. Ül ke ge ne lin de bu yan lış  tarz, ade ta bir
has ta lık ha li ni al mış tır. Ah bap-ça vuş luk, ka fa-kol iliş ki le ri,  adam
ayar la ma, he di ye ve ay rı ca lık ta nı ya rak ki şi le ri ken di ne bağ la ma
yo luy la çev re oluş tur ma ade ta bir ge le nek ol muş tur.  Eğer bir hiz met
gru bu ya ra tı la cak sa, bu, or du res mi ye ti da hi lin de ol ma lı dır. Ki şi le ri
ken di ne bağ la ma ko nu sun da Baş kan APO şun la rı söy le mek te dir:
“İn san la rı bağ la ma nın en doğ ru yo lu, on la rı ko mu ta nın ki şi li ği ne
de ğil, par ti ide o lo ji ve po li ti ka sı na bağ la mak tır. Bi rey ci lik ol ma ya -
cak tır. Bi re ye de ğil, ama ca, ör gü te bağ la ya cak sı nız ki, bi rey or ta -
dan kay bol du mu, o in san lar düş me nin ter si ne, ba şa rı lı bir pra ti ğin
sa hi bi ol sun lar.” Ko mu ta na bağ lan mak tan do la yı o ko mu tan ora dan
ay rıl dı ğın da ve ya kaç tı ğın da, ona bağ lan mış  olan ki şi ler ya kaç mış -
lar ya da düş müş ler dir.

Sa vaş ta ko mu ta nın ken di sa vaş çı la rı nı en iyi şe kil de ayak ta tut -
ma sı nın yo lu, on la rı boş bı rak ma ma sı dır. Sa vaş te o ris yen le ri nin de -
yi miy le as ke re pra tik te gü cü ne gö re sü rek li iş ve ril me si, ya ni boş
bı ra kıl ma ma sı onu yü cel tir. Özel lik le de as ke rin ba şa rı lı ey lem-sa -
vaş pra tik le ri için de  emek üret ken li ği ne ka tıl ma sı, as ke ri as ker ya -
pan öğe dir.

Ba şa rı lı ey lem pra tik le riy le ruh sal ola rak do yu rul ma yan bir sa -
vaş çı, bit me ye mah kum dur. Bu du rum da ne ka dar il gi ge liş ti ril se de
o ki şi bir as ker ola rak var lı ğı nı ko ru ya maz. Çün kü ya şa mı an lam -
sız la şır. Boş, ava re do la şan grup la rı mız da çok sa yı da so ru nun çık -
ma sı ve ka çış la rın ol ma sı bu ne den le dir. Ay nı şe kil de ey lem ye te ne -
ği ni ka nıt la ma yan bir ko mu tan bit me ye mah kum dur. Ce sa ret ve so -
ğuk kan lı lık açı sın dan ken di as ke ri nin gü ve ni ni yi tir miş  olan bir ko -
mu tan, öl müş de mek tir. Do la yı sıy la bir ko mu tan sü rek li ce sa ret ve
so ğuk kan lı lı ğıy la çev re si ne gü ven ver me li, bu an lam da her ke sin
onun ya nın da ken di si ni gü ven li his set ti ği bir ce sa ret abi de si ol ma lı -
dır. Ko mu tan, hep çev re si ne aşı la ya ca ğı ce sa ret le on la rı mo ral li,
coş ku lu ve he ye can lı kıl ma lı dır ki, hiç bir en gel ta nı ma yan fır tı na
bir lik le ri ya ra tıl sın.
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Bu an lam da her ko mu tan ken di bir li ği ni an cak kı lıç gi bi kes kin
eği tim li, son de re ce di sip lin li, mo ral li, coş ku lu, yol daş lık iliş ki le ri -
nin ge liş kin ol du ğu, her an sa vaş ma ru huy la do lu ve yek vü cut ol -
muş bir ha le ge ti re bi lir se, ko mu tan lık sı fa tı na la yık ola bi lir. 

Ken di bir li ği ve ya böl ge siy le sı nır lı de ğil, ge ne li dü şü nen ve ge -
ne le kar şı so rum lu luk du yan bir yak la şı mın sa hi bi ol ma sı, bir ko -
mu tan da ara nan di ğer bir özel lik tir. Özel lik le son yıl lar da bu ko nu -
da sap ma lar içi ne gi ril miş tir. Bir lik çi lik, böl ge ci lik, eya let çi lik, yay -
gın ve ka tı bir şe kil de ge liş miş tir ki, bu sa vaş pra ti ği mi ze ol duk ça
za rar ver miş tir. Ko mu tan böy le bir tu tu mun sa hi bi olun ca, bu nun
yan sı ma sı ol du ğu gi bi sa vaş çı ya pı ya yan sı mak ta, bu da ulu sal lı ğın
ve or du sal bir li ğin ge liş me si nin önü ne geç mek te dir.

Ey lem, ko mu ta nın mi henk ta şı dır. Ko mu ta nın ger çek öl çü sü, ey -
lem de ki ba şa rı sı dır. Bu ko nu da da köy lü ve kü çük-bur ju va sı nıf ka -
rak ter li ko mu ta ger çek li ği yü zün den, da ha baş tan ha ta lar içi ne gi ril -
mek te dir.

Ey lem ve ya ça tış ma ol sun, sa vaş  pra ti ğin de ilk ve en önem li
aşa ma ka rar sü re ci dir. Pra tik ler de da ha bu aşa ma da bir ka bul edil -
mez lik içi ne gi ril mek te dir. Köy lü tar zı ve alış kan lı ğın dan do la yı,
eni ne bo yu na dü şü ne rek, ka fa yı yo ra rak ka rar ver me ola yı ya ra tıl -
mı yor. Ak si ne, dü şü nül me den, ge li şi gü zel, so nuç la rı he sap lan ma -
dan, he men bir çır pı da ka rar ve ri lip ey le me ge çil mek te, güç ler ha re -
ke te so kul mak ta dır. Bu nun so nuç la rı da  ağır ol mak ta dır. Sa vaş de -
ğil de san ki sos yal ya şam da sı ra dan bir  olay hak kın da  evet ya da
ha yır, şöy le ve ya böy le ya pın de nil mek te dir. Oy sa sa vaş, üze rin de
en faz la dü şü nül me si, tar tı şıl ma sı, gö rüş alı nıp ve ril me si ve ka ra ra
ula şıl ma sı ge re ken bir olay dır. Bu an lam da köy lü sa vaş tar zın da
ade ta ka rar di ye bir şey yok gi bi dir. Bu  tarz ka rar ver me adı al tın da
ço ğu za man “pra tik ol ma” adı na ya pıl mak ta dır. Ta bii ki bu du rum
“iyi, doğ ru ka rar ver mek” adı na çok geç ve  ağır bir şe kil de ka rar
ver me ye ve ya ka rar sız lı ğa yol aç mak ta dır. Özel lik le sı cak an lar da
ko mu tan hız lı ka rar ver me li dir. Çün kü bu tür an lar da ha fif bir ge -
cik me bi le, bir çok şe yi gö tü re bi lir. Özel lik le “ani ka rar ver me” ye -
te ne ği sa vaş ta bir ko mu tan açı sın dan ol duk ça önem li dir. Çok ça söy -
len di ği gi bi, sa vaş be lir siz lik ler le do lu ol du ğun dan, or ta ya çı ka cak

ani du rum lar kar şı sın da ko mu ta nın ani ka rar ver me ye te ne ği, sa vaş -
ta en ca na lı cı hu sus lar dan bi ri dir. Bu tür du rum lar da yan lış ka rar,
ka rar sız lık tan, ka ra rı ge cik miş bir hal de ver mek ten da ha iyi dir.

Plan la ma hu su su köy lü tar zı ko mu ta ger çe ğin de an lam sız laş tı rı -
lan bir ol gu ha li ne dö nüş müş tür. Bu ko mu ta ger çe ğin de ade ta  plan
yok gi bi dir. Kay bet me nin önem li nok ta la rın dan bi ri de bu dur. Za ten
bu ko mu ta tar zı nı en çok ka rak te ri ze  eden öğe ler den bi ri si dir. Bu
ko mu ta tar zı nın en faz la yap tı ğı plan la ma, da ha çok “sen şu ra yı tut,
siz ler de şu ha zır lı ğı ya pın, ge ri çe kil me şu ra dan ola cak tır” bi çi min -
de ge li şen ka ba bir plan la ma dır. İn ce lik li, de tay la ra  inen bir plan la -
ma dan söz edi le mez. Hal bu ki sa vaş bir in ce lik ola yı dır. Ey le me gi -
riş me den ön ce ay rın tı lı bir pla na ulaş mak, bü tün ola sı lık la rı göz
önü ne ge ti re rek ye dek plan lar ha zır la mak, bü tün bun la ra gö re güç
dü zen le me si ni yap mak, ha re ket ten ön ce pla nı sa vaş çı ya pı ya özüm -
se te rek gö rüş le ri ni al mak, bir doç ka nın ne re ye yer leş ti ri le ce ği ni,
ön cü le rin na sıl tes pit edi le ce ği ni, da ki ka la rın na sıl ayar la na ca ğı nı,
bir  evin ya nın dan, bir çeş me ba şın dan ve ya bir su dan ge çer ken na sıl
ha re ket edi le ce ği ni vb. bir çok hu su su göz önü ne ge tir mek zo run lu -
dur. Özel lik le ko mu ta nın her za man ya pı la cak bir ey lem ve ya bir
ha re ket  için bir kaç pla nı nın ol ma sı önem li dir.

Ey lem ve ya ça tış ma anın da ise, ko mu ta nın sa va şa hük met me me -
si, mev cut ko mu ta tar zı mı zın di ğer bir za yıf lı ğı dır. Bir çok sa vaş
ola yın da ko mu ta nı mız ya ken di si ni bir sa vaş çı ye ri ne koy mak ta dır
(düş man la ça tış mak la ken di ni sı nır la mak ta dır), ya da ey lem-ça tış -
ma ya son de re ce ha ki mi yet siz bir bi çim de ko mu ta et mek te ve güç -
le ri ken di ba şı na bı rak mak ta dır. Hal bu ki ko mu tan, ne faz la uzak ta,
ne de baş ka uy gun ol ma yan bir yer de ol ma ya cak bir şe kil de, ha kim
bir yer den sa vaş ola yı na ko mu ta et me li, tüm ip le ri top lu ve sağ lam -
ca elin de tut ma lı dır. An cak bu şe kil de her ana, her bi ri me, her nok -
ta ya ay nı an da tam hük me de bi lir. Ba şa rı ya ula şan sal dı rı kol la rı nı,
dü şen mev zi le ri, tu tul ma yan cep he le ri, boş luk la rı, düş ma nın sal dı rı
so nu cu aç tı ğı ge dik le ri, şa ha det le ri, ya ra lı la rı, ey lem-ça tış ma ye rin -
de or ta ya çı kan ani du rum la rı, za yıf la yan cep he le ri, si lah la rın üs tü -
ne git me du ru mu nu anın da öğ ren me li, bil me li ve ya gör me li dir. Ko -
mu ta nın ey lem-ça tış ma anın da müm kün ol du ğun ca atış la rı gö re bil -
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me si önem li dir. Çün kü en doğ ru yön len dir me an cak bu şe kil de ya -
pı la bi lir. Do la yı sıy la ey lem-ça tış ma yı ko or di ne ye ri ni müm kün ol -
du ğun ca ona gö re seç me ye  özen gös ter me li dir. Bir ör nek ola rak
1994  Botan'daki Ser xe te ey le mi gös te ri le bi lir. Bu ey lem de ki ba şa rı -
nın bir ne de ni de buy du. Ama ay nı dö nem de ben zer ko şul lar da ya -
pı lan ey lem ler de bir de bu ko şul di ğe ri gi bi ye te rin ce ye ri ne ge ti ril -
me di ği  için, ay nı ba şa rı gös te ri le me di.

Bir ey lem de ko mu ta nın ko num lan dı ğı yer çok önem li dir. Ama
çok ça ya pıl dı ğı gi bi, el ve riş siz,  uzak bir yer de ey lem-ça tış ma yı tel -
siz le ida re et mek, ba şa rı sız lık ve ka yıp la ra yol aç tı ğı gi bi, bu ger çek
bir ko mu tan lık an la mı na da gel me mek te dir. Ko mu ta ola yı nı  felç
eden di ğer önem li hu sus lar dan bi ri de sü rek li le şe me me ola yı dır.
Baş kan APO: “Sü rek li le şe me me, ko mu ta nın ölü mü de mek tir. Bi li -
yor su nuz ki ben zi ni kes tin mi, mo tor du rur. Da mar da kan dur du mu,
hüc re ler  ölür. Yi ne ha va yı te nef füs et me din mi, bir an kes tin mi,
ölür sün. Şim di dev rim ci po li ti ka da da, as ker lik te de sü rek li ola ma -
dın mı ça lış ma yı öl dür müş olur sun. Hat ta biz zat bak tın ken di gü cün
yet mi yor, dev re ye ka de me le ri so ka cak sın, sü rek li li ği sağ la ya cak ka -
de me le ri yer leş ti re cek sin. Ani par la yıp ani sön mek, bü yük bir ku -
sur dur.  Eğer böy le ola cak sa, ba şı mı za son de re ce cid di so run lar çı -
ka bi lir ve ba şa rı sağ la na maz. Ani par la ma ve sön me, ani tep ki ve
uz laş ma an la mı na da ge lir. He le as ker lik te böy le ol du mu, bu nun
ka yıp dü ze yi da ha da yük sek ola bi lir” de mek te dir.

Ani par la ma ve sön me, is tik rar sız lı ğın ve duy gu sal lı ğın bir ürü -
nü dür ve bu iki si de ko mu tan lık özel lik le riy le zıt lık teş kil  eder. Bir
sa vaş çı açı sın dan bu bel ki de çok faz la za rar lı ol ma ya bi lir ve ya bir -
çok du rum da ani par la ma ya rar da ge ti re bi lir. Ama bir ko mu tan açı -
sın dan ani par la yıp sön me fe la ket ler ge ti re bi lir. Çün kü sa vaş duy -
gu lar la yö ne til mez. Bu an lam da ko mu tan duy gu la rı nı ade ta hap set -
miş tir. Sa vaş, hi le ve kur naz lık la rın, tah rik le rin, acı ma sız lık la rın ci -
rit at tı ğı bir sa ha dır. He le ta raf lar or ta ya çı ka cak ha ta la rı hiç ka çır -
maz lar. Bu an lam da duy gu sal ca ya pı lan ha ta lı bir çı kış kar şı güç ta -
ra fın dan “ilk ha ta son ha ta dır” mi sa li sa hi bi ne ha ya tıy la ödet ti ri le -
bi lir. Kal dı ki, ani par la yıp sö nen ler, is tik rar sız ol duk la rın dan, sa -
vaş çı nın gü ve ni ni de yi ti rir ler. Yi ne sa vaş te o ris yen le ri nin de yi miy -
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le bü yük ko mu tan lar, an cak duy gu la rı, he ye can la rı geç kal kan; fa -
kat bir de kalk tı mı is tik rar lı bir bi çim de mut la ka za fe re ulaş mak is -
te yen ler ara sın dan çı kar. Duy gu ve he ye can la rı ko lay ca par la yıp sö -
nen ler ise, da ha çok kü çük çap lı ko mu tan ve ya sa vaş çı ola bi lir ler.

Sü rek li lik  ol gu sun da ki ye ter siz lik ey lem çiz gi si ni ge liş tir me me
ola yın da çok ça gö rü lü yor. Ba zen bir kaç tak tik bu lu nu yor, bir-iki ba -
şa rı lı ey lem ya pı lı yor, ama da ha son ra bu nun ar ka sı ge ti ril mi yor ve
bu ba şa rı la rın üs tü ne ya tı lı yor. Bu ise Par ti  Önderliği'nin yu ka rı da
bah set ti ği gi bi ha ya tı dur du ru yor, sa va şı dur du ru yor.

Bu du rum, iki yan lış an la yı şın ku rum laş ma sı na im kan ve ri yor:
Ye ter li lik ve uz laş ma cı lık. Ko mu tan dan kay nak la nan ve çok ca gö -
rü len ye ter li lik an la yı şı sa va şın ge liş me si nin önü ne  bent çe ken bir
an la yış tır. Son yıl lar da  Botan'da be lir gin ifa de si ni bul du ğu gi bi, ko -
mu ta ya pı sı ken di ne yük le ne rek bi raz ey le mi-sa va şı ge liş tir dik ten
son ra ade ta bu na ra zı ola rak, ge ri si ni ge tir me ye ya naş mı yor. Bu an -
la yış Baş kan  APO'nun çö züm le me ler de ge niş çe iza hı nı yap tı ğı yok -
sul top lum sal ger çek lik ten, hal kı mı zın bi raz bir şey el de et ti mi
onun la ye tin me si nin, şük ret me si nin ko mu ta dü ze yi ne yan sı ma sın -
dan baş ka bir şey de ğil dir. Bu tu tum, ko mu ta nın sa vaş ta ki id di a sız -
lı ğı nı, ka pa si te dar lı ğı nı gös te rir. Bu an la yış bir şey ya rat tı mı “bu -
nun ta dı nı çı ka ra yım” di ye rek, üs tü ne yat ma olu yor. El de ki tü ke -
nin ce ve sa va şı ge liş tir me so rum lu lu ğu ken di si ni da ya tın ca, bu se -
fer ye ni den bir yük len me olu yor. Ta bii bu ara da önem li, ta ri hi fır -
sat lar ka çı rıl mış olu yor. Oy sa ko mu tan ba şa rı ya doy maz. Her ba şa -
rı yı ye ni ve da ha bü yük ba şa rı la rın ze mi ni ya par. Yok sa sa vaş ta du -
rak sa ma el de ki ka za nım la rın kay be dil me si de mek tir. Sa vaş ateş tir,
oy nan maz. Sa va şa ya gi riş me ye cek sin, ya da gir din mi ni hai ama cı -
na ula şın ca ya ka dar hiç dur ma ya cak sın. Çün kü sa vaş, fır sat la rı de -
ğer len dir me sa na tı dır. Fır sat doğ du mu üst üs te vu ra cak sın, has mı na
aman ta nı ma ya cak sın. Bu an lam da ko mu tan, fır sat la rı en iyi şe kil de
de ğer len di ren dir. Bu ko nu da Par ti Ön der li ği yi ne ko mu ta çö züm le -
me le rin de şöy le de mek te dir: “Fır sat be lir di, im kan or ta ya çık tı mı,
ko mu tan, ben bu ra dan aza mi ör gü tü, aza mi yö ne ti mi, aza mi mad di-
ma ne vi her tür lü ge liş me yi, mo ra li vb. müt hiş bir tem po da ala bi le -
ce ği min aza mi si ni al ma lı yım de me li dir.”

Ko mu ta ger çek li ği miz sa va şı ge liş tir mek  için ken di si ne güç ye ti -
re mi yor. Bu nu ya pa bi le ce ği ne ken di si ni inan dır mı yor. An cak bu an -
la yış kı rıl ma dan da sa vaş ge li şe mez. Bu an la yı şı ayak ta tu tan, bes -
le yen ve ku rum laş tı ran da, ko mu ta dü ze yin de ki uz laş ma cı lık tır. Uz -
laş ma cı lık, ge nel de dev rim ci li ğin, özel de ise dev rim ci sa vaş için de
ko mu ta da ra di ka liz min düş ma nı dır ve sa va şı ge liş tir me tu tu mu na
kar şı ob jek tif ola rak bir  kamp oluş tur mak de mek tir. Ko mu tan açı -
sın dan ise, düş man la zım ni uz laş ma an la mı na gel mek te dir.

Özel lik le son dö nem ler de eya let çi li ğin öne çık ma sı ne de niy le
eya let ve böl ge dü zey le rin de ko mu ta ke sim le ri nin ken di için de uz -
laş ma sı bi çi min de or ta ya çık mış tır. Açık tır ki, uz laş ma cı lı ğın ol du -
ğu yer de, sa va şın yük sel til me sin den bah set mek müm kün de ğil dir.
Uz laş mak, bir ko mu ta nın ken di ken di si ni öl dür me si de mek tir. Ör -
ne ğin zo run lu uz laş ma ola yı na sıl ger çek le şi yor? Zo run lu uz laş ma
as lın da ha sım lar, ra kip ler ara sın da  olur. Dev rim ci ko mu ta nın ken di
için de böy le bir şey den bah se de me yiz. Ol sa ol sa bi ri nin di ğe ri ne şu
ve ya bu dü zey de bo yun eğ me si tar zın da  olur. Gü nü müz de
Botan'daki ge ri lik, ge ri ko mu ta tar zın da gö rül mek te dir.

En za rar lı sı da, uz laş ma nın ko mu ta da tek leş me yi ya rat ma sı dır.
Tek leş me ise sa vaş ta her tür lü key fi yet çi li ğin, he sap çı lı ğın ya ta ğı de -
mek tir. Ge nel de ko mu ta ya pı mız için de or ta ya çı kan bu du rum “ko -
mu tan ini si ya ti fi” ile ka rış tı rıl ma ma lı dır. Ko mu tan sa vaş ta ini si ya tif
kul la nır ve özel lik le sı cak an lar da tüm güç  onun em ri ne bağ lı dır.
Ama bu de mek de ğil dir ki her tür lü ka rar lar ve yü rüt me bir tek ki şi -
nin is tek ve eği li mi ne gö re  olur. As lın da ko mu ta da tek leş me nin meş -
ru gös te ril mek is ten me si nin da ya na ğı, bi raz da bu “ko mu tan ini si ya -
ti fi” ol gu su ol mak ta dır. Bir bö lük ko mu ta nı, “ben ko mu ta nım, her
şey de di ğim gi bi  olur” di ye bil mek te dir. Oy sa  PKK'de ko mu ta ko lek -
tif tir. Ka rar, plan la ma ko lek tif oluş tu ru lur. Ki şi ye gö re doğ ru lar ve
is tem ler de ğil, par ti nin doğ ru la rı ve is tem le ri ege men kı lı nır. As ke ri
ko mu ta nı, si ya si ko mu ta nı, de re ce de re ce alt ve üs tü ve ben ze ri var -
dır. Bun la rın tü mü ko lek tif sa vaş yö ne ti mi ni oluş tu rur lar ve ko mu ta
der ken de böy le bir bü tün lü ğü kas te di yo ruz. Do la yı sıy la her kes  eşit
ve so rum lu bir bi çim de gö rüş sun mak, tar tış mak, eleş tir mek ve ko -
lek tif yö ne ti mi, ko mu ta yı uy gu la mak la yü küm lü dür.
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Par ti Ön der li ği ko mu ta çö züm le me le rin de bir hu su sa da ha açık lık
ge ti ri yor. Ko mu ta da, ka dın-er kek iliş ki le ri ge niş açı lım la ra ulaş tı rıl -
mak ta dır. Ka dın-er kek iliş ki si ne doğ ru yak la şıl ma dı ğın dan do la yı ko -
mu ta dü ze yin de şu ya da bu şe kil de düş me ler ya şan mak ta dır. Bu so -
run ko mu tan üze rin de  onun sa vaş et kin li ği ni dü şü ren, sı nır lı ör nek -
ler de gö rül dü ğü gi bi, ka çış la ra ne den  olan so nuç lar ya rat mak ta dır.

Di ğer yan dan ka dın or du laş ma sı öz gü lün de ye ni ye ni ge li şen ko -
mu ta laş ma açı sın dan yan lış yak la şım ve tu tum lar,  ucuz ko mu tan lık,
ken di ne gü ven siz ko mu tan lık, bas tır ma cı lık tarz la rı uç ver mek te,
ge le nek se le ta kıl mış bir öz gür leş me dü ze yi tut tu ru la ma mak ta dır.
Yi ne er kek ko mu ta nın ge ri tarz la rı na özen ti de, ken di si ni çe şit li bi -
çim ler de gös ter mek te dir.

Ko mu ta ger çek li ği miz de ya şa nan so run la rı aş mak ve bir ba kım -
dan par ti nin öl çü le ri ne ulaş mak  için par ti leş me, ide o lo jik ve po li tik
ola rak yet kin lik esas tır. En yok sun ol du ğu muz ve en çok san cı sı nı
çek ti ği miz nok ta da bu ra sı dır.

Ya zı nın bü tün lü ğü için de gö rül dü ğü gi bi, için de bu lun du ğu ge ri -
lik ler den do la yı fi zi ki kuv ve te yük len dik çe yük le nen ko mu ta ya pı -
mız, bey ni, dü şün ce yi, her şe yin be lir le yi ci si si lah ola rak kul la na -
ma mak ta dır. Ve o ka dar eme ğe, kan ter için de gös te ri len ça ba ya
rağ men, an lam sız bir şe kil de kay bet ti ği yer bu ra sı ol mak ta dır.

Par ti Ön der li ği bu ko nu da; “Ol ma yan şey be yin dir. Bey ne gö re
azim ve ira de yok. Sa vaş be yin sel bir olay dır. Be yin ve ira de nin en
üst dü zey de bir leş me si dir. Biz de bu ko nu da bü yük bir çar pık lık var.
Bü yük bir be yin fa a li ye ti, plan la ma ol ma dan, yi ne ira de yi pla na çok
güç lü ha kim kıl ma dan bir sa vaş ge liş tir mek is ti yo ruz. Bu ava re-asi
çe te ler pra ti ği dir, köy lü is yan cı lı ğı dır. Biz de bu çok yay gın  olan ko -
mu tan pra ti ği dir. Ör ne ğin si zi te o ri ye bağ la mak is ti yo rum. Bey ni ni -
zi bi raz ça lış tı ra bil mek  için bin ler ce so ru sor dum. Çün kü güç len -
mek, dü şün cey le bağ lan tı lı dır, hem de hız lı ve müt hiş pra tik dü şü -
ne cek sin. Hem doğ ru, hem hız lı, hem ani den pra tik le şen dü şün ce
sa hi bi  olan kaç ki şi var?” As ke ri sa na tı, as ke ri te o ri yi bil me mek,
ade ta ko mu ta ya pı mı zın bir alın ya zı sı ol muş tur. Ama bu ol ma dan,
sa vaş di ye bir ola yın ya pı la bi le ce ği ni id dia et mek ise yan lış tır. Sa -
vaş te o ri si nin, sa vaş sa na tı nın öğ re nil me si, bir sa vaş açı sın dan “ol -

maz sa ol maz” ko şul dur. Çün kü bü tün kö tü lük le rin, bü tün ba şa rı sız -
lık ve ted bir siz lik le rin kay na ğı, bu nu bil me mek ten dir.  Eğer ko mu ta -
da ye ni bir do ğuş yap mak is ti yor sak, işe ta ma men bu ra dan baş la -
mak ge re ki yor.

İde o lo jik-po li tik do na nım, ya da par ti leş me, par ti çiz gi ve tar zıy -
la do nan ma her şe yin te me li dir. On bir yı lı aş kın sü re dir bi ze kay -
bet ti ren ve ta ri hi mi ze acı olay lar la, yer siz ka yıp lar la do lu say fa lar
ek le yen bü tün ko mu ta has ta lık la rı ve sap lan tı la rın dan kur tul mak,
bu te mel de hal kı mı zı kur tu lu şa ulaş tı ra cak  olan o za fer anı nı ya ka -
la mak, an cak es ki nin köh ne miş, ya ban cı güç le re, düş ma na ait tüm
olum suz luk la rı nı, tah ri bat la rı nı ba rın dı ran, ge le nek sel ki şi li ği mut -
la ka ama mut la ka dö nüş tü re rek her şey de ko pa rı cı lı ğı ve ka zan dı rı -
cı lı ğı ta ri hi açı dan is pat lan mış  olan PKK ko mu ta ki şi li ği ni ya ka la -
mak la müm kün dür. El de ki çö züm le me le rin  esas  amaç ola rak ya rat -
mak is te di ği, bu ne den le ge niş bir yer ayır dı ğı sü rek li ba şa ran ko -
mu ta an cak bu şe kil de or ta ya çı kar. “Bu ka dar ça ba mız var, ama
çok cid di bir kaç ba şa rı nız yok. Tıp kı hal kı mız gi bi ol mu yor mu bu?
Uğ raş mak ge re ki yor. Ko mu ta da zor la ma yok. Bü tün bu eleş ti ri le re
rağ men bir ko mu ta di yor ki ‘ta rih te bü tün ör nek le riy le is ter se ar ka -
sı na ku zey kut bu nu al sın, sı cak de niz le re yük len sin, is ter se çö lü ar -
ka sı na al sın, yay la la ra or man la ra yö nel sin, is ter se bir di nin ina nıl -
maz Al lah hük mü nü ar ka sı na al sın, ka fi rin üze ri ne yü rü sün, is ter
eşit li ğin-öz gür lü ğün il ke si ni al sın, bü yük sö mü rü nün, zul mün üze -
ri ne yü rü sün, is ter çok fa şist bir im ha-in kar po li ti ka sı nı kar şı sı na al -
sın, in san lı ğın en vaz ge çil mez sö zü nün ey le mi ni yü rüt sün, tüm bu
esas lar da hi lin de yü rü yen ko mu tan ki şi lik ler, aman sız dır.’

Çün kü da ya na ğı em re di ci dir,  amaç çok çe ki ci dir. Siz bu il ke ye
gö re yü rü mek zo run da sı nız. Ko mu ta il ke si nin özü bu dur. Var sa si ze
de böy le ar ka dan em re den, ön den de çe ken, ar ka da Al lah em ri  'yürü
ya  cihada' der, kar şı lı ğı cen net tir. Ve ya  fa şiz min ka ran lı ğı, ye şe re -
cek hiç bir şey bı rak ma mış tır. Kar şı lı ğın da ka za nı la cak bir va tan ve
halk var dır. Ve  onun eme ği dir, sos ya lizm dir, ba ğım sız lık tır. Bun lar
müt hiş em re di ci ve çe ki ci dir.  Eğer siz de bun la ra böy le an lam ve -
miş se niz, si zin yü rü yü şü nü zün ko mu ta yü rü yü şü ol ma ma sı  için hiç -
bir ne den yok tur” di yor Baş kan APO.
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