
TKD: Aktif  olarak siyasetle iliþkilenme sürecinize gelmeden önce hayat 
hikayenizi kýsaca dinleyebilir miyiz? Nerede doðdunuz ve nerede okudunuz 
gibi sorularý cevaplayarak baþlayabiliriz.  

Osman Özçelik: Ben 1952 Mardin-Derik doðumluyum. Kürdistan'da iki 
önemli Derik vardýr. Derika Çiyaye Mazi -Mazý Daðlarýnýn Derik'i-. Bir de 
þu an Suriye sýnýrlarýnda kalan Qamýþlo'ya yakýn bir ilçe olan, o da Kürdistan 
tarihinde önemli sayýlan bir yerleþim yeridir. Orasý da Kürt aydýnlarýn 
yetiþtiði önemli bir yerdir, bizim ilçe de öyle sayýlýr. Ulusal bilincin bölgedeki 
merkezlerinden biridir. Dað ilçesidir. Ben orada doðdum, ilkokulu ve 
ortaokulu orada tamamladým. Liseyi Diyarbakýr'da Ziya Gökalp Lisesi'nde 
tamamladým. Daha sonra Ýstanbul Eczacýlýk Yüksek Okulu'nu -þimdi 
Marmara Üniversitesi'ne baðlý olan Eczacýlýk bölümünü- bitirdim. Okulu 
bitirdikten sonra Urfa-Viranþehir'de 1.5 yýl kadar eczacýlýk yaptým. Daha 
sonra bizim doðrudan ilintili olmadýðýmýz bir aþiret kavgasýndan biz de 
etkilendik. Babam entelektüel ve yurtsever bir insandý. 'Ben sizi aþiret 
kavgalarýna, ailelerine katýlmanýz için yetiþtirmedim' dedi ve orayý terk 
etmek zorunda kaldýk. Ýstanbul'a yerleþtik 1975 yýlý sonlarý. Kendimi burada 
-Ýstanbul'da çok geniþ sosyal bir çevrem olmasýna raðmen- hep sürgünde 
gibi hissettim. Ama 30 yýl sürdü, 'Almancýlar'ýn gelmek isteyip de gelemediði 
gibi. Sonrasýnda Diyarbakýr'a yerleþtim. Sonrasý malum, 2007 seçimlerinde 
milletvekili olarak parlamentoya geldim. Halen Siirt milletvekiliyim.

TKD: Kürtlük bilinci nasýl korundu veya hangi yollarla oluþtu?

'Derinden Açýlan Yaraya Sökun Etmek':
Türkiyede'de Legal Kürt Hareketinin Ortaya Çýkýþý- 
[Osman Özçelik] 



Osman Özçelik: Ulusal bilinçle tanýþmam aileden gelen bir þey. Babam 
Cegerxwin ile arkadaþtý. Cegerxwin bizim Derik'te uzun yýllar feq?'lik 
yapmýþ, öðrencilik yapmýþ. Kendi deyimiyle, Kürdistan'ýn 4 büyük 
hocasýndan birinin Derik'te olduðunu duymuþ ve Derik'e ondan ders almak 
üzere gelmiþ. Babamla arkadaþlýk kuruyor gençlik yýllarýnda. 70 yýl önce bile 
babam Komünist olarak tanýnýyordu. Ailede öyle bir gelenek vardý yani. Ben 
okula baþladýðýmda bir tek kelime Türkçe bilmiyordum ve haliyle okulda 
konuþulanlarý anlamýyordum. Þaþýrdým. Ben zannettim ki evde 
konuþtuðumuz gibi konuþacaðýz okulda da. Durum þuydu: öðretmenin 
konuþtuklarýndan ben bir þey anlamýyorum, benim konuþtuðumu öðretmen 
anlamýyor. Nihayetinde anlamýyorum diye öðretmen beni dövüyor. Niye 
beni dövüyor? O da beni anlamýyor ben de onu anlamýyorum. Suçlu olan 
ben oluyorum. 'Niye anlamýyorsun?' diye dayak atýlýyor. Bir sorun var ama 
nedir bilemiyoruz tabi. Orta ikide olduðum zamanlarda, okulun baþarýlý 
öðrencilerine, yerelde güçlü olan ailelere KDP el atýyordu, yeni insanlar 
yetiþtirmek üzere. O zaman bir KDP'linin bana Cegerxwin þiiri vermesi 
üzerine, yazýlý Kürtçe ile tanýþtým. Þiiri þapkasýnda saklamýþtý. Saman kaðýda 
teksirle çoðaltýlmýþ bir þiirdi. O kadar çok katlanmýþtý ki katlanan yerlerdeki 
yazýlar okunmuyordu. Tabi ki bir eroin gibi gizledik þiiri. Tembih etti beni 
sakýn kimseye gösterme diye. Orta ikideyim. Gittim okudum ve çarpýldým. 
Ondan sonra 'Kürtçe diye bir dil var, biz farklý bir þeyiz' düþüncesi yer etti 
kafamda. Ondan sonra Kürtçe ile tanýþýklýðým da derinleþti.

TKD: Liseyi okuduðunuz dönem hangi yýllara denk geliyor?

Osman Özçelik: 1966-69 arasý. Diyarbakýr Ziya Gökalp Lisesi'nden 68-69 
yýlýnda mezun oldum. 68 genç kuþaðýndan sayýlýrým.

TKD: Türkiye'de siyasetin çok sýcak olduðu zamanlarda liseyi okumuþ-
sunuz…

Osman Özçelik: Diyarbakýr'da o zaman siyasetle ilgili iki akým vardý. Bir 
dinci akým olan Nurcular, bir de biz Kürtçüler vardýk. Çok azdýk. Lise 1 veya 
2'de okuduðum zaman Mehmet Emin Bozarslan'ýn Alfabe'sini verdi bir 
arkadaþ bana. Kürtçe konuþan çok az insan vardý. Diyarbakýr'ýn ilçelerinden 
gelen gençlerle biz Kürt sorunu üzerine konuþurduk ve son sýnýfta 
sosyalizm ile tanýþtýk. Biraz okumaya baþladýk. Ben Ýstanbul'a gelince 
DDKO'ya gittim. Derik Yüksek Öðrenim Kültür Derneði vardý, DDKO 
kurulmadan önce. Yönetici oldum orada. 1 yýl kadar sürmedi, DDKO 
kuruldu ve ben de üyesi oldum bu oluþumun. Gençtim henüz, yönetiminde 
yer almadým ama DDKO'nun bütün çalýþmalarýný yakýndan izledim. 
Çalýþmalara ve etkinliklerine katýldým. Sonra 12 Mart Darbesi geldi, DDKO 
kapandý. Yöneticiler üye listelerini yakmýþlar, sadece yöneticiler aranýr hale 
geldiler. Biz yönetici olmadýðýmýz için tutuklanmadýk. 12 Mart döneminde 
cezaevi yaþamadýk. Daha sonra DDKD açýldý. Ben Viranþehir'deydim 
Ankara DDKD açýldýðýnda. Daha sonra Ýstanbul'a geldim, eczacýydým artýk. 
Parasal yardým yapýyordum, iliþkilerim vardý. Diyarbakýr Öðrenci yurduna 
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da gidiyordum. 
1970'lerde Kürt Hareketi, Radikalleþme Nedenleri ve Diyarbakýr 
Askeri Cezaevi

TKD: Kürt hareketinin tarihine baktýðýmýzda 1970'lerin  ikinci yarýsýnda 
aslýnda ciddi bir toplumsal hareketlilik var. Toplumun her kesimine yayýlan 
bir siyasallaþma dalgasý var. Sizin o süreçte Kürt örgütleriyle iliþkiniz ne 
düzeydeydi? 

Osman Özçelik: DDKD hemen hemen bütün Kürtleri kapsayan bir 
yapýydý. Daha sonra sosyalizm üzerine tartýþmalar baþladý DDKD içinde ve 
Türkiye'nin genelinde ayrýþmalar baþladý. Sonra DDKD parçalandý. 
Özgürlükçüler çýktý, Kawacýlar çýktý... Çekirdek bir DDKD kaldý. Bu 
parçalanmadan ben çok rahatsýz oldum. Sosyalizme olan inancýmda da çok 
ciddi zayýflamalar baþlamýþtý. Sosyalizm bizim için bir kurtuluþ olacakken, 
sosyalist zemindeki ideolojik farklýlýklarýn bizim için parçalayýcý bir mahiyet 
kazandýðýný görünce çok rahatsýz oldum. Gruplarýn hiçbiriyle organik bir 
iliþki içinde olmadým. Çok üzüldüm, biraz kenara çekildim. Hepsiyle 
bireysel iliþkim vardý. Sosyalizmin farklý yorumlamalarýndan kaynaklý 
ayrýþmalarýn doðru olmadýðýný düþünüyordum. Bir de Sosyalist blok 
içerisindeki güçlerin Kürdistan ulusal kurtuluþ mücadelesine yeterince 
destek vermediðini görmüþtüm, Mahabad deneyimini okumuþtum. Barzani 
hareketini yakýndan takip ediyordum. 'Sosyalist deðerleri koruyalým' ama ille 
de sosyalist bir Kürdistan kurmanýn mümkün olmadýðýný, olsa bile yarar 
getirmeyeceðini o yýllarda düþününce ve bu ayrýþmaya neden olunca ben 
iyice sosyalizmden soðudum. Sosyalizmi araþtýrmýþ, okumuþ, ve çok 
çarpýlmýþtým aslýnda. Hatta yazlarý memlekete gittiðimizde köylere de 
gidiyorduk, Kürtçülük propagandasý yapýyorduk. Sosyalizmi henüz 
propaganda etmiyoruz o vakit. Köylünün biri bana “Ya kardeþim Kürdistan 
kurulsa ne olacak? Sen iþte falancanýn oðlusun. Sen bana kaymakam 
olacaksýn” dedi. Sonra da yanýmdaki arkadaþa “Sen de falancanýn oðlusun, 
sen de yüzbaþý olacaksýn” dedi. Biz eþraf  çocuklarýydýk, aþiretsel gücü olan, 
feodal gücü olan ailelerden geliyorduk. Biz okuma fýrsatý bulmuþtuk, bizler 
gidip anlatýyorduk. Bizim köylümüz sosyalist sistem istiyor diyorduk. 
Oradan sosyalizmi yakýndan tanýma ihtiyacý duymuþtum. Sosyalizme hak 
vermiþtim. Sosyalizmle ilgili düþüncelerimi belli ölçüde muhafaza 
ediyorum. Karþý deðilim, ama sorunumuza bütünüyle çare olabileceði 
konusunda tabi ki eskisi gibi düþünmüyorum.

TKD: 1970'lerin ikinci yarýsýnda hareketin kitleselleþmesi noktasýnda 
DDKD, DHKD, Anti-Sömürgeci Kültür Dernekleri ve merkezi olarak 
kurulmayan birçok legal yapýnýn - ardýnda illegal örgütler olmakla birlikte- 
önemli roller oynadýðýný görüyoruz. Ama 1970'leri düþündüðümüzde, 
1970'li yýllarýn ikinci yarýsýndaki kitleselleþmenin arkasýndaki yatan faktörleri 
düþündüðünüzde, legal zeminin kullanýlmasýna nasýl bir rol biçiyorsunuz? 

Osman Özçelik: Tabi o günlerde legal alanda mücadele etmenin çok 
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büyük zorluklarý vardý. Bir kere bizim ismimiz yasaktý. Ben öðrenciyken, 
hatýrlýyorum; Hürriyet Gazetesi'nde sigara  paketi büyüklüðünde bir haber 
okudum. “Kürt Ýdris” bilmem ne yaptý diye. Karslý bir Baba'ydý. Ben de o 
haberi kesmiþtim, sýrf  'Kürt' kelimesi geçiyor diye haberde. Onu kitabýn 
arasýna saklamýþ, arkadaþlarýma göstermiþtim. Böyle bir þeyin vuku bulduðu 
koþullarda sadece legal mücadele yapmak oldukça zordu. Dernekler 
üzerinden ancak belli nebzede etkinlikler yapýlýyordu elbette. Lakin yasadýþý 
çalýþmanýn ötesinde bir imkan yoktu aslýnda. Derneklerle bir yere kadar 
gidiyordunuz ve sonra týkanýyordunuz. Bir de küçümseniyordu yasal 
mücadele. Hiçbir yararý olamayacaðýna dair bir kaný hepimizde geliþmiþti 
artýk.

TKD: 1980 öncesinde, Kürt siyasetçilerinin-devrimcilerinin kafasýnda legal 
alanda Kürtlerin siyaseten var olamayacaðýna dair bir inancýn kemikleþtiði 
süreç ne zamandýr size göre? O kýrýlmayý, yani Kürt siyasetçilerin 
kafasýndaki “Türkiye'de legal alanda var olmak mümkün deðildir.” 
kýrýlmasýný nasýl düþünmek gerekiyor?

Osman Özçelik: Sanýrým 12 Mart (1971) darbesinden sonra geliþti. 12 
Mart Darbesinden sonra Kürt aydýnlarý tutuklandýlar ve cezaevine 
konuldular. Orada çok ciddi bir savunma yaptýlar, DDKO Diyarbakýr 
savunmalarý ile. Daha sonra afla birlikte (1974) bir kýsmý, bir kýsmý daha 
sonra güneye (Güney Kürdistan) gittiler. Kürt kadrolarý KDP'yle tanýþýnca 
'Silahlý mücadele yürütmek lazýmdýr' algýsý daha baskýn çýktý. Zaten DDKO 
döneminde de kimi Kürt gençleri DDKO'nun yasal bir çalýþma içinde 
olduðu, dernekçilikle bu iþlerin yürümeyeceði, devrime ihtiyaç duyulduðu, 
devrimin de silahlý mücadele ile olabileceði düþüncesiyle - Ömer Ayna gibi 
arkadaþlar- THKO'ya katýldýlar. Sonrasýnda darbe ve cezaevi süreci 
pekiþtirdi bu inancý. Necmettin Büyükkaya o kadrolardan önemli biridir. 
Güney'e gidip KDP'nin organizasyonunu görenler, Mustafa Barzani'nin 
yürüttüðü savaþý görenler, 'Türkiye Kürdistaný'ýnda da böyle bir mücadele 
yöntemi kullanmak gerekir' düþüncesiyle; 'Evet dernekler kuralým ama asýl 
mücadele yöntemi silahlý olabilir. Legal yoldan sonuç almamýz mümkün 
deðil, koþullarý da yok zaten' dediler. Ben o çalýþmalarýn hiçbirinde olmadým. 
Ama yakýndan izleyen, yayýnlarýný okumaya çalýþan biriydim. Tabi sonra 
PKK çýktý. PKK neredeyse Ýstanbul'da yoktu 1970'lerde. Ankara'daki 
gençlik çevresinde öncü kadrolarý oluþmuþ ve kýsa sürede Kürdistan'a 
gitmiþlerdi. PKK'nin diðer Kürt örgütleriyle çatýþmalarýndan rahatsýz 
olmaya baþladým. O zaman, gerek Kürt örgütlerinin, gerekse resmi devlet 
yayýnlarýnýn haberlerinde yer aldýðý gibi, PKK'nin özellikle Kürt hareketini 
bölmek üzere ortaya çýkmýþ bir hareket olduðu kanaati oluþmuþtu bende. 
KUK'da¹ benim çok sayýda yakýn arkadaþlarým vardý. PKK ile çatýþmalar 

Kürdistan Ulusal Kurtuluþçularý (KUK), Türkiye KDP'si geleneðinden gelen kadrolarýn 
1970'lerin diðer Kürt örgütleri gibi sosyalist-devrimci ideolojik çerçeveyi kabul etmesiyle 
1978 yýlýnda kuruldu.
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yüzünden yüzlerce insan ölmüþtü. KUK'çular yurtsever ve sosyalist 
insanlardý. Onlarla yaþanan çatýþmalar PKK ilgili bende reaksiyon yarattý. 
Zaten ayrýþma beni rahatsýz etmiþti. Yakýndan tanýma imkaným olmadý, ta ki 
1984'e kadar. 1984'te silahlý mücadeleye baþlanýnca düþüncelerim deðiþti. 
Ben de silahlý mücadelenin gerekliliðine inanan biriydim o süreçte.

TKD: 1970'lerle 1980'ler arasýndaki baðý kurmaya çalýþan bir soru sormayý 
gerekli görüyoruz bu noktada. Güncel deðerlendirmelerin bazýlarý Kürt 
hareketinin 1970'lerini görmeden, Diyarbakýr Cezaevi'nde yapýlan 
sistematik iþkence ve katliamlar üzerinden baþlayan bir anlama çabasýyla 
yola çýkýyorlar. Ve Kürt hareketinin silahlý mücadeleye yönelmesini de bu 
temel dinamik ekseninde açýklamaya çalýþýyorlar. Bu baðlamda aðýrlýklý 
olarak maðduriyet dili üzerinden geliþen bir kavrayýþ çýkýyor ortaya. Bu bakýþ 
açýsý doðru mudur? Malum, Türkiye'deki liberal çevrelerde bu çok popüler 
bir tez sayýlabilir. 

Osman Özçelik: O çok yanlýþ bir tespit. Zaman zaman bizimkiler de 
yapýyorlar. Diyarbakýr Cezaevi'nde iþkence olmasýydý PKK olmayacaktý gibi 
bir algý yaratýlýyor. Zaman zaman Kürtler de iþkenceler dolayýsýyla benzer 
þeyler söylüyorlar. Olur mu öyle þey? O insanlar niye iþkence görüyorlardý? 
Niye oradaydýlar? Onlar el bebek gül bebek bir ortamda olsalardý 
cezaevinde, yine mücadeleye devam edeceklerdi. Ýþkence tabi ki tahrik edici 
olmuþtur, kýþkýrtýcý olmuþtur, intikam duygularýný geliþtirmiþtir. Ama asýl 
neden o deðildir, asýl neden Kürt ulusal mücadelesinin, Kürt aydýnlarýnýn, 
Kürt gençlerinin, Kürt köylüsünün içinde ulusal taleplerin giderek 
artmasýdýr, yani özgürlük talebidir. Diðer faktörler de tabi ki etkilemiþ, süreci 
hýzlandýrmýþtýr. Ama Diyarbakýr Cezaevi süreci ana nedenlerden biri 
olamaz. Bunu kabul etmek mümkün olamaz, doðru deðil. Öncesinde devlet 
korkutmuþtu halký. Halk tarafýndan 'devletle baþa çýkamazsýnýz' deniliyordu 
bize. Halk, 'Sizin neyiniz var? Onun tanký var, topu var' diyordu. Þeyh Sait 
Ýsyaný'ndan, Dersim Ýsyaný'ndan, Aðrý Ýsyaný'ndan aldýðý darbenin, 
travmanýn yarattýðý sinmiþlik vardý, korku vardý devlete karþý gelmek 
mevzubahis olduðunda. Jandarma köyleri kasýp kavuruyordu. Kendi 
çocuklarýna 'Periþan olacaksýnýz, aman yapmayýn, etmeyin' diyen aileler, 
çocuklarýnýn cezaevinde gördüðü iþkenceler ve çocuklarýnýn direniþi üzerine 
yeniden kendilerini sorgulamaya baþladýlar ve destek vermeye baþladýlar 
çocuklarýnýn inandýklarýna. Kendi çocuðunu devlete ihbar eden adam, bu 
zulmü ve baskýyý açýk bir þekilde görünce düþüncesine destek vermeye 
baþladý. Daða çýkan gençlerin cenazesi gelmeye baþladýðýnda 1980'lerde, 
aileler sahiplenmeye baþladýlar. Ve böylece tabana yayýldý mücadele. Tabii 
PKK gerçekten de farklý bir tutum geliþtirdi. Kitlelerle bað kurma 
konusunda daha önceki Kürt örgütlerinden çok farklýydý. Kitlelerle 
doðrudan iliþki kuruyor ve anlatýyordu, böylece sonuç alýyordu. Ve 
fedakarlýðý da gördü insanlar. Ne kadar fedakarane bir çalýþma içerisinde 
olduðu görülünce bu kadrolarýn, militanlarýn ve gençlerin; saygý duyulmaya 
ve baðlanýlmaya baþlandý.
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TKD: 1980'lerde Ýstanbul'daydýnýz o zaman. Kürtlerin kendilerini kamusal 
alanda etkin biçimde ifade ettikleri 1990'lý yýllarýn baþýnda yani?

Osman Özçelik: Ýstanbul'da eczacýlýk yapýyordum. 1980 darbesi 
olduðunda ben herhangi bir Kürt örgütüyle organik bað içerisinde deðildim. 
Ama darbeye karþý büyük bir öfkem vardý. Ben oranýn yönetimine 
girmiþtim. 12 Eylül anayasasý tartýþmaya açýldýðýnda, tartýþmanýn hayýr 
bölümü yasaklanmýþtý. Evet bölümünü tartýþmýþlardý. Mavi Hayýr'dý, Beyaz 
Evet'ti. Dergi ve bülten çýkarýyorduk Eczacýlar Cemiyeti olarak. Ben orada 
yazýlar yazdým 12 Eylül karþýtý, anayasa karþýtý, darbe karþýtý. Dava açýldý 
sonra. 12 Eylül Anayasasý nedeniyle cezaevine girdik hepimiz, eleþtirdiðimiz 
için. Üç buçuk ay kaldým cezaevinde. HEP'in kuruluþ çalýþmalarý 
baþlayýncaya kadar Ýstanbul Eczacý Odasý yönetimindeydim.

1990'larda Legal Kürt Hareketinin Ortaya Çýkýþ ve Geliþme Süreci

TKD: HEP'in ortaya çýkýþ sürecini ele alabilir misiniz? Hangi dinamikler ve 
ne gibi siyasi hatlar ekseninde HEP doðdu? Bir de ilk baþta çalýþma 
içerisinde bulunan insanlarýn kompozisyonu neydi? Çünkü Öcalan'ýn o 
süreçte 'HEP aslýnda bize karþý kurulmuþ bir yapýlanmadýr' dediði siyasi 
tespitleri var. 

Osman Özçelik: Evet, 1987 galiba, 1987 seçimlerinden SHP'de bir sol 
grup çýktý ortaya, SHP içinde. Sol grubun içinde SHP'den seçilmiþ Kürtler 
de vardý. Onlarýn çalýþmalarý dikkat çekiyordu. Ýþte Kürtlerle ilgili barýþa 
iliþkin sözler söylüyorlar. Benimle iliþki kurdular. Sen de gel, üye ol falan. 
Uzun süre gitmedim, SHP ile alakam olamaz diye. Sosyalistler, Kürtler ve 
sosyal demokratlar vardý SHP içerisinde. Sonra SHP'ye üye oldum. Daha 
sonra belediye seçimleri oldu. Zeytinburnu'ndaki sol grup belediye baþkan 
adayý olmamý teklif  ettiler, zorladýlar, aday oldum. Ön seçimde kaybettim. 

TKD: Paris Konferansý'nýn gerçekleþmesi de bu sürece denk geliyor 
herhalde.

Osman Özçelik: 1989'da gerçekleþti. Paris Konferansý'na Kürt 
milletvekilleri gittiler, dinleyici olarak gittiler, dinleyici olarak oturdular, 
döndüler. Yani konuþmacý deðiller, organizatör deðiller, þu bu deðiller. 
Üstelik daha önce Ýnönü 'gidin' demiþ ama son anda Ýnönü, Baykal'ýn baskýsý 
karþýsýnda veya devletin baþka odaklarý karþýsýnda geri adým atmýþ. Gittiler 
ve döndükten sonra disipline verildiler ve partiden ihraç edildiler akabinde. 
Buna tepki olarak SHP tabelalarý Kürdistan'da indirildi. Biz de Ýstanbul'da 
Zeytinburnu Ýlçe Teþkilatý'nda 30-40 kiþilik bir sol gruptan 6 kiþi istifa ettik 
ve yeni çalýþmamýza katýldýk. O zaman HEP diye bir þey yoktu. Tabi 
milletvekillerinin istifasýndan, ihracýndan sonra 7 kiþi ihraç edilmiþti 
SHP'den. 12 kiþi sanýyorum protesto amacýyla SHP'den istifa etti destek 
amacýyla. Aydýn Güven Gürkan, Kemal Anadol, Fehmi Iþýklar, Cüneyt 
Canver, Kenan Sönmez istifa ettiler. Bu çalýþmadan dolayý hepimiz de iþte 
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Ýstanbul çalýþmalarýný yürütmek üzere organize olduk. Sonra toplantýlar 
yapmaya baþladýk, ne yapmalý diye. Ýstanbul temsilcisi oldum çalýþmalarýn, 
yedi kiþilik gruptaki iki sözcüden biriydim. Geri dönenler, baþka bir yeni 
parti giriþiminde olanlarýn kopmasý sonrasýnda, sonuçta 11 milletvekili 
kaldý. Ýstanbul örgütlenmesinde ben çok aktif  rol oynadým Ýstanbul 
örgütünün temsilcisi olarak. Bunlar hep 1989'da oluyordu, '90 öncesi 
hazýrlýk çalýþmalarý. Aydýn Güven Gürkan bizim genel baþkan adayýmýzdý. 
Onunla yürütmüþtük çalýþmalarý en baþýndan. Abdullah Baþtürk, DÝSK'in 
eski genel baþkanýydý, Fehmi Iþýklar ise genel sekreteriydi. DÝSK'ten gelen 
ciddi bir kadro vardý bizimle beraber. Ýlk kurultayý yaptýk Ankara'da. Tarýk 
Ziya Ekinci konuþmasýnda 'Þark meselesi' kavramýný kullanmýþtý. Ben 
'Kürdistan sorunu' ve 'Kürt sorunu' diye ortaya koymuþtum meseleyi. Çok 
büyük ilgi gördü benim konuþmam. O kongreden sonra Aydýn Güven 
Gürkan soðudu, 'Sadece Kürtler var, Batý'da yaprak kýpýrdamýyor' dedi. 
Oysa Zonguldak'tan iþçiler gelmiþti belediyeleriyle, ama yeterli deðildi tabi. 
Birdenbire bir Kürt hareketine dönüþtü parti ve Aydýn Güven Gürkan 
korktu. 'Ben yapamam' dedi. 

TKD: O dönüþüm sürecine dair neler söyleyebilirsiniz? Çünkü içinde 
bulunan kadrolarýn kompozisyonu itibariyle, bir yandan Kürdi bir siyaset 
amaçlayan insanlarýn olduðu bir süreç ama öte taraftan da siyaseten bir 
çeþitlilik var. 

Osman Özçelik: Sosyalistler var, sosyal demokratlar var. SHP'nin 
politikalarýný yeterli görmeyen sosyal demokratlar var. Kürtlere sempati 
duyan liberaller var kýsmen ama partinin Kürt partisine dönüþmesini asla 
istemiyorlar. Aslýnda çýkýþta böyle bir Kürt partisi kurmak gibi bir niyet 
yoktu hiç kimsenin kafasýnda. O milletvekillerinin de yoktu. SHP'den ileri 
ama bütün Türkiye'yi kapsayan, içerisinde Kürtlerin kendi kimlikleriyle 
kendilerini ifade edebilecekleri ve Kürt sorununa çözüm arayan, 
demokratik çözüm arayan bir parti olsun demiþtik. 

TKD: O süreçte de bir yandan çatýþmalar devam ediyor, insanlar ölüyor, 
meselenin aðýrlýðý gittikçe artýyordu.

Osman Özçelik: Süreç içerisinde tabi Kürt meselesinin yakýcýlýðý 
derinleþince kuþkuyla bakýlmaya baþlandý. PKK legal mücadeleyi dýþlýyordu, 
küçümsüyordu bu süreçte. Bu nedenle bu çalýþmayý kendilerine karþý 
kurulmuþ bir çalýþma olarak algýladýlar. Ama o dönemde Sayýn Öcalan'ýn bir 
konuþmasýnda ifade ettiði gibi onlara karþý kurulmuþ bir oluþum deðildi. 
Katiyen öyle deðildi. Ýþte 'devlet kurdu' falan gibi þeyler yanýlgýydý yani. Ben 
iþin içindeydim. Ne Abdullah Baþtürk'ün öyle bir niyeti vardý, ne Aydýn 
Güven Gürkan'ýn öyle bir niyeti vardý, ne de bizlerin. Haklý olarak kuþkuyla 
bakýldý. Ama daha sonra görüldü ki öyle deðil. O zaman destek verilmesi 
gerekir diye düþünüldü. Ve ilk dönüþüm Aydýn Güven Gürkan genel 
baþkanlýktan vazgeçince oldu. 'Peki genel baþkan kim olsun?' diye 
tartýþmaya baþladýk. Bazý milletvekilleri dedi ki 'Ahmet Türk olsun, yani 
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Kürt aðýrlýklý bir parti oluyorsa.' Ahmet Türk 'ben yapamam' dedi, 'yaþam 
tarzým uygun deðil' dedi. 'O zaman Abdullah Baþtürk olsun' dedik. DÝSK'in 
genel baþkanýydý, temiz bir geçmiþi vardý, Kürt meselesine de çok sýcak 
bakardý, demokrat bir insandý. O da kabul etmedi ve “DÝSK'in açýlýþ 
çalýþmalarýna baþladýk, DÝSK'in devletle problemleri var, DÝSK'i açacaðýz ve 
ben orada genel baþkan iken diðer yandan parti baþkaný olmam, hareketi 
zorlar, o nedenle Fehmi olsun” dedi. O önerdi Fehmi Iþýklar'ý ve partinin 
kuruluþu tamamlandý. 

TKD: Teþkilat açýsýndan hem bölgede hem Batý'da katýlým nasýldý?  Ýstanbul 
dýþýný kastediyorum aslýnda. Örneðin Antalya'da, Manisa'da, Aydýn'da… 
Buralarda teþkilat kurulamadý mý o zaman?

Osman Özçelik: Diyarbakýr'da SHP'den geriye bir þey kalmadý. Tabelayý 
indirdiler ve biz HEP'iz dediler. Van'dakiler tabelayý indirdiler. Yani bölgede 
çok çabuk kabullenildi. Batý'da zorlandýk. Yani Ýstanbul'da zor olmadý. Ama 
Ankara'da zorlandýk mesela. Edirne'de oluþturduk. Özellikle sendikacýlara, 
Abdullah Baþtürk'e çok büyük bir sempati vardý. Abdullah Baþtürk'ün 
bizimle birlikte olmasý Batý'da örgütlenmemize çok þey kattý. Kürtler 
haricinde insanlarýn da gelip parti çalýþmalarýna katýldýklarýný gördük. Büyük 
katkýsý oldu. Ama yine de aðýrlýklý olarak Kürtler destek verdiler. Gerek 
SHP'den ayrýlmýþ olanlarda gerekse legal siyasetle iliþkisi olmayan insanlarda 
bir coþku ve heyecan yarattý. Kürtler artýk kendilerini ifade edebilecekleri bir 
siyasi parti kuruluyor düþüncesiyle gelip yer aldýlar. Bunlarýn bir bölümü 
iþçiydi, bir bölümü emekli öðretmen falandý. Avukatlar da ilgi duydular. 

TKD: Anladýðýmýz kadarýyla daha ziyade Kürtler yer aldý kuruluþ evresinde? 

Osman Özçelik: Tabii, baþlangýç olarak %70 oranda Kürtlerdi, daha sonra 
zaten ayrýldý diðerleri. Kadrolar bakýmýndan %90-95 Kürtlerin partisi haline 
geldi. 

TKD: Kürtler'de de bir korku yok muydu, Kürt kelimesinin telaffuzunun 
bile iþkencelere ve baskýlara sebep olduðu bir zeminde? 

Osman Özçelik: Tabii çok kolay deðildi. Mesela Ýstanbul'da ilçeleri 
oluþturmak için çok büyük çaba sarf  edildi. Ýnsanlar gelip çalýþmalara 
katýldýlar ama yönetimde yer almak konusunda çok tereddütler 
gösteriyorlardý. Baþlarýna ne geleceðini bilemiyorlardý. Savaþ þiddetlenmiþti. 
Bölgede çok sýcak geliþmeler vardý ve devletin buralara yöneliminden ötürü 
endiþeler vardý. Aleyhimizde yazýlar yazýlýyordu 'Bunlar bölücüdür, 
Kürtçüdür, PKK'lidir' diye. O nedenle yönetim bazýnda kadro bulmakta 
çok zorlanýyorduk. Gelip katýlýyorlar ama 'Yok ben yönetici olmayacaðým' 
diyenler çoktu. Bir de il teþkilatlarý oluþturulduktan sonra SHP'den istifa 
edip gelenlerin yereldeki ana kadrolarýnýn çoðu geri döndü. Daha ziyade 
Erzincanlý, Dersimli ve Malatyalý Kürtler ve asimile olmuþ Kürtlerin çoðu 
SHP'ye geri döndüler.
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TKD: Sorumluluk almaktan kaçýnma durumu bu herhalde. 

Osman Özçelik: Evet. Bu tür sorunlar yaþandý tabi. Doðrusu biz de nereye 
gideceðini çok fazla kestiremiyorduk. 'Kürdi rengi aðýr basan bir parti mi iyi 
olur yoksa karma þekilde ilerlemek mi?' sorusu vardý ortada. Daha sonra 
anlaþýldý ki karma bir þekilde götürmeye çabalamanýn çok anlamý yok. 
Çünkü ayrýlýyorlardý, Kürdi renk ortaya çýktýkça. Çünkü Kürt meselesi 
dýþýnda bir þey tartýþamýyorsun süreç yüzünden, insanlar ölüyor bir yandan 
ve sen elbette onu tartýþýyorsun, çatýþmalar oluyor ve sen onu tartýþýyorsun. 
'Buna acilen bir çare bulmak gerekir' eðilimi aðýr basýyordu.

TKD: Tanýtým çalýþmalarý nasýl yürütüldü? 

Osman Özçelik: Bizim tabi enteresan iþlerimizden bir tanesi Fehmi 
Iþýklar'ýn çok zekice bir buluþu oldu. Dedi ki “Kendimizi tanýtabilmemiz 
için bizim farklý bir þey yamamýz lazým, yürüyüþ yapalým” dedi. Ve projeyi 
koydu ortaya: “Ýstanbul'dan baþlayýp Diyarbakýr'a kadar yürüyelim” dedi. 
Kadýköy'den baþladýk. Tabi neredeyse her yerde engellendik otobüs 
yolculuðu esnasýnda. Milletvekilleri bir sürü farklý pankart taþýdýlar: 
'Demokrasi istiyoruz', 'Eþitlik istiyoruz', 'Özgürlük istiyoruz', 'Emekçilerin 
haklarýný istiyoruz', 'Barýþ istiyoruz', 'Alevilerin özgürleþmesini istiyoruz' 
gibi talepleri dile getiren pankartlar. Bunlar iplerle vekillerin boyunlarýna 
asýldý. Enteresan bir þeydi. Milletvekilleri Türkiye'de ilk defa böyle bir eylem 
yapýyordu. Tabii biz her yerde kuþatýlýyoruz, polis izin vermek istemiyor. 
Yine de beklediðimizin üstünde bir ilgi çýktý ortaya. Fotoðraflar çekiliyordu 
ama gazetelerde çýt yoktu, tek satýr yazýlmýyordu. Diyarbakýr'a kadar gittik. 
Batman'da bir komplo hazýrlanmýþtý bize. Fehmi Iþýklar'ýn saðduyusu 
sayesinde o komplodan kurtulduk; bizi tarayacaklardý. Diyarbakýr'da miting 
yaptýk. Çok az yer aldý basýnda, üç satýr beþ satýr. Ama o günlerde Bedrettin 
Dalan bir parti kurmuþtu, Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasýnda 
ortada büyük bir resimde Bedrettin Dalan'ýn partisi ve düzenlediði piknik 
yer alýyordu. Biz Ýstanbul'dan Diyarbakýr'a kadar 11 milletvekili ile bu kadar 
kitlesel destek alarak bir yürüyüþ yapmýþýz ama hala yer vermiyorlar. Ciddi 
bir ambargo konmuþtu basýnda bize karþý. Uzun yýllar devam etti o 
ambargo.

TKD: Dünyanýn birçok yerinde aslýnda radikal mücadele yöntemlerini 
benimsemiþ bir siyasi hat varken, ayný mesele üzerine siyasi temsiliyet iddiasý 
olan legal ve barýþçýl mücadele veren siyasi yapýlarýn rejim tarafýndan 
kucaklanmalarýna þahit olunmuþtur. Yani neden devlet HEP'in önünü 
açmak yerine, baský-engelleme yöntemini sürdürüyor ve neden HEP'in 
çalýþmalarýný kolaylaþtýrmýyordu? Ýllegal olan kanadý marjinalleþtirmek ve 
siyasi temsiliyetini zayýflatmak, HEP ile PKK arasýnda organik bir siyasi bað 
yokken daha kolay olmaz mýydý? 

Osman Özçelik: Ýþte bugün neden çözmüyorlarsa o gün de ayný sebepten 
öyle davranýyorlardý. Yani çok net þekilde Kürt inkarý vardý. Katiyen 
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hazmedemiyorlardý Kürdi rengi olan bir siyaseti. Bakýn ben il baþkaný iken, 
birkaç yönetici arkadaþ ile birlikte gazeteleri ziyaret edelim dedik. 
Cumhuriyet Gazetesi'ne gittik. Hasan Cemal, Genel Yayýn Yönetmeni idi o 
zaman, kendisiyle görüþtük. 'Bize yeterince yer vermiyorsunuz. Demokrasi 
istiyoruz, eþitlik istiyoruz, barýþ istiyoruz' demek amacýyla gittik. Hasan 
Cemal dinledi bizi. Sonra dedi ki: 'Ya baþkan Kürt sorunu diye bir þey 
yoktur, nerden çýktý?' Cumhuriyet Gazetesi'nin Genel Yayýn Yönetmeni 
Hasan Cemal bana bunlarý söyledi. Yýl 1990-91. “Hasan Bey siz Cumhuriyet 
Gazetesi gibi bir gazetenin baþýndasýnýz. Bu ülkede milyonlarca Kürt var, 
bunca yýldýr bir savaþ var, öncesinde Kürt isyanlarý var. Siz bunlardan 
haberdar deðil misiniz?” diye sordum. “Ya bilmiyoruz ki… Bilmiyoruz 
gerçekten” dedi. “Siz Cumhuriyet Gazetesi'nin Genel Yayýn Yönetmeni 
olarak 'Ben bir þey bilmiyorum' diyorsanýz biz ne yapalým” dedim. Sorunuza 
tam manasý ile cevap vermek gerekirse, devletin yanýlgýsý þuydu; devlet dedi 
ki “bu Kürtler Osmanlý'dan bu yana birçok defa isyan ettiler, bastýrdýk. 
Bunlarý da bastýrýrýz bitiririz”. Hareketin bu kadar kitleselleþebileceðinin ve 
hareketin derinden açýlmýþ bir yaranýn üstünde bitmekte olduðunun 
farkýnda deðillerdi. Baskýyla sindirebileceðini düþündü ve bütün þiddetini 
yoðunlaþtýrdý. Þimdi yeni yeni fark ediyorlar yanlýþ yaptýklarýný.

TKD: Devlet HEP'in o süreçte PKK ile siyasi-organik bir iliþki 
çerçevesinde kurulmadýðýný da biliyor aslýnda. Onu bile sindirebilecek bir 
yapýda deðil sanki?

Osman Özçelik: Tabi, bugün olduðu gibi kabul etmiyordu rejim. Kürt 
kelimesine tahammülü yok siyasi aktörlerin, devletin. Kürtlerin haklarý 
dediðin zaman 'ne hakký' diyordu, savaþ dediðinde 'ne savaþý' diyordu, barýþ 
diyordun 'ne barýþý' diyordu. Ýþte bizi çok küçümsediler diyeyim. Ama 
meselenin aðýrlýðý büyüdükçe de þaþkýna döndüler ve ne yapacaklarýný 
bilemediler… Hala devletin bu konuda çözüme iliþkin bir projesi yok. Hala 
'nasýl oyalarýz, nasýl sürece yayarýz' derdindeler. Misal, Kürtçe televizyon ne 
zaman açýlýyor? 20 tane Kürt kanalý açýldýktan sonra. Yani onlarýn etkisini 
nötralize etmek üzere Kürtçe kanal açýlýyor. Yani bu bir haktýr, gasp edilmiþ 
hakký iade edelim anlamýnda bir yaklaþým yok. Yani birlikte yaþamak 
istiyoruz diyor ama birlikte yaþamanýn koþullarýný üretmiyor. Ama her 
seferinde karþýlarýna bir þey çýkýyor ve þaþýrýyorlar. Ýþte referandumda, 
seçimde, kitlesel gösterilerde farkýna varýyorlar. Kürtçe'de bir laf  vardýr; 
Mîna marê ço serî ketine. Kafasýna sopa yemiþ yýlanýn kývranmasýný anlatýr. 
Kývranýp duruyorlar. Buna gerek olmadan siyasi proje üretmek diye bir þey 
yok hala ortada.

TKD: HEP kurulduktan sonra bölgede çok ciddi bir ilgi gördü sizin detaylý 
þekilde anlattýðýnýz üzere. Bu ilginin kaynaðýnda ne gibi dinamikler vardý size 
göre?

Osman Özçelik: Ýlginin iki kaynaðý vardý. Öncelikli olarak PKK'nin 
bölgede taban bulmasýdýr. PKK taban buluyordu ve o kitle üzerinde 
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etkiliydi. Yani bizim kazandýrdýðýmýz insan sayýsý sýnýrlýdýr. PKK'ye sempati 
duyduðu için, PKK de bize karþý bir tavýr almadýðý ve olumlu bakmaya 
baþladýðý için kitleler HEP'e ve daha sonra DEP'e ilgi duymaya baþladýlar. 
Ýkincisi, bu savaþ bitmeliydi. Bu savaþ ancak legal, demokratik zeminde 
yapýlacak çalýþmalarla bitirebilir(di). HEP de insanlara bunu vaat ediyordu; 
barýþý vaat ediyordu. 'Çocuklarýmýz daðdan insin artýk, ölümler yaþanmasýn, 
bu þiddet bitsin' düþüncesiyle insanlar legal partiyi desteklediler. 'Þiddete 
karþý bir þiddet yöntemiyle meseleyi çözmemiz galiba zor, demokratik 
yollardan çözüm saðlanýrsa rahata kavuþuruz' anlayýþýyla kitleler önce 
HEP'e, daha sonra DEP'e ve giderek artan bir oranla ardýlý olan partilere oy 
verdiler. 2,5 milyon oyun üstündedir þu anda. Potansiyelimizin minimum 
ben 3 milyon olduðunu düþünüyorum. Bu tabi çok eþitsiz koþullarda 
girdiðimiz seçimler. Parasýz pulsuz girdiðimiz seçimlerdi. 

TKD: Ýlk girdiðiniz seçim, 1991 seçimleridir. Sanýrsam SHP ile ittifak 
yaparak girmiþtiniz deðil mi?

Osman Özçelik: Ýttifak evet. 

TKD: O süreci anlatýr mýsýnýz? 

Osman Özçelik: 1991 seçimlerine gelmeden önce biz seçimlere hazýrlýk 
çalýþmalarý yapýyorduk. Ben Ýstanbul il baþkanýydým o zaman. Seçim takvimi 
açýklandý. Seçimlere katýlmaya hak kazanmýþ bir partiyle seçimlere 
katýlýyoruz o esnada. YSK'ya göre biz de girebiliyorduk seçime. Seçim 
hazýrlýðýna baþladýk. Turgut Özal bizim seçime gireceðimizi görünce telaþa 
düþtü. Bizim seçim dýþý býrakýlmamýz için bir çaba içerisine girdi. Sonra 
YSK'dan ve Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'ndan araþtýrdýlar. Seçimi bir 
hafta öncesine aldýklarýnda, altý aylýk süremiz tamamlanmamýþ oluyor, 
dolayýsýyla biz örgütlenmemizi tamamlamamýþ bir parti olarak seçimlere 
giremiyorduk. Seçime girecek partiler arasýnda bizim adýmýz yoktu artýk. 
Bunun üzerine SHP ile iliþki kuruldu. SHP 'birlikte seçime girelim' diye 
teklif  etti. Bizim arkadaþlar da 'olur' verdiler. Daha sonra anlaþýldý ki ilk 
görüþmelerde "Seçimden sonra biz partimizi kapatacaðýz ve SHP'de yer 
alacaðýz” demiþ birkaç milletvekili arkadaþ.

TKD: Böyle bir anlaþma çerçevesinde aslýnda SHP ile seçime girmek 
mümkün oldu yani?

Osman Özçelik: SHP'ye böyle bir söz verildiðinin anlaþýlmasý üzerine SHP 
ile temas kuruldu ve dendi ki 'Biz ittifak yapýyoruz ama SHP'ye 
katýlmýyoruz, haberiniz ola'. Ama SHP de ilan etmiþti 'HEP ile ittifak 
yapýyoruz' diye. Adaylar da belli, yani hangi yerden kimin aday gösterileceði 
de belirlenmiþti. Onlar þoke oldular, 'Bizimle konuþulan bu deðildi, partinizi 
kapatacak ve bize katýlacaktýnýz' dediler. 'Bu görüþmeyi yapan arkadaþlar 
size yanlýþ bilgi verdiler' þeklinde bir dönüþ aldýlar. Sonra SHP baþladý 
mutabakata varýlan listede kýsýtlamalar yapmaya. Ankara'dan, Ýzmir'den, 
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Ýstanbul'dan, Adana'dan ve özellikle batý illerinde bize ayrýlan kontenjanlar 
için 'vermiyoruz' dediler. Öyle seçime girildi. O zaman 20-22 milletvekili 
seçildi yine bizden. Sonra Cizre Newroz'unda katliam yaptý devlet ve SHP 
yeterli tavýr almadýðý için ipler koptu artýk. Ve biz kesin karar verdik ayrý 
hareket etme hususunda. 

TKD: Yemin krizi de SHP ile ciddi bir soruna yol açtý herhalde ve yine bir 
kopuþ oldu ondan sonra deðil mi?  

Osman Özçelik: Arkadaþlar yemin esnasýnda politik bir çýkýþ yapalým diye 
konuþmuþlar. Tabii o sürecin tam içinde deðildim ben. Hala il baþkanýyým o 
sýrada. Diyorlar ki 'Kürtçe yemin yapalým.' Hatýrladýðým kadarýyla görevi 
Siirt Milletvekili'ne veriyorlar. Sonra yemin günü gelmiyor Meclis'e 
görevlendirilmiþ kiþi. Leyla ile Hatip çýkýþ yapmayý kararlaþtýrýyorlar, Fehmi 
engellemeye çalýþýyor 'bize zarar verir' diye. Arkadaþlar kararlý davranýyorlar 
ve o bilinen þey yaþanýyor. Onun üzerine SHP baský yaptý Hatip ile Leyla 
istifa etsinler diye. Sonra ihraç etmediler ama yok farzettiler, tecrit ettiler. 
Partinin hiçbir toplantýsýna katmadýlar, kendi milletvekilleri olarak 
görmediler. Çevreden de çok fazla baský oldu SHP'ye. 'PKK'lileri meclise 
taþýdýnýz' iddiasý üzerinden yapýlan yoðun siyasi baskýlara dayanamadýlar. 
Onlar da 'gidiyorsanýz gidin' deme noktasýna geldiler. Fakat herkesi 
getiremedik. 

TKD: 1990-92 sürecinde devletin Kürt hareketi ile mücadelesi kapsamýnda 
yeni bir konsept geliþtirdiðine þahit olundu. Þiddeti olabilindiðince artýran 
bir strateji çerçevesinde köyler yakýldý, faili meçhul cinayetler baþladý. Tüm 
bunlar olurken rejim bunlarýn gündemleþtirilmesine müsaade etmeyecek 
derecede sert miydi o zamanki legal partiye karþý? Legal siyasetin ciddi bir 
etki yaratamamýþ olmasýnýn nedeni baský-engelleme gibi yapýsal faktörler 
miydi sadece? Veya siyaseten etkisizleþmenin ne kadarý Kürt siyasetçilerin 
omuzlarýndaydý?   

Osman Özçelik: Basýnýn çok olumsuz bir rol oynadýðýný hep biliyoruz ve 
hala o olumsuz rolü oynuyor. O dönemde basýnda büyük karalamalar, 
büyük kampanyalar yürütüldü legal mücadeleye, genel olarak ulusal 
özgürlük mücadelesine karþý. Devlet yasal süreci hiçbir þekilde tanýmadý, 
'PKK'liler mecliste' dediler. PKK militaný ile parlamentodaki milletvekilini, 
partinin il ve ilçe yöneticisini eþ gördü ve öyle yaklaþtý. Tansu Çiller çok kötü 
bir rol oynadý, kendisi o dönemki faili meçhul cinayetlerin baþ aktörlerinden 
biridir. 'Listesini cebimde taþýyorum' dediði iþ adamlarýnýn katli baþladý. 
Diðer yandan 'Parlamento çatýsý altýnda PKK var' dedi Süleyman Demirel. 
Sonunda arkadaþlarýn parlamentodan atýlmasýna kadar giden bir süreç 
yaþandý. Mehmet Sincar'ý öldürerek kurtulmaya çalýþtýlar, bazý 
arkadaþlarýmýzý kendi saflarýna çekerek etkisizleþtirdiler ve bir kýsmýmýzý da 
parlamentodan atarak kurtulma yoluna gittiler. Daha sonra yanlýþ 
yaptýklarýný gördüler. Þimdi parlamentoda olmamýzý istiyorlar ama sýnýrlý bir 
güçle, sýnýrlý sayýda, sýnýrlý bir etkinlikte kalmamýzý istiyorlar. Dünya 
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kamuoyuna, kendi kamuoyuna 'Bakýn Kürtler de temsil ediliyor' diyebilmek 
adýna,  tamamen dýþlama stratej is inden vazgeçti ler.  Böyle 
yürütülemeyeceðini ve kendi çýkarlarýna ters düþen taraflarýný gördüler. Biz 
de 'Bu alaný kapatýrsanýz daðýn yolunu açmýþ olursunuz' dedik. Onu da 
gördüler gerçekten. Diðer bir taraftan, zaman zaman özellikle gençler 
yakamýza yapýþtýlar. 'Siz bizi kandýrýyorsunuz. Kürt meselesinin demokratik 
parlamenter sistem içinde çözülebileceðine dair yaptýðýnýz konuþmalar bize 
hiç inandýrýcý gelmiyor. Devletin yaklaþýmý bu deðil,  siz bizi oyalýyorsunuz 
ve kandýrarak devlete hizmet ediyorsunuz' diye çok aðýr eleþtirilerle karþý 
karþýya kaldýk. Bu minvalde daða çýkýþlar da devam etti. Hala da sürüyor. 
Geçen gün duydum, sadece Siirt'te 200 kiþi gitmiþ tekrar daða. Yani hala 
gidiþler var. Demokratik parlamenter sistem içinde çözüm yolunun týkalý 
olduðunu düþünüyor insanlar ve devlet de buna çanak tutuyor, buna 
zorluyor insanlarý. 
 
Kürt Hareketi'nde Legal Mücadele ve Silahlý Mücadele 

TKD: 1990'lar sürecinde Kürt hareketinin legal kanadý ile silahlý mücadele 
yürüten kanadý arasýndaki iliþkinin deneyimlediði ne gibi kýrýlma 
noktalarýndan söz etmek mümkündür?    

Osman Özçelik: Çeþitli dönüm noktalarýndan söz ettik. Mesela 
Ýstanbul'da kitlesel bir þekilde kutlanan 1991 Newroz'u bir dönüm 
noktasýydý bana göre. Ýstanbul'da ve büyük kentlerde daha önce Newroz 
kutlamalarý illegaldi. Bütün Türkiye'de ve Kürdistan'da illegal olarak gençler 
çýkar, daðlarda ateþ yakarlardý. Daha sonra kentlere, köylere inmeye baþladý 
gençler.  Büyük kentlerde de  salonlarda; yemekli salonlarda, toplantý 
salonlarýnda, düðün salonlarýnda 40-50 kiþinin veya 100-200 kiþinin bir 
araya geldiði Newroz kutlamalarý yapýlýrdý. Biz ilk defa 1991 yýlýnda 
Ýstanbul'da benim il baþkanlýðým döneminde 'Farklý bir þeyler yapalým, 
kitlesel bir Newroz kutlamasý yapalým' dedik. 'Büyük bir lokanta mý olsun, 
büyük bir salon mu olsun' diye tartýþýldý. Ben 'Abdi Ýpekçi Spor Salonu'nda 
yapacaðýz' dedim. Abdi Ýpekçi Spor Salonu 10 bin kiþinin oturabileceði bir 
salondu ve bu uçuk bir düþünce olarak görüldü ilk etapta, ama ben ýsrar 
ettim. Karar aldýk ve Abdi Ýpekçi ile anlaþtýk. Abdi Ýpekçi Spor Salonu'nda 
10 bin koltuk vardý bildiðim kadarýyla. Üç aþaðý-beþ yukarý en az beþ bin kiþi 
de içerde platformda ve aralarda yer aldý ve yaklaþýk beþ-on bin kiþi de içeri 
giremeden geri döndüler. Büyük bir kitlesel gösteri yapmýþtýk. Çok coþkulu, 
çok kitlesel bir gösteriydi. Orada PKK'nin legal alana bakýþ açýsý deðiþti. 
PKK o güne kadar HEP'e kuþkuyla bakarken, legal mücadelenin önemine 
iliþkin tereddütler yaþýyorken, orada yasal bir parti çalýþmasýnýn önemi 
görüldü ve PKK'de bu konuya dair deðiþim oldu. Bakýþ açýsýnda deðiþiklik 
oldu. Bize soðuk, PKK'ye sýcak bakan insanlarýn parti içinde çalýþmaya 
baþladýklarýný, etkinliklere gelmeye baþladýklarýný gördük. Bu bir dönüm 
noktasýydý. Milletvekillerinin meclisten atýlmýþ olmalarý, kopuþ manasýnda 
yeni bir dönemin baþlangýcý oldu. Son kýrýlma noktasý da somut olarak bizim 
demokratik özerklik projesinin ortaya konmasýdýr. Demokratik Toplum 
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Kongresi'nde tartýþýlýp konuþulup, ana hatlarýyla ortaya çýkan ve sonra 
Demokratik Toplum Partisi tarafýndan kongre kararý haline getirilen bu 
siyasi proje çok ciddi bir dönüþüm noktasý teþkil ediyor. Bizim Türkiye'de 
her ne kadar parti programýmýz olsa da, kamuoyu nezdinde somut bir proje 
ortaya koymak konusunda flu bir durum yaþanýyordu. Bu demokratik 
özerklik projesi artýk ete kemiðe bürünmüþ, stratejik talepleri olan ve ne 
yapmak istediðini açýkça kamuoyu önünde tartýþan bir hareket halinde 
gelmemiz açýsýndan bir dönüm noktasý olarak kabul edilebilir. Bir diðer 
nokta da PKK'yle olan iliþkilerimizdeki tereddütlerin ortadan 
kaldýrýlmasýdýr. 

TKD: 1990'lar üzerinden okuduðumuzda son dediðiniz hangi sürece denk 
gelir?

Osman Özçelik: Bu HADEP'te baþladý. Daha önce biliyorsunuz bize 
sürekli baský yapýlýrdý. 'PKK'yi kýnýyor musunuz kýnamýyor musunuz?' diye 
sorulurdu. PKK'yi kýnamamýz isteniyordu. Doðrusu biz çok kaçamak 
cevaplar veriyorduk. Yani 'PKK'yi kýnýyorum' diyemezsiniz, öyle düþünmü-
yorsunuz çünkü. Ama 'hayýr' dediðinizde de acaba kitlelerden, ulaþmaya 
çalýþtýðýnýz kitlelerden nasýl tepki gelecek onun hesabýný yapýyorsunuz ve 
muðlak cevaplar vermek zorunda kalýyorsunuz, bu ikircikli bir ruh haliydi. 
HADEP döneminde bunu çözdük. 'Biz PKK'yi kýnamýyoruz, PKK'yi bir 
terör örgütü olarak görmüyoruz, Abdullah Öcalan Kürtlerin önem verdiði 
bir liderdir' tarzýnda bir netleþme oldu ve biz siyasi söylemlerimizde de bunu 
kullanmaya baþladýk. Bunu son zamanlarda da çok açýk söylüyoruz; mesela 
ben geçenlerde CNN’deki bir tartýþmada söyledim: 'PKK'yi bir terör örgütü 
olarak görmüyoruz' dedim. Devletin en yetkili noktasýnda bulunan Genel-
kurmay Baþkaný bu çatýþmalý sürece dair 'Düþük yoðunluklu savaþtýr' dedi. 
Düþük yoðunluklu savaþ kavramý uluslararasý literatürde düzenli ordularla 
gerilla birlikleri arasýnda yapýlan savaþýn adýdýr. O halde Türkiye'de yaþanan 
odur; gerilla birlikleriyle düzenli ordu arasýnda yapýlan bir savaþtýr. Terör 
örgütlerinde bir hiyerarþi yoktur, oysa burada bir hiyerarþi var. PKK militan-
larýnýn -PKK unsurlarýna gerilla diyoruz- üniformasý var, üniforma 
giyiyorlar, onlarýn amblemi var, hiyerarþisi var. Dolayýsýyla terör örgütü deðil 
bu, bir siyasal harekettir. Silahlý kanadý da olan bir siyasal harekettir.  Legal 
çalýþma koþullarý olmadýðý için illegal örgütlenmiþ siyasal bir harekettir. Adý 
da Kürdistan Ýþçi Partisi'dir. Bir siyasi partidir. Silahlý kanadý da olan bir 
harekettir. Çok açýk bir biçimde ifade ettik. Biz de artýk bu konuyu tartýþ-
maktan vazgeçtik ve kabullenmek zorunda kaldýlar. Bu bir dönüm nokta-
sýdýr bence.

TKD: Legal Kürt partisi ortaya çýktýðýndan beri süregelen bir tartýþma var. 
Ortaya çýkan partinin Türkiye'nin partisi olmasý gibi bir tartýþma 
yürütülüyor mesela. Türkiyelileþmek tartýþmasýna nasýl bakmak gerekiyor? Bu 
bir yandan hegemonik bir dille kurulduðundan dolayý dayatma olarak 
görülebilir. Bir Kürt partisi, sadece Kürtlerin meselelerini ve taleplerini 
siyasi ajandasýnda ortaya koyan ve çalýþmalar yürüten bir yapý, en baþýndan 
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itibaren gayri meþru bir siyasi hatmýþ gibi görülüyor. Bu tartýþmanýn ilgi 
çekici diðer bir yaný da DTP -BDP içindeki birçok milletvekilinin bunu 
normalleþtirerek zaten izlenmesi gereken bir yolmuþ gibi, bunu 
sorgulamadan konuþmalarý ve siyasi dillerini bu þekilde kurmalarýdýr. Sizce 
Türkiyelileþmek meselesini nasýl ortaya koymak gerekir?

Osman Özçelik: Bugün demokrasi standartlarý yüksek dediðimiz geliþmiþ 
Avrupa ülkelerinde þu var: Siyasi partiler bir sosyal sýnýfýn veya zümrenin 
çýkarlarýný savunmak üzere ortaya çýkabilirler. Siyasi partiler bir inanç 
grubunun sorunlarýný çözmek üzere, onlarýn sözcüsü olmak üzere veya bir 
etnik grubun sorunlarýný çözmek üzere ortaya çýkabilirler. Dolayýsýyla 
gerçek demokrasilerde bir etnik grubun sorunlarý için ortaya çýkan siyasi 
partiler meþrudur, yasaldýr ve destek görür. Almanya'da özel bir düzenleme 
var bu konuda. Diyelim orada Romanlar bir parti kurdular, onlara baraj 
tanýnmýyor. Aldýðý oy oranýnda milletvekili çýkarabiliyorlar, avantaj 
saðlanýyor, yani pozitif  ayrýmcýlýk yapýlýyor. Türkiye Bulgaristan'daki 
Türklerin bir Türk Partisi kurmalarýný alkýþlýyor ve onlara her türlü desteði 
veriyor. Irak'taki Türkmenlerin ayrý bir Türkmen Partisi olarak, Türk 
Cephesi olarak kurulmasýný hem maddi hem de siyasi olarak destekliyor, 
teþvik ediyor. Ama 'Türkiye'de etnik parti olmaz' diyor. Niye olmaz etnik 
parti? Kürt halkýnýn sorunlarýný kim çözecek peki? Sen çözmüyorsan 
kendisi çýkacak çözecek. Gerçek demokrasilerde ayrýlýkçý partiler bile 
kurulabiliyor; þiddete baþvurmamak, þiddeti bir yöntem olarak seçmemek 
veya þiddeti övmemek koþuluyla. Ayrýlýkçý düþüncelerini bile çok rahatça 
dile getirebiliyorlar ve toplumdan gördükleri destek oranýnda bu partiler 
büyüyüp geliþiyorlar veya daðýlýp gidiyorlar. Türkiye'de bu niye olmasýn? 
Bizlere 'Türkiye partisi olun' deniyor ama sürekli manipülasyonlara maruz 
kalýyoruz. Partimizin programýna baktýðýnýz zaman, biz Türkiye'nin bütün 
sorunlarýna iliþkin bir programa sahibiz. Ancak ne yazýk ki bizim 
Türkiye'nin Kürt meselesi dýþýndaki sorunlarýna dair çözüm önerilerimiz 
hep görmezden geliniyor. Parlamento tutanaklarýna bakan arkadaþlar 
geçenlerde bir analiz yapmýþlar; doðrudan Kürt sorununa iliþkin yaptýðýmýz 
konuþmalar bütün konuþmalarýmýzýn içinde % 25-30 kadarýný teþkil ediyor. 
Fýndýk üreticilerinin sorunlarýna iliþkin, çay üreticilerinin sorunlarýna iliþkin, 
iþçi sýnýfý baðlamýnda grev ve sendikal haklara iliþkin çalýþmalar ortaya 
koyuyoruz. Bunlarýn hiçbiri dikkate alýnmýyor. Bizim mücadelemiz aðýrlýklý 
olarak Kürt meselesini iþlemeye yönelik. Kürt sorunun çözümünün, diðer 
sorunlarýn da çözümünü saðlayacaðýný düþünüyoruz. Bir partinin bir etnik 
parti olup olmadýðý, orada yer alan insanlarýn kimlikleriyle deðil, projeyle ve 
programlarýyla ilgilidir.
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